“ENQUESTA SOBRE OPINIONS, MESURES I
ALTERNATIVES PER GARANTIR ELS DRETS
SOCIALS I LABORALS”
DAVANT LES PROPERES ELECCIONS A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, RESPONEN A
L'ENQUESTA:

CUP-GUANYEM
JUNTS PER CATALUNYA
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
PODEM CATALUNYA

1

PRESENTACIÓ:

L'Aliança de Marees i Moviments Socials va registrar el passat 26 de gener al
Parlament de Catalunya una enquesta dirigida a tots els grups i subgrups
parlamentaris, així com a les organitzacions polítiques que els conformen.
En aquesta enquesta es pregunta sobre els principals temes i reivindicacions
elaborats pels diverses moviments, organitzacions i entitats de caràcter social
que s'articulen en el si de l'Aliança.
El propòsit de l'enquesta és conèixer els posicionaments, consideracions i
alternatives dels grups i subgrups parlamentaris sobre un conjunt de temes de
gran impacte social, així com afavorir el debat públic i el diàleg social.
La campanya electoral davant la cita del pròxim 14 de febrer és un context
extraordinari per situar en el primer pla de l'debat públic els principals temes
socials sobre salut, residències, educació, atenció domiciliària, pobresa
energètica, atur, els drets de les persones vulnerables com la Renda garantida
de Ciutadania, les pensions públiques, la utilització dels Fons de Recuperació
Econòmica.
Expressem el nostre reconeixement a la CUP-Guanyem, Junts per Catalunya,
Partit Socialista de Catalunya i PODEM de Catalunya, per respondre a les
preguntes de l'enquesta en el termini indicat.
Esperem i desitgem que els compromisos i voluntat de diàleg es facin realitat
en la pròxima legislatura en benefici dels drets socials i laborals de la
ciutadania.
Barcelona 3 febrer 2021
Aliança de Marees i Moviments Socials
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ENQUESTA
1.- DEFENSA DE LA SALUT PUBLICA (aportació de Marea Blanca)
1.1.- "Col·laboració-pública-privada
Possiblement vostès han vist o escoltat que per a nosaltres aquest mecanisme no és una veritable
"col·laboració" sinó una "parasitació" dels recursos públics cap a interessos privats. Davant l'ofensiva
d'aquesta "fórmula" que entenem com una privatització en plena crisi pandèmica, els proposem (i
nosaltres lluitarem) per
a) BLINDAR els serveis públics existents i
b) REVERTIR a Públic tot allò que ha estat externalitzat.
PREGUNTA: Tenen vostès alguna coincidència i, sobretot, alguna intenció d'intervenir políticament des
de la Generalitat en aquesta direcció "desprivatitzadora"?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Coincidim absolutament en la necessitat de protegir el caràcter públic de la gestió dels serveis
públics. En aquest sentit els plantegem tant la recuperació de la gestió pública dels serveis
públics com la construcció d’una xarxa única de serveis públics on s’acabin els concerts (a títol
d’exemple la realitat de l’ensenyament a Catalunya).
Al respecte en diferents Propostes de Resolució i Mocions hem plantejat la titularitat, gestió i
provisió 100% pública, restant en ocasions soles aquesta defensa.
Hem mantingut un posicionament no canviant sobre la qüestió, tant formalment com a
dinàmiques mobilitzadores. A títol d’exemple la nostra pràctica de denúncia de l’anomenada
“Llei Aragonès” dins del Parlament i acompanyant fora als moviments.
Continuarem amb aquestes dinàmiques la propera legislatura.
Junts per Catalunya:
Estem a favor de blindar els serveis públics existents i d’incrementar-lo si cal, amb l’objectiu
d’atendre millor les obligacions i compromisos que com administració, tenim envers els
ciutadans i ciutadanes. Cal donar resposta de la millor manera possible, perseguint el major grau
de satisfacció i benestar, amb la major qualitat, a les necessitats dels nostres ciutadans i
ciutadanes però creiem, defensem i practiquem que això es pot fer directament o comptant amb
la col·laboració dels propis ciutadans.
La prestació directa de serveis públics i la prestació d’aquests a través de la concertació no es
contraposen, es complementen. Poden coexistir perfectament i de fet, poden aportar major
sostenibilitat i eficàcia al sistema. Les administracions públiques han d’exercir una supervisió i un
control d’aquesta prestació del servei però poden delegar en un agent per exemple, del Tercer
sector, la gestió d’aquesta prestació. Més servei públic és sens dubte més benestar, alhora però,
aprofitar un model que existeix de fa anys a Catalunya en l’àmbit de la Salut, de l’Ensenyament,
de l’atenció a les persones amb discapacitat, per posar alguns exemples, creiem és el més
efectiu.
D’altra banda, comptar amb la societat civil organitzada contribueix a tenir una societat més viva,
dinàmica, integrada per persones actives, amb iniciativa, participatives, implicades,
compromeses, i amb organitzacions que estan sobre el terreny, més especialitzades, sovint amb
més expertesa i experiència, amb major capacitat d’adaptació a les demandes de les persones i
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als canvis o amb major capacitat d’innovar front a les rigideses que caracteritzen les
administracions públiques.
Més servei públic, amb col·laboració público-privada i amb control i supervisió pública que
garanteixi una prestació correcta i de qualitat.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC, en el seu programa electoral, proposa dur a terme reformes en profunditat per disposar
d’uns serveis públics de salut forts, universals, equitatius, de qualitat i finançats amb impostos.
Això vol dir incrementar la despesa que es destina a salut en els pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.
PODEM Catalunya:
Sí, tenim una ferma aposta pel blindatge dels serveis públics i revertir les externalitzacions en els
sectors públics, només amb el seu blindatge aconseguirem millor servei i millor garantia de
compliment en drets laborals.
1.2.- Atenció Primària
Sembla que tothom pondera i reconeix la importància cabdal de l'Atenció Primària en el funcionament
desitjable del Sistema de Salut Públic en forma determinant. No obstant això, la veritat és que l'AP es
troba en perill imminent de fallida, exhausta, amb un infrafinançament escandalós (+/- 15% del global
de sanitat)
PREGUNTES: Es comprometen vostès a incrementar aquesta inversió al 25% per l’Atenció Primària tal
com recomana la OMS? I, estan vostès disposats a fer contractacions massives, dignes i estables per a
aquests equips assistencials, i per poder realitzar les tasques que corresponen al seu caràcter primarista
i comunitari?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Estem d’acord en relació a la importància de la Primària i per tant que com a mínim el 25% del
Pressupost es dediqui a la mateixa. Així ho hem defensant quan s’aprovaven els Pressupostos del
2020 i emplaçaven a una urgència modificació dels mateixos pel que fa a la sanitat.
Estem absolutament d’acord amb la necessitat de contractació estable (i estabilitzar les
contractacions estables ja existents). A banda aquest element a la Primària té un doble efecte:
enfortiment del sistema de salut i del model de gestió pública (majoritari a la Primària però no a
l’Hospitalària).
Hem presentat la Proposició de llei d’estabilització al sector públic, que si bé no és específica per
les treballadores de la sanitat resultaria d’aplicació per les mateixes.
Junts per Catalunya:
Al nostre programa electoral ens hem marcat com a objectiu dotar el pressupost destinat a
polítiques sanitàries i socials amb 5.000M€ addicionals durant els propers cinc anys. Evidentment
aquest increment arribarà a l’Atenció Primària. A Junts volem que la persona es situï al centre del
sistema de salut, i l’atenció primària és per a nosaltres, la porta d´entrada. La reforçarem amb
recursos econòmics, amb increments de professionals, sobretot d’infermeria i d’altres
professions ara inexistents. Potenciarem l’autonomia de gestió dels equips d’atenció primària i
també dels equips territorials integrals sanitaris i socials. Promourem també una millora de les
condicions de treball dels seus professionals que fomenti l’estabilitat de les plantilles i incentivi la
dotació en zones de difícil cobertura, i millorarem la integració amb la resta de recursos i nivells
assistencials.
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Sens dubte, calen més professionals i que tots ells comptin amb unes condicions laborals que els
permetin desenvolupar la seva feina amb menys obstacles. Compromesos en que així sigui.
Partit Socialista de Catalunya:
Reconèixer la tasca de l’atenció primària i dotar-la de les capacitats necessàries, vol dir destinar a
l’atenció primària un 25% del pressupost de salut. Volem una atenció primària amb visió
comunitària, de qualitat, ràpida i segura, i que sigui un eix vertebrador del sistema i garantia
d’atenció al llarg de la vida. És necessari ampliar el ventall de professions sanitàries que han
d’estar a l’Atenció Primària, però sobre tot, cal garantir l’estabilitat de les contractacions, i
acabar amb la precarietat i temporalitat. També s’ha de fer un esforç per portar a terme una
política retributiva, justa i equitativa.
PODEM Catalunya:
Sí, dins de la nostra defensa de la creació d'un Pacte Nacional per a la Salut, tenim el compromís
d'arribar a un 25% de l'pressupost en salut per a l'Atenció primària. També amb la contractació
de professionals sanitaris i el retorn de bates blanques de l'estranger, s'ha demostrat amb la
pandèmia la necessitat de reforçar el sistema sanitari i sobretot, de tenir cura a qui ens cuida, per
tant, augment de l'pressupost, millors condicions laborals i equips estables que permetin a el
personal el descans necessari i el salari merescut.
1.3.- Incorporació de la ciutadania organitzada
És habitual llegir i veure com des dels governs es fan "Plans i Estratègies", de forma repetitiva, teòrica i
que gairebé mai es desenvolupen. Hi figuren sobre el paper formes de "participació social".
Desafortunadament en la pràctica la ciutadania organitzada i empoderada, que és clau i titular del
Sistema, queda relegada a un paper d'espectador o decoratiu.
PREGUNTA: ¿Es comprometen vostès a un desplegament participatiu que incorpori a la ciutadania i a les
seves expressions/organitzacions de base ciutadana a l'hora de marcar objectius i "co-decidir" les
planificacions i els controls?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Considerem que és necessària la participació dels moviments socials a la planificació de les
polítiques públiques però hem d’anar més enllà de ser un paper consultiu a un decisori.
Per la gestió dels serveis públics hem vingut plantejant un triangle entre
Administració/Treballadores/Usuàries. Aquesta participació de les usuàries ha de suposar un
paper decisori o amb capacitat de condicionar pels moviments socials.
Junts per Catalunya:
Sens dubte! Aspirem a incorporar a la ciutadania i a les seves expressions/organitzacions a l’hora
de marcar objectius, de dissenyar polítiques públiques, en la presa de decisions i també, en el
control i retiment de comptes.
Com hem assenyalat abans, volem una societat viva, dinàmica, amb ciutadanes i ciutadans actius,
implicats, participatius, compromesos, apoderats, crítics. A Junts parlem d'un nou contracte del
govern amb la ciutadania, una nova forma de governança que impliqui el ciutadà, l'integri en la
presa de decisions, posi a l'abast amb freqüència, eines de participació i consultes per conèixer
l'opinió i valoració de la societat. Som els del dret a decidir! Conjurats amb la radicalitat
democràtica i la transparència política com a elements vertebradors d'una nova manera
d'entendre l'exercici del poder polític i com a garantia de bon govern.

5

Per a nosaltres és també molt important en aquest àmbit, com en d’altres, el paper de les noves
tecnologies (canals i espais per participar, consultes, transparència, ...). Una ciutadania
plenament apoderada, que disposi d'una administració oberta i eficient, en un país cibersegur –
pilar de la societat digital– on ciutadania, empreses i institucions estiguin protegits.
Partit Socialista de Catalunya:
Des del PSC creiem que cal establir canals de participació transparents, àgils i efectius com una
nova formula d’entendre les relacions entre el sistema sanitari, la ciutadania i els i les
professionals. Per això cal crear el Consell General de Participació, potenciar la figura del pacient
expert i establir convenis plurianuals de col·laboració entre les associacions i el Departament de
Salut per millorar la qualitat.
PODEM Catalunya:
Per descomptat, per a nosaltres és clau la participació ciutadana, dels col·lectius i dels agents
socials en les polítiques públiques, només així és possible aconseguir fer polítiques públiques que
beneficiïn totes. Des de l'estat, ja estem treballant l'agenda social on cada projecte que portem
endavant, es fa amb debat i consens social.
2.- DEFENSA DE LA GENT GRAN I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
2.1.- PREGUNTES de Coordinadora Residències 5+1
La pandèmia ha tret a la llum la situació límit en que es trobaven les residències, amb mancances
endèmiques que fins ara cap govern ha tingut la voluntat de resoldre. Per tot això, demanem al partits
polítics un posicionament clar respecte de les següents mesures; si estan d’acord i què pensen fer per
implementar-les:
2.1.1.- Revertir la privatització de la gestió de les residències. Pla per a la construcció urgent de
residències públiques, per garantir l'accés a totes les persones que les necessiten.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Venim plantejant la necessitat de la gestió 100% pública també de les Residències així com la
necessitat de construcció de Residències públiques. Al debat monogràfic del Parlament van
presentar aquestes dues propostes entres d’altres.
Volem això sí, aportar una altra reflexió sobre la necessitat de construcció de Residències
públiques. Potser el més adient és la construcció de recursos assistencials de titularitat i gestió
pública per la gent gran. No volem centrar tot el model en residències sinó en altres formes
residencials, això sí sempre de titularitat i gestió pública.
Junts per Catalunya:
La pandèmia de la Covid-19 ha fet aflorar mancances importants en el nostre sistema de cures de
llarga durada. Ens ha fet veure que és imprescindible, una vegada s’hagi superat la fase
d’urgència i d’emergència, que s’abordi sense més dilació, una revisió en profunditat de l’actual
sistema. Una revisió sent conscients de les mancances que s’han evidenciat però també de les
fortaleses, entre les que cal destacar un munt de professionals que ho han fet tot, que s’hi han
deixat la pell.
Respecte a la revisió del model, cal tenir en compte també, alguns dels reptes que tenim al
davant; com l’envelliment de la població i la cronicitat. Hem de ser conscients que el perfil de
persones que accedeixen a les residències ha canviat i que cada vegada, els usuaris d’aquests
serveis arriben amb un grau de dependència més elevat. Aquestes persones necessiten una
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atenció i cura sanitària important. Per això, cal fer efectiva i operativa una millor coordinació
entre l’àmbit social i el sanitari. Ens proposem en aquest sentit, crear una Agència sòciosanitària.
Al mateix temps: vincular més i millor l’atenció primària sanitària amb les residències; considerar
o revisar les dimensions de les residències; dissenyar un nou model de finançament de les
residències considerant que cal prèviament una nova regulació de la Dependència (Tarifa
sanitària però perspectiva social); plantejar-se la incorporació de l’administració municipal en la
gestió de les residències; prestigiar el sector i els professionals (equiparació laboral i salarial del
món social amb el de la salut; posar fi al caràcter precari de les condicions de treball en els
serveis residencials; donar suport i tenir cura dels i les professionals, dignificant el seu paper,
promocionant la seva formació i supervisant el desenvolupament de les seves competències
d’atenció integral i relacional); tenir sempre present la dimensió social de la residència com a llar
del resident.
D’altra banda, cal abordar les cures de llarga durada no només des dels equipaments o serveis
residencials. Cal garantir una cura adequada en l’entorn domiciliari i satisfer el desig de la major
part de les persones de continuar vivint a casa seva i continuar participant en la seva comunitat.
És imprescindible avançar en el disseny d’una proposta d’atenció sociosanitària integral i
centrada en la persona també en el domicili.
Partit Socialista de Catalunya:
Obrirem 5.000 noves places de residència i 5.000 places de centre de dia públiques en 4 anys.
PODEM Catalunya:
Estem a favor de revertir la privatització de les residències i de garantir als nostres majors un
accés a les mateixes, en unes condicions de vida dignes. Volem impulsar una altra manera de
cures, en el més proper, amb projectes que fomentin la flexibilitat i que s'ajustin als moments
vitals de les persones amb dependència i / o gent gran. Hem de superar les macroresidencias,
perquè ja hem vist que no garanteixen l'accés a les persones, la qualitat que requereix ni tenen
en compte als i les treballadores, ja que estan amb ocupacions precàries i inestables.
2.1.2.- Modificació de la Cartera de Serveis de 2010. Una ràtio mínima d'un gericultor per a cada quatre
persones. Disposar de servei mèdic i d’infermeria les 24 hores. Augment de les hores del personal
tècnic.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Estem absolutament a favor de l’ampliació de la cartera de serveis i hores de personal tècnic, així
com augmentar ràtio de gericultora 1 a 4. També disposar de servei mèdic i d’infermeria les 24
hores.
Al monogràfic totes aquestes qüestions van trobar el nostre suport i fins tot presentades per
nosaltres.
Junts per Catalunya:
Sí. Ens proposem revisar, actualitzar, millorar i incrementar la Cartera de Serveis. És
absolutament necessari i urgent fer-ho. Està pendent des de fa temps. Ens comprometem com ja
hem dit, a incrementar la despesa social i sanitària però no volem enganyar la gent. La situació
econòmica i financera de la Generalitat és la que és (no comptem amb tots els recursos que
generem) i el finançament del Sistema d’Atenció a la Dependència és el que és (manifestament
insuficient). Comptem però en la mesura del que sigui possible, avançar de forma significativa en
l’actualització de la Cartera de serveis i en la revisió del model d’atenció de llarga durada.
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Partit Socialista de Catalunya:
Proposem actualitzar la Cartera de Serveis Socials, aprovant tots els instruments de planificació i
qualitat a partir de l’avaluació de les necessitats actuals i futures. Aquesta actualització anirà de
la mà d’un nou sistema de recollida d’indicadors per tenir una bona base de dades de tots els
serveis socials per àmbit d’actuació. Incrementarem les actuals ràtios de professionals dels
centres residencials, a partir de l’acord amb totes les patronals residencials catalanes, per
garantir el personal suficient en els centres residencials que es tradueixi en una millora de la
qualitat assistencial. A més, apostem perquè el servei mèdic i d’infermeria sigui un servei públic
en estreta relació amb les Àrees Bàsiques de Salut i, per tant, en coordinació amb la primaria.
PODEM Catalunya:
Estem d'acord en l'augment de personal i d'hores, això permet tenir jornades més estables i amb
millores per a les i els treballadors. Veiem també la necessitat d'infermeria i servei mèdic,
sempre entenent que el públic és el que deu garantir aquests serveis, ja que permeten millor
coordinació i major cura de la gent gran i persones dependents.
2.1.3.- Equipament mèdic. Dotar a les residències d'un equipament mínim indispensable.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Absolutament d’acord amb l’equipament mínim indispensable però demana també d’altres dos
exercicis. Per les Residències de gestió privada revisar si les adjudicacions contemplaven
equipament mínim, en aquest supòsit i, a banda d’obrir expedient i sancionar sinó complien,
requerir el seu compliment. Si s’ha de fer comprar d’equipament que es faci de manera conjunta
i centralitzada per la Generalitat.
Junts per Catalunya:
La revisió del model d’atenció, de cures de llarga durada, ens ha de portar evidentment a millorar
l’atenció que reben les persones que viuen en centres residencial en un sentit integral,
transversal. Evidentment també l’atenció sanitària. Les persones que hi viuen tenen dret a tenir
el mateix accés a la sanitat pública que qualsevol altra persona i a una atenció adequada a la seva
situació. D’altra banda però, cal recordar que les residències no són i no poden convertir-se en
hospitals, són les llars de les persones que hi resideixen.
A més, per portar a terme la revisió del model, volem comptar amb la participació dels experts,
però també dels usuaris, dels seus familiars i del sector.
Sens dubte cal garantir una atenció mèdica i sanitària efectiva, adequada i suficient, i cal pensar
com es pot fer de la millora manera possible.
Partit Socialista de Catalunya:
Proposem consolidar un model de residències públiques de petita i mitjana capacitat, amb una
atenció personalitzada i suficient, per part de professionals qualificats, que disposin de servei
mèdic i d'infermeria de la xarxa pública durant 24 hores al dia i d'un equipament sanitari mínim
indispensable (oxigen, electrocardiogrames, etc.) i el personal que els sàpiga fer servir.
PODEM Catalunya:
Sens dubte. És imprescindible que el personal tingui tot el necessari per poder desenvolupar la
seva feina en condicions dignes i tot això, repercuteix en millores per a la nostra gent gran.
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2.1.4.- Supressió definitiva i immediata dels EAR, a càrrec de MUTUAM i altres empreses. Traspàs a
l'Atenció Primària dels fons fins ara destinats als EAR, i millora substancial del seu finançament.
Ampliació de la dotació de personal, metges de geriatria i personal d’infermeria.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Totalment d’acord, s’ha de recuperar l’atenció a través de la sanitat pública. Però l’extinció dels
EAR ha de venir acompanyada per accions judicials en relació a les empreses gestores que
pràcticament van desaparèixer durant la crisi de la COVID-19.
Junts per Catalunya:
Com ja hem manifestat, les persones que viuen en una residència tenen dret a tenir el mateix
accés a la sanitat pública que qualsevol altra persona i tenen dret a una atenció adequada a la
seva situació. No deixen de ser ciutadanes i ciutadans pel fet de residents.
Ens proposem vincular més i millor l’atenció primària sanitària amb les residències, incrementar
els seus recursos materials i professionals, i també impulsar una major incorporació de metges
geriatres, entre d’altres.
Partit Socialista de Catalunya:
Ja s’ha contestat amb anterioritat, en sentit afirmatiu.
PODEM Catalunya:
La nostra aposta sempre és la de blindar el públic, per tant, no donem suport a tot el que tingui a
veure amb concertacions i amb empreses, sobretot, si són empreses que ja han demostrat que
precaritzen als i les treballadores i que no donen les eines necessàries a les treballadores per
poder fer la seva feina en condicions dignes.
També apostem per un reforç en l'Atenció Primària per a major dotació de personal.
2.1.5.- Inspeccions i controls de la qualitat dels serveis REALS i SENSE PREAVÍS. Garantir una inversió
suficient en el manteniment de les infraestructures.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Es fa necessari com a qüestió prèvia dotar un cos d’inspecció suficient, així com modificar les
infraccions i sancions, a dia d’avui són poc efectives.
Hem de revisar si les empreses gestores estan complint les seves obligacions en relació al
manteniment d’infraestructures i després d’això estem absolutament d’acord en garantir
suficientment les mateixes.
Junts per Catalunya:
Assolir la màxima qualitat possible en la prestació de qualsevol servei hauria de ser sempre un
objectiu. Evidentment amb major motiu quan del que es tracta és de la cura de persones, moltes
en situacions de vulnerabilitat/dependència. Les administracions han de vetllar perquè així sigui,
i evidentment han d’utilitzar les eines de les que disposen, com les inspeccions i les auditories.
Han de supervisar que els serveis es presten de forma adequada i en condicions adequades,
aplicant si cal, si hi ha incompliments i males praxis, les sancions corresponents.
Partit Socialista de Catalunya:
Promourem una taula de diàleg, entre agents socials, sindicats, entitats del tercer sector i
administracions, per regular un nou model de funcionament dels centres residencials, amb una
9

nova regulació de centres, un pla d’inversions per a la seva reconversió, l’actualització de les
previsions de necessitat de noves places, la revisió de mecanismes de finançament i
l’enfortiment del control públic del funcionament dels centres. Dins de l’enfortiment del control
públic del funcionament dels centres es proposa una revisió dels mecanismes d’inspecció. Volem
abordar l’atenció residencial, fent-la evolucionar cap a un model més enfocat a la persona,
centrat en unitats de convivència més reduïdes, on la prioritat sigui la qualitat d’atenció i basat
en una atenció més personalitzada i integrada.
PODEM Catalunya:
Sí, estem a favor de les inspeccions i controls sense preavís que garanteixin el compliment de la
qualitat dels centres, així com de dotar amb inversió suficient les infraestructures. S'ha de fer un
increment de personal perquè es faci control i inspeccions minucioses i que permeti saber la
realitat del que passa en els centres.
2.1.6.- Modificació del règim sancionador. Els casos de maltractament han de tenir la consideració de
molt greus i comportar la retirada de la gestió o el tancament de la residencia quan sigui privada.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Es fa necessari modificar el règim sancionador i alhora també situar com a clàusules essencials de
les contractes qüestions com les agressions, la manca de pagament dels sous fixats o la qualitat
mínima del servei. Això suposaria que l’incompliment seria causa suficient per la retirada de
l’adjudicació.
Pel que fa al maltractament, a banda de la retirada de la gestió, ha d’activar accions penals
contra qui pugui ser responsable directe i les persones màximes responsables de les empreses.
Junts per Catalunya:
Les sancions han guardar relació amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció. El
maltractament a la gent gran és sens dubte molt greu, absolutament reprovable i intolerable.
Hem de revisar el règim sancionador per castigar-ho en major mesura però també, cal impulsar
altres mesures amb l’objectiu d’eradicar el maltractament a la gent gran de tot tipus. Una
situació que sovint queda invisibilitzada però que no podem admetre com a societat. Potser es
podria plantejar una legislació específica de protecció de les persones grans front dels
maltractaments.
Partit Socialista de Catalunya:
Com ja hem respost anteriorment, dins de l’enfortiment del control públic del funcionament dels
centres es proposa una revisió dels mecanismes d’inspecció i per tant, del règim sancionador a
aplicar, evidentment, en casos de maltractaments entre d’altres.
PODEM Catalunya:
Sí, és completament inadmissible que es donin casos així amb la nostra gent gran i les sancions
en cas d'haver-los haurien de ser exemplars, ràpids i contundents.
2.1.7.- Residències de referència o buffers. REBUTGEM l’actuació de la Conselleria de Salut de traslladar
persones d’una residència a una altra, ja que posar oxigen en aquests centres sense personal sanitari les
24 hores per atendre els malalts ni cap altre equipament mèdic NO RESOL RES, introdueix el virus en la
residència receptora i posa en perill els seus usuaris i treballadors/es. Demanem posicionament en
contra d’aquesta mesura i compromís de la seva anul·lació
RESPOSTA:
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Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Estem en contra de la mesura i si de nosaltres depengués la anul·lació seria immediata. Alhora
s’ha de fer un estudi o investigació que determini els efectes d’aquesta pràctica. Tenim dades
suficient per arribar a la conclusió que ha significat morts però necessitem l’estudi exhaustiu.
Junts per Catalunya:
No hi ha resposta.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC ja va demanar a la Consellera de Salut la paralització d’aquesta dinàmica el desembre de
2020, en una pregunta directa del diputat Raúl Moreno al Ple del Parlament.
PODEM Catalunya:
Estem totalment en contra d'aquest tipus de residències i de l'trasllat. Els usuaris i treballadors
han de tenir unes garanties sanitàries i un major control, amb els trasllats, és inviable poder tenir
els espais ben delimitats. No hi ha seguretat en la no transmissió de virus. Per tant, som
contundents en aquest tema, més quan parlem de persones amb un alt percentatge de
vulnerabilitat.
2.1.8.- Visites i sortides dels residents. Cal garantir la llibertat de moviments, d’interacció social i els
drets de ciutadania de manera integral, igual que es garanteixen per a la resta de la població. Per això
s’ha de prioritzar l’aplicació de recursos per fer-los possible abans que els confinaments i els aïllaments.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
El nostre posicionament sempre ha estat del costat que suposa la defensa de la salut i de la vida i
per tant no hem centrat crítica en mesures que puguin ser limitadores de moviment. Però sí que
hem criticat quan aquestes mesures no anaven acompanyades d’altres que havien de construir
alternatives per no minorar drets.
Això sí, sempre hem insistit en la necessitat de destinar recursos per evitar al màxim
confinaments i aïllaments.
Junts per Catalunya:
La situació generada per la pandèmia del coronavirus, la malaltia que desencadena en les
persones, i els efectes devastadors que ha tingut entre les persones que vivien en residències
han fet necessari el disseny i el desplegament de plans de contingència: plans sectorials per a
l’atenció a les residències destinats a prevenir i intervenir de forma precoç en cas de nous
rebrots; plans adaptables a les variacions epidemiològiques que es vagin produint així com, als
diferents tipus de centres residencials i de persones residents que hi ha; plans que incorporin
l’aprenentatge de la primera fase de la pandèmia, incorporant les estratègies que han donat
millors resultats i buscant alternatives a les que no han resultat adients.
Els plans s’han elaborat amb la col·laboració dels experts i del sector, per evitar que la Covid entri
en l’àmbit residencial i perquè en el cas que malauradament ho faci, el detectem el més aviat
possible i limitem la seva incidència i la seva morbiditat. L’objectiu ha estat i és sempre preservar
la salut i la vida dels residents i fer-ho de la millor manera possible, intentant minimitzar la
limitació dels seus drets i maximitzant el seu benestar entès en un sentit ampli. Adaptar mesures
per actuar ràpidament i garantir l’atenció social i sanitària. També quan ha estat possible s’han
implementat i desplegat mesures de desescalada als centres residencials.
Continuem i continuarem treballant per aconseguir minimitzar i eradicar els efectes negatius de
la Covid en els centres residencials per preservar la vida i la salut.
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Partit Socialista de Catalunya:
Estem d’acord amb aquesta afirmació. S’han d’establir els mecanismes de protecció necessaris
que permetin a les persones residents la sortida i entrada a les residències, així com les visites de
familiars, sempre que la situació pandèmica ho permeti. Tanmateix, l’arribada de la vacuna a les
residències ha de permetre més agilitat en la recerca d’aquests mecanismes que garanteixin la
interacció social de les persones residents, que influeix també en el seu estat de salut.
PODEM Catalunya:
Estem d'acord, sempre que no posi en risc a les persones que estan al centre. Davant d'una
situació de gran transmissió de virus, s'ha de protegir la ciutadania i més si és possible a les
persones vulnerables per no agafar-lo. És important que els i les usuàries puguin tenir contacte i
interacció social, però també ho és el cuidar-los i amb això, protegir la seva salut.
2.2.- PREGUNTES de Afectats BB Serveis:
2.2.1.- Què va a fer la seva candidatura per exigir que els directius imputats de BB Serveis Ismael Soriano
i Diego Parra siguin inhabilitats per treballar amb persones dependents, els tanquin les residències i
s'exigeixi el seu ingrés a la presó atès que segueixen delinquint? Quina és la posició de la seva
candidatura davant l'estafa de la "Organització Criminal" BB Serveis, la major estafa de la dependència
d'Espanya?, què van a fer per lluitar contra ella i perquè es faci justícia?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Nosaltres venim defensant que la gestió dels serveis públics ha des ser 100% pública, per tant
sense necessitat d’inhabilitar no haurien d’existir les adjudicacions de la gestió de Residències, en
tot cas hem fet diferents plantejaments i accions al respecte. En primer lloc per incompliments
greu s’ha de retirar i recuperar la gestió de la contracta i traslladar al Ministeri Fiscal els
incompliments per valorar l’existència de possibles delictes. En segon lloc concretament hem
demanat informació per escrit en relació a les contractes que encara pugin gestiones empreses
del Grup que han dirigit els referits Sres. També vam ser impulsors de la Comissió d’Investigació
de Residències de Gent Gran durant la COVID-19 on com a subgrup parlamentari vam proposar la
compareixença de moviments socials.
En relació a la lluita contra la corrupció també van ser el Grup que a la X Legislatura vam impulsar
i Presidir la Comissió específica sobre la qüestió. Això sí cada vegada que hem fet propostes
avançades per lluitar contra la corrupció eren rebutjades per la majoria de grups.
Si bé no tenim la pena privativa de llibertat i la presó com mecanisme que serveixi per gaire,
aquest és un dels supòsits en el que sí que pensem que pot tenir un efecte dissuasiu, i per tant si
s’acrediten els fets que ja coneixe m: a presó. Això sí, tenim clar que a la presó únicament van
les oprimides, explotades, rebels, però gairebé mai les que ens roben des de l’estructura
empresarial o poder.
Junts per Catalunya:
Les males praxis o les praxis constitutives de delictes han de ser investigades i evidentment
sancionades com cal. Esperem que en aquest cas es pugui fer justícia tenint en compte sobretot,
a les persones que s’hagin pogut veure afectades.
Partit Socialista de Catalunya:
Durant els anys que es van produir els fets de BB Serveis, els ajuntaments i/o governs afectats
per l’activitat d’aquesta empresa van prendre les iniciatives judicials pertinents per rescabalar els
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danys. És en l’àmbit judicial on s’han d’esclarir les responsabilitats dels i les responsables
d’aquesta empresa, tal com hem vist durant aquests anys.
PODEM Catalunya:
No es pot permetre que aquelles persones que ja tenen delictes contra la gent gran i contra els i l
es treballadores, se'ls permeti tornar a obrir residències i seguir a la cura de les persones.
Farem complir-la llei perquè això no torni a passar.
És important treballar per tenir un major control de les residències i de qui les gestiona. Donem
com a organització tot el nostre suport als i les afectades de BB Serveis, treballadores i usuàries
que han patit en primera persona la criminalització, la precarietat, l'abús, l'assetjament i més.
Serem contundents i contundents davant dels que anteposen el benefici personal per sobre de
l'benestar general.
2.2.2.- Què va a fer la seva candidatura per exigir responsabilitats polítiques i judicials als responsables
d’Afers Socials i Salut pel més que evident desastre ocorregut en les residències amb el resultat de
milers de morts?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Les responsabilitats polítiques ja els hi van demanar en dos àmbits diferents del Parlament. Pel
nostre posicionament a la Mesa de la Comissió es va acordar que compareguessin a la Comissió
d’Investigació de Residències de Gent Gran. A la vegada en un dels darrers Plens vam fer esmena
a un moció de C’s on demanàvem la dimissió d’EL Homrarni i de Vergés, no la van acceptar i no
es va votar.
Això sí, nosaltres sempre hem explicat que fixar la centralitat en les persones del Conseller i la
Consellera és una errada, que al sistema li despreocupa perquè no fixa les autèntiques causes ni
responsabilitats. Hem d’anar a assenyalar la gestió privada i la marca de recursos com autèntics
causants, això com el propi funcionament del capitalisme: prioritzen el benefici i no la vida.
Junts per Catalunya:
La gestió de la pandèmia a les residències va camí de convertir-se probablement en un cavall de
batalla també als tribunals els pròxims mesos. No podem estar en contra de l’assumpció de
responsabilitats, de les polítiques i de les que no són polítiques. Cal evidentment depurar
responsabilitats. Les que es puguin determinar judicialment segueixen i seguiran el seu
recorregut.
Respecte a les responsabilitats polítiques voldríem destacar que el Govern i en concret el seu
President, el MHP Quim Torra, va decidir veient la situació, traspassar la competència de les
residències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al Departament de Salut. I
voldríem també assenyalar que Junts per Catalunya va votar a favor al Parlament de Catalunya,
de la creació d’una Comissió dinvestigació sobre la gestió de les residències de gent gran per
transparència, compromís amb la veritat i amb esperit propositiu. Des del grup parlamentari es
va considerar un bon instrument per fer una avaluació de la situació, de la gestió, absolutament
necessàries, i per pensar el model residencial del futur.
Partit Socialista de Catalunya:
Entenem que la pregunta fa referència a la primera onada de la pandèmia de la Covid-19. El Grup
Parlamentari PSC-Units va demanar la dimissió del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies en
dos ocasions, va impulsar un ple monogràfic sobre la situació de les residències i la seva afectació
durant la Covid-19, va denunciar que els residents no estaven sent derivats als hospitals, vam
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signar la creació d’una comissió d’investigació sobre residències que ha estat infructuosa perquè
els grups d’ERC, JxCAT i la CUP han evitat que compareguin els responsables tècnics responsables
d’aquells mesos. Des del punt de vista judicial, la fiscalia va obrir diligències directament al
departament per a la investigació del què va succeir, a més de resoldre (i arxivar
majoritàriament) les denúncies presentades per diversos col·lectius.
PODEM Catalunya:
El nostre grup parlamentari ja va demanar el cessament de l'Conseller i a nivell estatal s'han
demanat responsabilitats per les gestions de les residències durant la pandèmia. Però cal, com
hem comentat abans, fer inspeccions i controls més exhaustius. Treballarem perquè aquells
directius que estan o han estat imputats per delictes i/o males praxis, no puguin tornar a
gestionar cap centre més. Ja que han demostrat que no poden tenir a les mans la responsabilitat
de la cura de la gent gran a aquells que ja han jugat amb la vida de moltes persones.
2.2.3.- Què va a fer el seu partit 0 candidatura per exigir que les residències deixin de ser un negoci a
costa d'una necessitat de les persones dependents i segueixin sent "maltractats" d'aquesta manera?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Continuarem defensant la gestió 100% pública, continuarem fent propostes i totes les accions
polítiques en aquest sentit. En aquells Ajuntaments on governem hi ha accions en relació a la
gestió directe. On més representants té la CUP més intenses són les accions d’internalització, de
municipalització.
Junts per Catalunya:
Estem determinats com ja hem apuntat, a revisar el model d’atenció de cures de llarga durada, el
sistema d’atenció en centres residencials, en profunditat. I ho volem fer amb l’ajut, la
col·laboració, el consens, dels experts, del sector, dels usuaris i de les seves famílies. I està clar
que les residències no poden ser un negoci, són i han de ser llars per a les persones que hi viuen;
adequades, amb atenció integral social i sanitària i integrades a la comunitat.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC, tal i com s’ha respost amb anterioritat, ha utilitzat totes les eines parlamentàries
disponibles (plens monogràfics, aprovació de més de 12 mocions en el ple, propostes de
resolució, comissions d’estudi, comissions d’investigació...) per tal d’exigir al Govern un canvi de
rumb en la gestió del nostre sistema residencial. Ens comprometem a crear aquesta taula de
diàleg que s’ha comentat amb anterioritat per refer el model assistencial. La nostra proposta a
aquest respecte es troba molt definida al nostre programa electoral.
PODEM Catalunya:
Considerem que la salut no pot ser un negoci, com tampoc ho pot el benestar de la nostra gent
gran en els seus últims anys. La nostra aposta és per un sistema públic de residències i fomentar
alternatives que permetin millors atencions.
3.- ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (aportació de Plataforma SAD)
3.1.- El Servei d'Atenció Domiciliària, a gairebé tot el territori estatal, es troba en mans privades que
només busquen el major benefici econòmic.
PREGUNTES: Quin motiu hi ha perquè la gestió d'aquests serveis no pugui ser publica? Què opinen de
que l'hora de l'usuari a l'empresari sigui pagada a 20 € amb diners públics i el treballador/a només
percebi 7 €? No creuen que és totalment injust?
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RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Més que motiu hi ha motivació: moltes empreses han descobert que és un gran nínxol de negoci.
Legalment, organitzativament i políticament es perfectament possible internalitzar. De fet
diferents Ajuntaments on governa la CUP ja han fet aquest exercici, així ho està encapçalant ara
mateix la CUP de Cardedeu.
La diferència entre allò que es paga des de l’Administració a les empreses i el que cobren les
treballadores no guarda relació amb aportació de bens d’equip ni infraestructures sinó
essencialment augmentar el benefici empresarial. Diem augmentar perquè allò habitual és que
les adjudicació i contractes ja inclouen un % de benefici empresarial garantit.
Injust i innecessari.
Junts per Catalunya:
Com hem comentat, el replantejament de com cal abordar les cures de llarga durada no només
ens ha de portar a una revisió dels equipaments o serveis residencials. Cal plantejar-nos també
revertir els escassos mitjans que avui existeixen per garantir una cura adequada en l’entorn
domiciliari, i satisfer el desig de la major part de les persones, tan grans com joves amb
discapacitat, de continuar vivint a casa seva i continuar participant en la seva comunitat.
És imprescindible avançar en el disseny d’una proposta d’atenció sociosanitària integral i
centrada en la persona també en el domicili, que sigui capaç d’incorporar i coordinar els
diferents papers que compleixen els agents implicats en aquesta atenció: famílies, serveis socials,
en general i SAD en particular, teleassistència, atenció primària i especialitzada en salut, sector
d’ocupació a la llar i les cures, assistents personals, voluntariat, serveis de proximitat i iniciatives
de participació comunitària. Cal potenciar i desenvolupar de manera significativa els Serveis
d’Atenció Domiciliària amb una visió sociosanitària integral, i fins i tot anar incorporant la
domòtica i la monitorització.
Evidentment cal millorar les condicions laborals dels treballadors, bàsicament treballadores, que
s’hi dediquen i prestigiar en general, a més d’oferir més formació, a totes les professions
relacionades amb la cura de les persones.
Respecte a la gestió del servei, no creiem que sigui un problema que l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer, per exemple, pugui gestionar la prestació d’un Servei d’Atenció a Domicili.
Evidentment cal que l’administració pública vetlli perquè ho faci com cal però no és
imprescindible que ella mateixa ho gestioni. La gestió pública no és en sí mateixa major garantia
d’èxit, de bon servei, de qualitat i/o d’eficiència.
Partit Socialista de Catalunya:
No hi ha cap motiu perquè la gestió d’aquest servei pugui ser pública. Son les administracions
locals o comarcals les encarregades de decidir quin sistema de gestió s’adapta millor al servei
que es vol donar. Considerem que, en el cas que no sigui de gestió directa pública, les
administracions han de procurar els mecanismes d’inspecció adient per garantir el compliment
estricte del contracte i que les condicions laborals de les treballadores. En aquest sentit,
considerem absolutament necessari una millora del conveni laboral de les treballadores del SAD,
i que l’administració de la Generalitat hauria de procurar que sindicats i patronals puguin seure
per arribar a un acord que millori substancialment les retribucions d’aquestes professionals.
PODEM Catalunya:
El nostre partit sempre ha defensat que el SAD ha de ser de gestió pública, garantint millor
coordinació, millors condicions laborals i millor atenció a les persones. Treballarem des de totes
les administracions perquè es dugui a terme. És intolerable que l'empresa precaritzi als i les
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treballadores i que una cosa que és un servei essencial, es tracti com nombres. S'ha d'acabar.
Treballarem per aconseguir que el SAD sigui de gestió pública i també garantir ocupació de
qualitat, segur i digne.
4.- DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA (aportació de Assemblea Groga)
PREGUNTES:
4.1.- Esteu disposats a treure el concert educatiu a aquells centres que segreguen per sexe (Opus Dei) tal
i com marca la nova Llei LOMLOE?
Esteu d’acord en que s’han de suprimir progressivament els concerts educatius, oferint la possibilitat als
centres concertats de passar a ser públics, per tal d’arribar a una xarxa única de gestió pública, com a la
majoria de països de la UE? Què penseu fer al respecte?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Som el grup parlamentari que ha insistit més en la proposta de suprimir els concerts educatius
per tal de tenir una xarxa única d’educació pública de qualitat i que vam fer comprometre al
govern a retirar les ajudes a centres que segreguen per sexes. El nostre es un compromís ferm
amb l’educació pública de qualitat, que treballi des de la primera infància en la supressió de les
desigualtats socials.
Junts per Catalunya:
Sí. El Govern de la Generalitat ja ha decidit retirar el concert educatiu als centres que segreguen
per sexe. Això però, no es pot fer d’un dia per l’altra. Cal mantenir el compromisos que ja eren
vigents i no adquirir-ne de nous en aquest àmbit. El Govern ja ha denegat les renovacions. Estem
fermament compromesos amb el principi de la coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.
Respecte a una xarxa única de gestió pública, som més partidaris de parlar, de mantenir i de
millorar la xarxa de servei públic educativa de Catalunya, un model de servei públic propi que
integra tant la iniciativa pública com la social de llarga tradició al nostre país. En aquest sentit,
volem superar la dicotomia entre centres públics i concertats per avançar cap a una integració
real i efectiva dins un projecte comú, reafirmant la vocació de servei públic, i el dret d’elecció de
centre amb la garantia de l’equitat.
El ric ecosistema educatiu català i la seva integració dins un gran projecte comú, suposa la
consolidació d’un model singular que reconeix la diversitat com una fortalesa dins una societat
cada vegada més plural i oberta al món. Cal dir també, que ens proposem avançar cap a la plena
gratuïtat de l’educació, especialment del segon cicle d’educació infantil, ensenyaments
obligatoris i post-obligatoris, garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics per
garantir l’equitat dins del sistema.
Partit Socialista de Catalunya:
Evidentment, com a impulsors del nou pacte educatiu que representa la LOMLOE, i com estem
impulsant fa anys des del Parlament de Catalunya, si governem, no renovarem els concerts a les
escoles que segreguen per sexes i farem una aposta per la coeducació en totes les etapes
educatives, incorporant també l’educació sexual i afectiva en els continguts educatius. Des del
nostre màxim compromís amb l’equitat i la lluita contra la segregació, apostem per aprofundir en
la coresponsabilitat dels centres educatius, independentment de la seva titularitat. Volem que
totes les escoles i instituts sufragats amb fons públics siguin coresponsables i comparteixin els
objectius de servei públic, essent part implicada i responsable en la lluita contra la segregació i
per una escolarització equilibrada de l’alumnat. No concebem que es puguin finançar centres
educatius que, per exemple, excloguin determinats perfils d’alumnat. En aquest sentit, apostem
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per recuperar els contractes programa per aprofundir en aquesta coresponsabilitat, recuperar la
6a hora als centres públics per compensar les desigualtats educatives i reforçar el Servei Públic
d’Educació tal com marca la LEC i avançar en la gratuïtat real de l’educació. Per altra banda, des
del PSC vam defensar el decret d’integració de centres a la xarxa de titularitat de la Generalitat
perquè ens sembla que enfortir la xarxa pública de centres educatius suposa un enfortiment
també del servei públic educatiu de Catalunya.
PODEM Catalunya:
Cal suprimir els concerts que segreguen per sexe. D'altra banda, l'educació concertada ha de ser
incorporada de forma planificada i progressiva dins de l'escola pública.
4.2.- Quin percentatge del PIB de Catalunya destinareu a educació? En quant temps revertireu les
retallades fetes a l’anterior crisi?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
La nostra proposta pressupostària sempre ha estat reduir la despesa en el retorn del deute i
incomplir les regles de l’estabilitat pressupostària per incrementar la despesa pública, així com
incrementar la pressió fiscal a la riquesa i el patrimoni. Amb aquestes premisses, creiem que en
una legislatura de quatre anys es podria assolir el 6% dl PIB que exigeix la LEC.
Junts per Catalunya:
Entre d’altres raons, aspirem a una República catalana per poder destinar molts més recursos a
la formació tal i com fan els països més avançats. Treballarem per passar d'un pressupost del
3,7% de l’actual PIB, al 6% (objectiu ja establert a la Llei d’Educació de Catalunya 2009), situació
que permetria millorar les infraestructures educatives, eliminar els mòduls prefabricats,
assegurar la gratuïtat a l'ensenyament obligatori i a les activitats escolars complementàries.
Partit Socialista de Catalunya:
Des del PSC hem denunciat la situació d’infrafinançament en què el Govern de la Generalitat ha
situat l’educació, que hauria de ser un pilar de progrés, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió del
país, i les retallades que no han sabut a dia d’avui encara revertir i que han deteriorat el nostre
sistema educatiu. Per això proposem avançar cap al 6% d’inversió en educació que marca la LEC
(Llei d’Educació de Catalunya) en una legislatura. Volem superar l’infrafinançament del sistema
educatiu i reforçar la inversió educativa, revertir les retallades i plantejar l’educació com una
veritable palanca de transformació social en clau de progrés, abordant els reptes pendents i
assegurant els mínims d’inversió educativa que recomana la UE i la OCDE.
PODEM Catalunya:
Cal garantir una despesa educativa de fins al 7% del PIB de manera progresiva, que garanteixi la
gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i postobligatoris.
4.3.- Derogareu el Decret de Direccions i el Decret de Plantilles, per tal retornar la democràcia en els
centres i que el professorat obtingui la seva plaça de manera objectiva i no “a dit” de la direcció?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Sí. De forma immediata.
Ho hem plantejat en diferents Propostes de Resolució.
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Junts per Catalunya:
Som partidaris de potenciar l’autonomia de gestió dels centres i la co-governança, reforçant el
seu paper i la seva vinculació amb els ens locals com a partíceps i corresponsables en la millora
educativa, atenent les necessitats socials, econòmiques i educatives de cada zona escolar o
municipi. En aquest sentit, considerem imprescindible que comptin amb autonomia en la
definició de plantilles i de provisió de llocs de treball, per tal d’adaptar el perfil docent al projecte
educatiu i al context, amb un retiment de comptes dels objectius plantejats als serveis territorials
o al Consorci d’educació de Barcelona, a l’administració local i a les pròpies famílies. Potenciarem
l’autonomia d’organització pedagògica i simplificarem els processos de gestió per facilitar que els
equips directius tinguin més temps per exercir el seu lideratge pedagògic i transformacional.
Evolucionarem les funcions i paper dels serveis educatius i de la inspecció perquè estiguin
capacitats per donar suport als processos de millora permanent dels centres orientats als
resultats dels alumnes i a la cohesió social. Desplegarem un sistema d’incentius (incloent els de
tipus econòmic) que faci atractiu gestionar un centre educatiu, independentment de la titularitat
i del tipus de centre (educació infantil i primària, de secundària, instituts escola...), especialment
aquells centres amb més complexitat, i enfocar la formació directiva al lideratge pedagògic.
Partit Socialista de Catalunya:
Des del PSC plantegem revisar aquests decrets per aprofundir en la democratització del
funcionament dels centres educatius. Ens sembla que les direccions dels centres públics han de
ser capaces de liderar i organitzar projectes educatius potents que han de ser fruit d’un treball
del conjunt del claustre i del professorat i personal de suport educatiu, que alhora han de poder
debatre en llibertat en aquests espais. D’altra banda, proposem avançar en el desplegament de
les zones educatives com a sistema organitzatiu eficaç per garantir una millora dels recursos i
dels resultats educatius.
PODEM Catalunya:
Si. Estem totalment d'acord en què el professorat obtingui la seva plaça de manera objectiva.
4.4.- Quines propostes teniu per disminuir la segregació escolar, que és avui dia una de les més altes de
tota la Unió europea?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Construcció de nous centres i adequació dels que estan obsolets. Internalització de TOTS els
serveis que ofereixen les polítiques educatives. Eliminació dels concerts educatius. Increment del
pressupost fins arribar al 6% del PIB. Creació de nous recursos transversals d’atenció a la infància
i l‘adolescència de titularitat completament pública.
El Pacte contra la Segregació ha estat un fracàs.
Junts per Catalunya:
Considerem que una de les millors maneres de combatre la segregació escolar és apostant per
una distribució equilibrada de l’alumnat, amb la coresponsabilització de tots els centres
educatius, dotant-los dels recursos i les eines necessàries, especialment els de major
complexitat. Cal detectar l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i garantir-li
els recursos educatius i comunitaris per donar-hi resposta. Prioritzar les actualitzacions en
centres d’alta complexitat, establint mesures d’equivalència entre els centres d’una mateixa zona
educativa. I reforçar i potenciar projectes educatius singulars i referents en centres d’alta
complexitat.
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També és important en aquesta matèria avançar cap a la gratuïtat real de l’educació garantint la
sostenibilitat econòmica de tots els centres, partint de l’estudi sobre el cost de la plaça escolar. I
dotar de recursos addicionals tant als centres com als alumnes que més ho necessitin, en funció
de la seva complexitat i realitat socioeconòmica.
Partit Socialista de Catalunya:
Denunciem que, mentre Catalunya és una de les regions europees amb més segregació escolar,
on la renda familiar més impacta en els resultats acadèmics de l’alumnat, estiguem a la cua en
inversió educativa i els governs independentistes hagin retallat més de 700 milions d’euros en
educació en els darrers anys. Una de les nostres prioritats que es plasma en el nostre programa
electoral és combatre la segregació i apostar per la igualtat d’oportunitats i un model d’escola
inclusiva, així com per una escolarització equilibrada de l’alumnat. Això implica evidentment
destinar-hi més recursos, i desplegar moltes de les mesures del pacte contra la segregació,
començant per un nou decret d’admissió, encara pendent des de fa mesos. Però també implica
fer una aposta per la universalització de l’etapa educativa 0-3 anys, modernitzar i donar un nou
impuls a la FP (creant 38.000 noves places públiques), per reduir l’abandonament escolar
prematur, combatre la bretxa digital o la que afecta el coneixement d’una tercera llengua i donar
més suport als docents, incorporant més professionals al sistema, abaixant també les ràtios per
millorar l’atenció educativa.
PODEM Catalunya:
Reducció de ràtios, planificació escolar basada en la zonificació (evitant les concentracions
d'alumne en risc educatiu i que moderi l'elecció de centre). I revisió de l'decret d'escola inclusiva.
5.- MESURES PER CREAR PLENA OCUPACIÓ DIGNE I DISTRIBUIR LA RIQUESA I EL TREBALL (aportació de
Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya)
5.1.- Avançar cap a la setmana laboral de 30 hores sense reducció de salari i per la plena ocupació
Els increments de productivitat i beneficis en les empreses, acumulats des de fa decennis, no s'han
traduït en una reducció significativa del temps de treball, que hagués reduït la desocupació .
PREGUNTES: En l'àmbit de l'administració pública de la Generalitat, de les seves empreses i
contractacions, promouran o donaran suport a les decisions pertinents per reduir la setmana laboral a
30 hores sense disminució de salari? Emprendran les mesures necessàries per prohibir i penalitzar l'abús
en la contractació temporal i a temps parcial, reconeixent la seva contractació indefinida i a temps
complet? Reforçaran les actuacions per prohibir i penalitzar l'abús empresarial d'hores extres il·legals i
no abonades?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Sobre la primera de les preguntes curiosament és exacte i coincident amb la nostra proposta de
programa electoral: jornada de 30 hores sense reducció salarial.
Sobre la reducció de la temporalitat hem estat l’únic grup polític que a presentat un Proposició
de Llei per l’estabilització de les treballadores interines i temporals. La nostra proposta
“sancionadora” (de prohibició) passa per que aquells contractats que realitzin activitats habituals
i permanents si no ha sortit l’oposició de la seva plaça en tres anys adquireixin la condició de
personal estable i en igualtats de drets.
Al sector públic les hores extres i el temps parcial no haurien d’existir. Únicament les hores
extraordinàries excepcionals (per catàstrofes, etc.) s’haurien de poder donar. Recordem que la
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reducció de jornada a instància de les treballadores no és temps parcial, és jornada complet
reduïda.
Junts per Catalunya:
No ens plantegem en aquests moments que reduir la setmana laboral a 30 hores sigui la mesura
que calgui implementar per reduir la desocupació. Creiem fermament que amb d’altres mesures
podem reduir les taxes d’atur, incrementar l’ocupació i sobretot fer que l’ocupació sigui de
qualitat. Hi ha països al món que tenen situacions en el mercat laboral que podríem definir com
de plena ocupació i no ho han aconseguit, o ho poden mantenir, gràcies la imposició d’una
setmana laboral de 30h.
Una altra cosa és que com conseqüència dels canvis que es van produint en el mercat de treball,
en els sistemes de producció, en les empreses i en la societat en general (entre d’altres “quarta
revolució industrial”) no hi pugui haver una tendència general-futura a la reducció d’hores de
treball però creiem que no és el que es planteja a la pregunta i encara no hi hem arribat, tot just
ens trobem en plena transformació i transició.
Les hores de treball efectiu han de permetre a les persones conciliar, haurien de ser en
condicions correctes i dignes tant de salari com de jornada i d’estabilitat, i voldríem que fossin les
desitjades per les persones treballadores.
Partit Socialista de Catalunya:
El debat de la reducció de l'horari laboral, ja sigui a 35h o a 32h per setmana, ha d'abordar-se a
nivell de l'Estat, on resideix la competència. Dit això, el repartiment del treball mitjançant la
reducció de la jornada (mantenint salari) és un debat que ha tingut lloc en diferents fòrums,
inclòs el nostre partit, i s'hauria d'abordar sempre de la mà dels agents socials i econòmics,
sobretot en un context de crisi com l'actual. Sobre la reducció de la temporalitat, sens dubte és
un dels grans problemes del nostre mercat de treball, conjuntament amb la parcialitat. Tampoc
és un àmbit autonòmic, però el Govern de coalició ha anunciat mesures per a penalitzar aquest
abús per part de les empreses. Sobre les tasques d'inspecció, el nostre partit ha demanat
reiteradament més recursos per a poder combatre les hores extres il·legals, així com els falsos
autònoms, per exemple. Però no hem vist al Govern sortint amb voluntat política suficient.
PODEM Catalunya:
Si. Des de l'estat ja estem treballant tant en derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral
com a major control a les empreses per acabar amb la precarització, amb l'abús de contractació i
amb les extres il·legals i no abonades. Seguirem treballant en això i també reforçarem des de la
Generalitat perquè això es dugui a terme amb la major rapidesa i contundència.
5.2.- Facilitar la mobilitat en el transport públic dels treballadors/es en precarietat laboral
L'increment de la precarietat i la pobresa laboral, amb contractes a temps parcial, o temporals de curta
durada, i amb baixos salaris, dificulta o encareix en termes relatius, l'ús del transport públic a aquest
important col·lectiu.
PREGUNTA: Donaran suport a l'extensió de la targeta bonificada de transport de les persones sense
ocupació, als treballadors/es precaris, a temps parcial o temporals de curta durada, quan els ingressos
salarials mensuals siguin inferior al salari mínim, tal com reivindica la Coordinadora d'Assemblees de
treballadors/es en atur de Catalunya?
RESPOSTA:

20

Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Sí, donem suport, fins i tot per determinats sectors el transport públic ha de ser gratuït. A dia
d’avui, fins i tot després del que significa el transport col·lectiu com focus de contagis de la
COVID-19 no s’ha enfortit l’oferta de transport públic.
Estat, Generalitat, AMB i Autoritat Metropolitana del Transport, en són responsables. Per tant
PSOE, JXCAT; ERC I COMUNS.
Junts per Catalunya:
Lluitar contra la precarietat i la pobresa laboral és per a nosaltres un objectiu prioritari. No es pot
acceptar ni es poden permetre algunes de les situacions que veiem cada dia i que pateixen
moltes persones. Per resoldre aquestes situacions calen diverses mesures; modificacions
legislatives, implementació d’incentius, increment de la inspecció, de les sancions, però també
cal atendre la urgència social i en aquest sentit veiem bé també, mesures com les que se’ns
planteja en la pregunta: bonificacions en el transport quan no es compti amb un nivell
d’ingressos suficient
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC aposta per incrementar el salari dels treballadors i les treballadores, i en aquesta línia hem
treballat des del Govern d’Espanya fent la major pujada del SMI de la història. No creiem que
calgui pagar amb diners públics (ajudes al transport) el que els empresaris haurien de pagar per
mitjà del salari. Encara així, sempre cal tenir un xarxa de cobertura perquè ningú quedi enrere.
PODEM Catalunya:
Si, és imprescindible garantir el dret a la mobilitat. Moltes persones no poden anar ni tan sols a
una entrevista de treball per manca d'ingressos, de manera que és una tasca vital i necessària.
5.3.- Recuperar els drets laborals i una ocupació digna i estable
L'atur estructural a Catalunya i Espanya és un dels més alts de la Unió Europea, ha estat el resultat d'un
model productiu que ha provocat la desindustrialització i les deslocalitzacions, així com una sèrie de
reformes laborals, especialment la contrareforma de 2012, que han eliminat els drets laborals,
incrementant la precarietat i empobrit als treballadors/es.
PREGUNTA: Promouran i donaran suport, en tots els àmbits, a les iniciatives per derogar la legislació
laboral regressiva i precaritzadora, especialment la reforma laboral de 2012, per tal d’avançar cap a una
plena ocupació estable i digne?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Hem promogut la derogació de la contrareforma laboral del 2012 com la del 2010. Tornar a la
regulació del 2010 tampoc no es permetria revertir la situació.
La darrera vegada que vam fer una Proposta de Resolució relativa a la derogació de la
contrareforma laboral del 2012 NO VAN VOTAR A FAVOR: Catalunya en Comú-Podem, PSC, C’S i
PP.
Vam presentar una proposició de llei per tramitació urgent a efecte de derogar els aspectes més
lesius de la contrareforma del 2012. Ens vam trobar sols votant la urgència.
Junts per Catalunya:
La derogació total de la reforma laboral de 2012 ens situaria en una posició que molt
probablement, no seria tampoc l’adequada per entomar els reptes i necessitats que planteja avui
el nostre mercat de treball. Nosaltres som més partidaris de parlar de modificar la reforma
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laboral, és a dir, adaptar-la a les necessitats i situacions del present, mantenint el que s’hagi
demostrat útil i canviant el que hem comprovat té uns efectes negatius sobre el mercat de
treball i sobre els treballadors i treballadores. Per exemple, nosaltres som partidaris de retornar
a l’autoritat laboral, la capacitat d’aprovar o denegar l’aplicació d’Expedients de Regulació
d’Ocupació (ERO).
En la nostra opinió, ens cal un nou marc de relacions laborals que garanteixi la flexibilitat,
l’adaptació concertada a les circumstàncies i necessitats de cada moment, i que garanteixi la
seguretat respecte al manteniment dels llocs de treball i respecte a les possibilitats reals i
efectives de reincorporació immediata al mercat, si s’extingeix la relació laboral.
Partit Socialista de Catalunya:
El nostre partit va pactar en el si del Govern de d’Espanya desmuntar les parts més lesives de la
reforma laboral del Partit Popular, i en aquesta línia s'ha anat avançant juntament amb els
agents socials. Encara així, cal ser conscient de la falta d'una majoria parlamentària en el Congrés
per a abordar canvis més profunds, com ens agradaria. Segons la nostra visió, la
desindustrialització de Catalunya també té el seu origen en les retallades dutes a terme pels
Governs d'ERC i Junts, que han portat les inversions industrials a un terç respecte a 2010.
PODEM Catalunya:
Si. El nostre partit ha apostat sempre per derogar la reforma laboral com més aviat millor, tot i
que no hem pogut fer-ho fins ara donada la pandèmia, estem ja treballant per derogar la
reforma laboral el més ràpid possible i amb el major diàleg i consens social possible.
6.- GARANTIES DELS SUBMINISTRAMENTS BÁSICS (aportació de Aliança contra la Pobresa Energètica)
6.1.- Aplicació de la Llei 24/2015 en la seva totalitat:
Necessitat imperant de la signatura dels convenis entre l'administració i les empreses subministradores
per a eixugar el deute de les famílies vulnerables.
Cal assenyalar la responsabilitat de les empreses privades que gestionen aquests serveis bàsics per a la
vida i posar línies vermelles en el seu lucre.
És necessària la condonació del deute i donar una segona oportunitat a les famílies.
PREGUNTA: ¿quines mesures prendran per enfrontar-se a les subministradores i sancionar els talls
il·legals que es produeixin a persones en situació de vulnerabilitat, així com denunciar i posar fi a
l'assetjament d'aquestes famílies afectades
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Defensem una gestió 100% pública dels serveis essencials i els sectors estratègics. Proposem la
creació d’empreses púbiques que assumeixin el subministraments des de la seva generació i
compra fins al consum final. Mentre aquesta realitat no sigui possible caldrà establir preus
públics bàsics, ajudes directes a la ciutadania i controls estrictes de les empreses pel que fa a
guanys i retorn socials, així com a pràctiques abusives.
Junts per Catalunya:
La llei i les disposicions normatives que amb motiu de la Covid-19 s’han anat adoptant pretenen
protegir les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls
que puguin acordar les companyies subministradores d'electricitat, gas i agua potable per manca
de pagament. De fet, aquestes empreses no poden interrompre els subministraments quan es
produeixen impagaments, quan hi ha risc d’exclusió residencial. Si l'empresa subministradora
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executa el tall malgrat que la persona o unitat familiar es troba efectivament en risc d'exclusió
residencial, incompleix la llei.
Des de el 2015, Catalunya és de fet la única comunitat, sense tenir en compte les moratòries
aprovades amb motiu de la pandèmia, que prohibeix el tall del subministrament per no pagar els
rebuts a les famílies més vulnerables. I el Govern voldria que el deute acumulat des d’aleshores
fos assumit per les companyies. Evidentment aquestes no volen i exigeixen cofinançament. Cal
en aquest sentit arribar a un acord i signar el conveni.
Voldríem destacar en aquesta línia que en aquesta legislatura que deixem enrere, s’ha signat un
acord, entre la Generalitat i les Administracions locals per a la gestió integral de la pobresa
energètica. L’acord fixa les aportacions del 50% per part de la Generalitat i del 50% per part del
conjunt d’administracions locals al Fons d’Atenció Solidària. També es facilita un model únic de
comunicació entre les companyies subministradores i els ens locals i comarcals per a la gestió
d’impagaments i l’elaboració de l’informe de vulnerabilitat.
Malgrat els avenços, no és un tema resolt i cal seguir adoptant per una banda, iniciatives
legislatives i acords, i per l’altra, actuacions que possibilitin canvis estructurals que facin que es
deixin de considerar els subministraments bàsics com a serveis mercantils i es considerin com a
veritables drets exigibles. Podem encara desenvolupar tots els instruments de la llei 24/2015
contra la pobresa energètica i situacions de vulnerabilitat i fer efectiu i implementar l’esmentat
acord signat entre la Generalitat i les Administracions locals per a la gestió integral de la
pobresa energètica.
Partit Socialista de Catalunya:
És necessari fer un seguiment des dels serveis socials dels ajuntaments de les famílies
vulnerables, i fer sanció en cas de talls de subministraments il·legals. Cal tenir els mecanismes
garantistes que ho permetin aprovant el Reglament de la Llei 24/2015.
PODEM Catalunya:
Desplegar la llei garantint la signatura de convenis amb les companyies elèctriques que incloguen
la seua responsabilitat social, la prohibició de talls de subministraments i la condonació del deute
a les famílies.
6.2.- Accés universal als subministraments en ocupacions en precari i aplicació de protocol de
Bombers
Cal que el govern impulsi un protocol per garantir l'accés universal a l'aigua i l'energia en els casos en
que no es pugui acreditar dret d'ús. Aquesta regularització evitaria a les famílies a decidir entre viure
sense electricitat en ple segle XXI o punxar el subministrament, amb els riscos associats per a elles o les
seves veïnes. El Decret de l'AMB 2018/184 i els diferents protocols d'aigua ja existents a Mataró, Blanes,
Maçanet de la Selva, Malgrat de Mar, Palafolls, Tàrrega, el Vendrell, etc. visibilitzen que és possible.
Cal, alhora, la implementació del protocol de detecció de casos de pobresa energètica a través del cos
de Bombers de la Generalitat, un mecanisme impulsat per l'APE i un col·lectiu de Bombers, acordat amb
els departaments d'Interior i Afers Socials, però que segueix guardat a un calaix des de 2017.
PREGUNTES: Quins passos i calendari es seguirà amb les principals subministradores d'aigua i energia
per garantir els subministraments en situació d'ocupació a tot el territori català? Com es reactivarà el
Protocol de Bombers i quines mesures garantiran que s'implementi?
RESPOSTES:
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Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Volem recordar que no són una força de Govern a la Generalitat. Per tant la nostra actuació és
d’acció política a les institucions i de mobilització al costat dels moviments socials. La nostra
proposta general i principal és la nacionalització dels sectors estratègics, aquesta és l´única
garantia real.
Més enllà de les dificultats per garantir subministres si qui gestiona és una empresa privada s’han
d’intentar forçar acord al respecte per les persones amb manca de recursos.
Ens sembla molt útil el anomenat “Protocol de Bombers”, permetria identificar millor la pobresa
energètica. Hauria d’assumir-se per part del Govern i els Departament d’Interior i Treball.
Junts per Catalunya:
Evidentment, hem d’evitar que les famílies hagin de decidir entre viure sense electricitat en ple
S.XXI o punxar el subministrament amb els riscos associats que comporta, tant per a elles, com
per als seus veïns i veïnes.
Els diferents protocols d'aigua ja existents a Mataró, Blanes, Maçanet de la Selva, Malgrat de
Mar, Palafolls, Tàrrega o el Vendrell per exemple, visibilitzen que es poden implementar i
articular mecanismes concrets per abordar aquestes situacions de gran vulnerabilitat social,
també el protocol de detecció de casos de pobresa energètica impulsat per l’APE i un col·lectiu
de Bombers de la Generalitat. Sens dubte, cal seguir treballant, millorant i adequant les
actuacions orientades a garantir un accés universal als subministraments bàsics.
Partit Socialista de Catalunya:
Cal treballar en una normativa amb seguretat jurídica que garanteixi els títols habilitants que
permetin activar protocols per garantir els subministraments bàsics.
PODEM Catalunya:
Si governem, agafarem totes i cadascuna de les eines existents, estiguin en calaixos o sobre de la
taula per poder desenvolupar al més aviat possible les propostes i treballar-les amb els sindicats,
entitats, moviments socials i associacions, ja siguin de bombers, aigua, llum, etc. Ens posarem
mans a l'obra perquè a cap família li faltin els subministraments bàsics.
Els recursos s'han d'estructurar de manera que es fomenti la coordinació efectiva entre
Generalitat i municipis, ja que l'ajuntament és l'administració més propera, per tant, és
imprescindible el diàleg i el treball conjunt entre administracions. Fomentant que les propostes
que estan en alguns municipis, siguin dutes a tots els racons de Catalunya per així garantir drets.
També farem estudis tècnics abans de procedir abans de portar qualsevol mesura a terme,
mentrestant, seguirem treballant amb la societat civil organitzada per a desenvolupar les eines
necessàries.
6.3.- Posar fi a l'actuació d'Endesa en els talls indiscriminats a barris de tot el territori.
390.000 persones de 29 municipis diferents podrien ser víctimes dels talls continus d’Endesa, una xifra
que representa el 5% de la població catalana.
Cal posar fre als abusos d'Endesa, auditar l'estat de les xarxes de distribució i aturar la criminalització de
la població afectada. En fer-ho, és necessària la màxima transparència i la col·laboració
d’administracions i la imprescindible participació de la societat civil per tal de buscar solucions per a la
problemàtica
PREGUNTES: quines mesures s'implementaran per frenar aquest abús d'Endesa? quines responsabilitats
se li exigiran? de quina manera es pretén prendre el control de les xarxes de distribució?
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RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
És imprescindible la millora i actualització de la xarxa a càrrec de l’empresa subministradora, en
aquest cas ENDESA, qui té la responsabilitat de garantir una prestació correcte del servei a més
de vetllar per la seguretat de la xarxa. I això comporta tenir una infraestructura suficient que ho
faciliti. Exigir l’elaboració i publicació de l’Auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica que, per
conveni o acord, Endesa ha de fer aquest any 2021 per així conèixer l’estat real de la xarxa.
És per tot això que exigim a ENDESA que porti a terme les actuacions necessàries d’actualització
de la xarxa elèctrica, i que mentrestant garanteixi el correcte subministrament a les comunitats
amb d’altres alternatives com, per exemple, la instal·lació de generadors de corrent.
Cal garantir els subministraments bàsics, en aquest cas la llum i l’aigua, per aquelles famílies en
situació de vulnerabilitat social (en aplicació de la Llei 24/2015) i per aquelles que estan
tramitant la certificació d’aquesta situació amb els Serveis Socials Municipals i iniciar els tràmits
legals per denunciar a Endesa en aquells casos en que vulneri la llei.
Impulsar la creació d’una taula de treball i seguiment amb Administracions (que inclogui personal
tècnic i de representació política dels ajuntaments i la Generalitat), Endesa i veinatge afectat,
que fixi sobre el paper els compromisos i deures de les parts corresponents així com la
calendarització i compromisos per la millora de les infraestructures, que sigui acords públics amb
l’objectiu de tenir-ne constància i poder-ne fer seguiment.
A banda nosaltres plantegem nacionalització dels sectors estratègics.
Junts per Catalunya:
La Generalitat exerceix les seves taques de supervisió i control de la xarxa elèctrica. D’acord amb
el marc normatiu vigent, les instal·lacions de la xarxa de distribució són revisades cada tres anys, i
la Generalitat n’ha inspeccionat més de 7.500 des del 2015. La Generalitat de Catalunya ha
imposat 90 sancions per valor de 7,2M€ a les empreses distribuïdores en el període 2015-2019.
De fet, Catalunya és el territori que més actua en tots aquells aspectes relacionats amb la
qualitat del subministrament, i la que més sancions imposa.
El Govern s’ha reunit recentment, amb els ajuntaments de Barcelona, Badalona, Gavà, Sabadell,
Terrassa, Montcada i Reixac i Rubí per abordar els problemes en la qualitat del subministrament
elèctric que han denunciat aquests municipis. Però una vegada més, per resoldre aquesta
situació caldria que la Generalitat tingues més eines. Hauria de poder assumir competències
plenes en matèria d’energia per poder disposar de tots els instruments necessaris per abordar
tots aquells problemes socials que repercuteixen en el subministrament energètic.
A dia d’avui, les competències en matèria de distribució elèctrica són compartides i exclouen el
règim financer, i les successives modificacions normatives del sector elèctric aprovades pel
govern espanyol han rebaixat el pes i la capacitat de la Generalitat de Catalunya a l’hora d’influir
en les millores a efectuar en la xarxa de distribució. Aquestes majors competències permetrien
decidir les inversions que han de fer les empreses distribuïdores en la xarxa catalana, influir en la
gestió i explotació que se’n fa, i facilitar que el sistema elèctric destinés recursos tant a la
renovació d’instal·lacions particulars com a pal·liar situacions de pobresa energètica. Confiem en
que aviat tot això pugui ser un fet.
Partit Socialista de Catalunya:
El Govern de la Generalitat ha de complir la Llei 18/2008 de garantia i qualitat dels
subministrament elèctric i fer un seguiment i fer complir els plans de inversions de les
distribuïdores d’energia elèctrica.
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PODEM Catalunya:
Reconstruir el sector econòmic públic reapropiant de sectors estratègics. Per tant, la nostra
aposta és la de crear un operador públic potent, que pugui recuperar progressivament la
propietat pública de la xarxa elèctrica i actuï atenent a necessitats i interessos socials i acabi amb
la constant vulneració de drets que estan vivint moltes famílies vulnerables. També farà que la
gestió no pugui caure en mans d'interessos privats, com és el cas de el suport a la
remunicipalització de l'aigua. Treballar aquests processos mitjançant el diàleg social i garantint la
continuïtat de les plantilles i el reconeixement dels drets laborals adquirits.
7.- MESURES PER FER COMPLIR I MILLORAR LA LLEI DE LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
(aportació de la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania)
7.1.- Pel ple i efectiu compliment de el dret a la Renda Garantida de Ciutadania
La taxa de cobertura de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) amb les últimes
dades publicades a l'octubre de 2020 sobre la població de Catalunya en situació de privació material
severa, segons les dades d'IDESCAT del 2019, només arriba al 32% d'aquest col·lectiu, i un 9,36% sobre
la població en risc de pobresa a Catalunya. Les dades sobre la implementació de la RGC en el col·lectiu
de persones sense llar són denegats per l'administració de la Generalitat, davant la qual cosa s'ha
registrat un recurs davant la sala contenciosa administrativa de l'TSJC. Les conseqüències socials i
econòmiques de la pandèmia de l'covid-19 agreujaran més l'exclusió social, la qual cosa exigeix de
manera urgent la plena implementació del dret de les persones vulnerables a la Renda Garantida de
Ciutadania.
PREGUNTES: Davant les evidències estadístiques i empíriques de la pèssima gestió administrativa del
dret a la Renda Garantida de Ciutadania, estan d'acord en promoure una auditoria independent que
permeti extreure conclusions sobre aquesta gestió i poder corregir les males pràctiques? Estan d'acord
en obligar l'administració que gestiona la RGC a revisar totes les resolucions denegatòries de la prestació
(la gran majoria) en aplicació de la moció 24/XII, aprovada pel Parlament en la sessió de l'2018.11.22, i
de la moció 302-00181 / 12, punt 14, apartat a) de 6 de febrer de 2020?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Tant hem plantejat com hem votat favor d’aquelles iniciatives que plantejaven auditoria con les
revisió de les resolucions denegatòries.
No voldríem equivocar-nos però diríem que hem impulsat totes la modificacions normatives que
ens han estat traslladades per la Comissió Promotora, mantenint sempre el nostre
posicionament a favor de les propostes que presentaven.
Junts per Catalunya:
La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) ha augmentat l’atenció a les persones en un 21,6% el
2020, havent arribat a un total de 150.228 beneficiaris a 21 de desembre, davant els 123.511
de finals de 2019, segons les dades que es recullen des del Departament i es publiquen
trimestralment. Amb l’impacte de la pandèmia per la COVID19, i gràcies als esforços fets per
seguir atenent a les persones sol·licitants i perceptores d’aquesta prestació, el 2020 s’han
arribat als 92.418 expedients d’RGC –entre les que reben la prestació íntegra i les que la reben
com a complement–: això suposa haver atès un 15,7% més d’expedients en un any (eren
79.839 a tancament de 2019).
Des de l’inici de la pandèmia de la COVID19, les sol·licituds d’RGC que han entrat a les oficines
s’han incrementat en un 56%, el que arriba a un 95% d’increment en el cas dels col·lectiu de
persones activables laboralment. Tot i aquest augment de necessitat, se segueixen resolent les
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sol·licituds en 2 mesos, els mateixos terminis previs a l’estat d’alarma. El 96% de les oficines
agenden cites en menys de quatre setmanes (el 70% en menys de dues setmanes). I el principal
motiu d’incompliment dels requisits és el de disposar d’ingressos superiors als llindars que
estableix la llei, i el segon motiu és que el titular o algun dels beneficiaris treballin a jornada
completa.
L’import de la nòmina mensual de l’RGC se situa en 42M€ al desembre de 2020, el que suposa
un creixement del 131% (més de 18M€) des de l’entrada en vigor de la llei, el setembre de
2017. El 2020, el Govern ha destinat un total de 428M€ a aquesta prestació i els seus
complements.
És cert però, que en alguns moments de la legislatura que deixem enrere, hi ha hagut alguns
problemes en la gestió de la RGC, entre d’altres s’ha demorat més del que era esperable,
l’aprovació del Reglament, una eina indispensable per al desenvolupament normatiu de la Llei i
la seva aplicació, però a hores d’ara, aquesta situació de necessària millora en la gestió s’ha
resolt.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC es compromet a desplegar la Llei 14/2017 de renda garantida de ciutadania completament
a partir de l’avaluació que té prevista la mateixa Llei, fent-la subsidiària a l’Ingrés Mínim Vital
simplificant, en col·laboració amb el Govern de l’Estat, la seva tramitació per tal que arribi al
màxim nombre de famílies i persones en risc d’exclusió social, sempre en col·laboració amb el
món local i garantint que la perspectiva de gènere i la infància estiguin al centre. En aquests
moments, la opacitat en la informació sobre la Renda Garantida que ofereix la Generalitat
(encara no s’ha fet pública la memòria de l’any 2019) requerirà d’una revisió dels expedients
anteriors i estudiarem la viabilitat de revisar-los o de trobar altres mecanismes perquè puguin ser
valorats.
PODEM Catalunya:
Totalment d'acord i molt necessàries les dues. És imprescindible saber el grau de deixadesa que
hi ha a l'administració i també treballar perquè les resolucions siguin resoltes.
7.2.- Suficiència econòmica de la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania
La quantia de la prestació de la RGC està vinculada a l'IRSC. Aquest indicador es troba congelat des del 1
de gener 2010 fins a finals de desembre de 2020. Les conseqüències de congelar l'IRSC no només
afecten la suficiència econòmica de la prestació de la RGC, sinó que també, al no estar actualitzat amb
l'IPC acumulat a Catalunya en aquest període, restringeixen l'accés a aquesta prestació a persones
vulnerables amb ingressos inferiors al llindar de l'IRSC .
PREGUNTA: Després de l'aprovació pel Parlament de la moció 302-00181/12 de 6 de febrer de 2020 que
va establir en el punt 14, apartat b) "Incorporar al Projecte de Pressupostos una actualització de
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC ) que suposi, com a mínim, un increment igual al
de l'IPC de Catalunya durant tot el període en què no s'ha augmentat ", es comprometen, en defensa de
la justícia i suficiència econòmica de la RGC, a presentar i donar suport en els pròxims pressupostos de
la Generalitat una proposta o esmena que reculli el contingut d'aquesta moció?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Nosaltres no únicament ens comprometen a acció normativa relativa en relació a l’actualització
del l’IRSC sinó que al Projecte de Pressupostos de 2020 van fer esmena al respecte.
L’abstenció de Comuns i el vot en contra de JXCat I ERC va evitar que s’aprovés.
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Junts per Catalunya:
L’actualització de l’IRSC, congelat des de fa deu anys, és urgent i imprescindible per ampliar
l’abast de les prestacions i adequar-les al cost de la vida però cal ser conscient que això té una
gran repercussió en el pressupost.
La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’enguany (LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020) inclou, en la seva disposició addicional
17a, la previsió que s’incrementi l’IRSC en la mateixa proporció que l’Administració general
modifiqui l’IPREM. En els pressupostos de l’Estat per al 2021 l’IPREM s’ha incrementat en un 5%.
Esperem es pugui materialitzar aquesta previsió respecte a l’IRSC.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC es compromet a actualitzar l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya.
PODEM Catalunya:
Si, el nostre compromís en actualitzar l'IRSC en els pressupostos.
7.3.- Millorar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania
Durant el procés d'implementació de la llei de RGC en aquests anys, després d'advertir dificultats i
insuficiències en la pròpia llei, s'han promogut diverses esmenes per millorar-la, com ara la reducció del
temps de carència de sis mesos a dos mesos. Recentment es van registrar dues esmenes de lectura
única amb l'objectiu d'escurçar el termini de resolució de les sol·licituds de RGC i d'harmonitzar el
període d'empadronament amb la llei de l'Ingrés Mínim Vital, de la qual és subsidiària la RGC, però, per
problemes d'agenda després de finalitzar la legislatura, no va poder debatre’s ni votar-se en sessió
parlamentària.
PREGUNTES: Es comprometen a votar a favor d'aquestes esmenes de lectura única en les primeres
sessions del Parlament de Catalunya, un cop s'hagi constituït després de la celebració de les properes
eleccions? Donaran suport a noves esmenes que segueixin millorant la llei de la RGC?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
La CUP va ser el grup polític que va preparar aquesta iniciativa normativa tal i com ho va
demanar la Comissió promotora. Si no es va tramitar en lectura única dins d’aquesta legislatura
va ser perquè jXCAT, ERC I PSC no ho van considerar.
Recuperarem la iniciativa per la propera legislatura.
Junts per Catalunya:
La tramitació per lectura única és un bon procediment quan es tracta de modificacions o
formulacions simples però no acostuma a ser un procediment òptim quan la naturalesa del
projecte normatiu és més complexa. És cert que es tracta d’un procediment molt més ràpid però
també més accelerat i permet menys anàlisi, valoració i avaluació. Nosaltres estem a favor de
totes les mesures i actuacions, incloses les modificacions normatives, que contribueixin a millorar
l’accés, la gestió i l’impacte de la RGC. Les propostes que en aquest sentit es plantegin les
valorarem i acceptarem o esmenarem amb l’objectiu de millorar-les.
Partit Socialista de Catalunya:
Les lectures úniques proposades decauen amb el finiment de la legislatura. El PSC es compromet
a analitzar les lectures úniques que sobre aquestes o altres modificacions es presentin durant la
XIII legislatura, tal com hem fet durant la XII on hem impulsat dos modificacions de la RGC.
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Considerem que cal modificar la RGC per adaptar-la a l’Ingrés Mínim Vital, sense que aquesta
adaptació signifiqui retrocedir en els drets ja adquirits.
PODEM Catalunya:
Si. Donar suport i treballar amb els promotors de la RGC propostes que la millorin.
8.- DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS (aportació de Marea Pensionista-COESPE)
8.1.- Preguntes en l'àmbit de la Generalitat
A casa nostra s´han anat desenvolupant projectes on s´introduïen sistemes privats de pensions,
especialment des de la configuració del primer tripartit amb l’ex-president Pasqual Maragall. Aquests
sistemes privats eren d´obligada adscripció pels funcionaris del govern català.
8.1.1.- Estaríeu disposats a mantenir aquest Plans Privats de Pensions?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
NO, volem eliminar els anomenats “Plans privats de pensions”. S’han de liquidar i per tant cobrar
allò meritat per les treballadores en el moment que triïn. S’ha d’auditar quan ha cobrat els
gestors i gestores dels mateixos.
Per nosaltres això no són pensions, són productes financers.
Partit Socialista de Catalunya:
El PSC sempre ha apostat per enfortir un sistema públic de pensions suficientment fort i dotat per
aconseguir que siguin dignes. Així ho hem fet des del Govern de l'Estat. El darrer acord de
recomanacions de renovació amb ampli consens de Pacte de Toledo ens marca el camí: reforçar
el sistema públic de Pensions i, per això, la unitat d'acció és la garantia de progrés d'una societat
solidària en el principal element del nostre sistema de protecció social, el principal igualador del
nostre Estat del benestar. Ens reafirmem en la seva vigència i ens comprometem a fer totes les
reformes que calgui per garantir unes pensions dignes, suficients i un sistema sostenible
econòmicament. El diàleg social és d'on han de sortir de futures reformes que tinguin el suport
dels treballadors i les treballadores, autònoms i pimes..
PODEM Catalunya:
No.
8.1.2.- Valoraríeu positivament la possibilitat d´introduir beneficis fiscals des de Catalunya per potenciar
aquest Plans Privats d´Empresa?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
No, molt negativament, mai trobaria el nostre suport.
Partit Socialista de Catalunya:
En el nostre model d’enfortiment del sistema públic no entra cap reforma fiscal per incentivar o
potenciar els plans privats de pensions.
PODEM Catalunya:
No.

29

8.1.3.- El govern podria valorar positivament, des de la seva autonomia financera, donar suport als Plans
Privats de Pensions que grans entitats financeres a casa nostra mantenen des de fa temps?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Trobarà el nostre més gran rebuig.
Junts per Catalunya respon a les preguntes 8.1.1, 8.1.2 , 8.1.3:
Defensem un sistema públic de pensions capaç d’oferir prestacions dignes, suficients i adequades
a les situacions de necessitat de les persones. Un sistema que tingui en compte la contributivitat
però que no deixi ningú fora. Un sistema que sigui sostenible i que garanteixi el poder adquisitiu
dels seus beneficiaris. Dit això, no estem en contra de que hi puguin Plans Privats de Pensions.
Qui vulgui ha de poder complementar les prestacions públiques que s’estableixin amb aquest
objectiu. I creiem que cal garantir el dret de tots els treballadors a una pensió complementaria
de capitalització acordada en el si de la negociació col·lectiva i amb una regulació que la incentivi.
Partit Socialista de Catalunya:
El nostre Govern només dóna suport a un sistema de pensions públiques i dignes per a tots i
totes. I la nostra trajectòria política és clara, nítida.
PODEM Catalunya:
No.
8.1.4.- El govern de la Generalitat mantindrà la unitat de la Caixa única de pensions o demanarà que les
pensions públiques tinguin un tractament únic i específic des de Catalunya.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Aquesta és una pregunta de la qual no compartim una premissa. Nosaltres apostem perquè les
aportacions de la Seguretat Social i les pensions es gestionin des del nostre país i per tant
apostem per la unitat de caixa de pensions al nostre país. Ara mateix una de les formes d’evitar
les contrareformes de les pensiones passaria per una normativa i gestió pròpia des de Catalunya,
tindrien una millor correlació de forces per lluitar contra la contrareforma. I lluny de veure això
com un acte de separació amb els pensionistes espanyols, bascos o francesos seria una prova de
que altres pensions són possibles.
I dèiem que no compartim la premissa perquè qui ha trencat la unitat de la caixa de les pensions
ha estat l’Estat espanyol, les ha saquejades. Això demana d’una auditoria per saber on han anat
els calés que el sacrifici de la classe treballadora ha aportat durant dècades.
Junts per Catalunya:
Aspirem a que Catalunya sigui un Estat independent i en aquest sentit, a que Catalunya tingui el
seu propi Sistema de la Seguretat Social. Catalunya presenta en conjunt, un saldo positiu davant
la Seguretat Social en relació a la recaptació i pagament de les pensions. Aquest superàvit de
l’anomenada “caixa de les pensions” ens podria permetre, sens dubte, mantenir el nivell actual
de prestacions i fins i tot, millorar-lo. Per tant, avui la garantia per un sistema de pensions segur, i
una clara millora en prestacions i equitat de les mateixes, només és possible en la nostra opinió,
amb una Catalunya-Estat.
Partit Socialista de Catalunya:
En el marc del Pacte de Toledo, enfortir el sistema públic de pensions, recuperant els principis de
suficiència, equitat i solidaritat intergeneracional i desenvolupant les recomanacions acordades.
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La unitat de Caixa és un dels elements “clau” per cumplir aquestes principis. En el marc del
Consell de Treball Econòmic i Social, impulsar un grup d’estudi i propostes a agents socials i
econòmics i de polítiques públiques de la Generalitat que contribueixin a la dignitat, suficiència i
sostenibilitat del sistema de pensions públiques.
PODEM Catalunya:
Caixa única.
8.1.5.- A Catalunya la bretxa de pensions entre homes i dones representa una discriminació evident
davant el col·lectiu de dones. Arbitrarà mesures fiscals, des de l’autotomia financera, per compensar
aquesta diferencia?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
El mecanisme no ha de ser per nosaltres reduir fiscalitat, això acaba afectant als serveis públics i
de manera més violenta als serveis públics que més utilitzen i necessiten les dones.
Dit això, estem per altres mesures que augmentin les pensions de les dones. Els paràmetres de
càlcul per les dones que hagin de veure aprovades pensions els propers anys han de ser més
favorables que els dels homes (per invertir la discriminació que reben en els seus salaris i
cotitzacions que són un dels elements que determina les pensions).
També continuarem treballant per mesures com les que ja hem plantejat per acabar amb la
bretxa salarial per gènere: campanya específica d’Inspecció de Treball.
Junts per Catalunya:
La bretxa de pensions, de la mateixa manera que la bretxa salarial, malauradament són encara
ben presents a la nostra societat. És del tot necessari impulsar mesures que contribueixin a
mitigar-la a curt termini i a eradicar-la a mig i llarg termini. En aquest sentit promourem que el
temps dedicat a tasques de cura sigui reconegut en el càlcul de les pensions de la mateixa
manera que el treball laboral, entre d’altres mesures. I dedicarem esforços específics a
aconseguir la igualtat efectiva en el mercat de treball.
Partit Socialista de Catalunya:
Les recomanacions del Pacte de Toledo marquen el camí per acabar amb la Bretxa de gènere. Va
ser, juntament, amb la Recomanació de Joves, de les més troncals. Per justícia social i, també
econòmica. És insostenible que la meitat de la població sigui discriminada laboral i, després, quan
entra en la jubilació. Però, a més, té efectes directes en l'economia amb pèrdua de p.p. del PIB.
Calen reformes transversals i la proposta del PSC les planteja.
PODEM Catalunya:
Si. Ja estem treballant en propostes a nivell estatal per igualar les pensions, la nostra defensa en
les reclamacions dels i les pensionistes segueix sent ferma des del primer dia.
8.2.- PREGUNTES en el cas de tenir representació parlamentaria al Congrés dels Diputats:
8.2.1.- ¿Esteu d´acord amb la revaloració automàtica de les pensions utilitzant com indicador únic l’IPC?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Sí, i que es consolidi normativament, no que s’hagi d’aprovar cada any.
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Partit Socialista de Catalunya:
Si.
PODEM Catalunya:
Si, per llei.
8.2.2.- Estaríeu d´acord en fer servir altres indicadors com apunta la resolució nº 2 del Pacte de Toledo
que impliquen una rebaixa de les pensions.
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
NO
Partit Socialista de Catalunya:
No. Les recomanacions que defensem són aquelles recollides en el darrer document lliurat al
Govern d’Espanya que recull, entre d’altres: resoldre el dèficit del sistema en 2023 establint un
calendari; Mantenir el poder adquisitiu amb la recuperació de l’IPC; Equiparar en drets i
obligacions el règim de treballadors i treballadores autònomes amb el règim general; Resoldre la
bretxa de gènere del sistema contributiu; Incentivar la plena ocupació a col·lectius específics com
persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social o víctimes de violència de gènere; Enfortir el
principi de contribuitat, tot modulant la seva aplicació perquè no generi discriminacions o
perjudicis; Gestionar el sistema de manera transparent, amb proximitat a la ciutadania i amb
garantia d’informació sobre els seus drets; Dotar el sistema de recursos personals i materials;
Millorar els ingressos amb millors treballs i lluitant contra el frau en la contractació; i millorar
l’acció protectora, adaptant el sistema a una realitat canviant i a assignatures pendents com el
repte demogràfic, la bretxa de gènere, la desprotecció de la viduïtat, una protecció equitativa a
les noves famílies, persones amb discapacitat i persones migrants.
PODEM Catalunya:
Han actualitzar-se a l'IPC per llei.
8.2.3.- Estaríeu d´acord en donar suport a la introducció d´un nou model de Sistema de Pensions
Privades com el proposat por ministre Escrivá semblant a les ESPV basques?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
NO.
Junts per Catalunya respon a les preguntes 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3:
Estem a favor d’un mecanisme que garanteixi el poder adquisitiu dels pensionistes i de que la
seva aplicació sigui automàtica, no depengui del govern de torn. Aquest mecanisme podem
consensuar que sigui l’IPC o un altre, però el que ha d’assegurar en tot cas, és que mantingui el
poder adquisitiu dels beneficiaris de les prestacions.
D’altra banda, per garantir el poder adquisitiu de les pensions caldria també d’acord amb el
nostre criteri, incorporar el cost de la vida. Amb tots els respectes pels habitants d’Olivenza
(província de Badajoz), no pots fer el mateix amb una pensió de 683’50 (mínima de jubilació
sense cònjuge a càrrec) a Olivenza que a Barcelona. El cost de l’habitatge, de l’alimentació, de
l’oci, dels serveis, ... no és el mateix. Homogeneïtat no és sinònim d’igualtat perquè no incorpora
l’equitat.
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Dit això, creiem que les pensions no poden modificar-se de manera conjuntural depenent de
quina força política governi, sinó que requereixen amplis acords polítics i socials, amb visió
intergeneracional, és a dir amb compromisos de curt, mitjà i llarg termini, per això, sempre
rebutjarem els intents de trencar unilateralment aquests acords, com l’acord que representen els
Pactes de Toledo.
La política sobre pensions de la seguretat social, sigui a Catalunya, sigui en el context de l’Estat,
creiem que s’ha de dur a terme en el marc de la concertació social amb les organitzacions
sindicals i empresarials, i en el marc del diàleg i el consens polític.
Partit Socialista de Catalunya:
El sistema públic de pensions ha estat i és una peça clau de l'Estat del Benestar. Els socialistes
hem contribuït al llarg de més de 40 anys en el seu enfortiment i solidesa. El ministre Escrivá no
ha proposat cap model de sistema de pensions privat. Les recomanacions plantegen que, dins de
l'àmbit de la negociació col·lectiva s'adoptin mesures que millorin les prestacions de futur dels
treballadors. I, en cap cas, es posa en qüestió el sistema públic de pensions. Les recomanacions
són el marc d'acord dels grups parlamentaris com ha quedar clar amb la seva aprovació per
majoria amplia.
PODEM Catalunya:
No. El nostre rebuig ferm davant aquesta proposta.
9.- SOBRE LA GESTIÓ I PRIORITATS DELS RECURSOS DEL FONS DE RECUPERACIÓ EUROPEU (aportació
de Aliança de Marees i Moviments Socials)
9.1.- Transparència i participació
Després de la publicació del Reial decret llei 36/2020 pel qual s'aproven mesures urgents per a la
modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, Transformació i
Resiliència, és a dir, sobre les normes per adjudicar aquests fons de la UE, s'ha suscitat una gran
inquietud i descontent a l'advertir que coincideix en gran part amb els principis bàsics que va fer al seu
dia la patronal, i no assegurar la justa participació dels governs autonòmics i municipals en la seva
gestió, així com obrir el debat públic perquè la participació de la societat civil sigui plena i transparent.
PREGUNTES: Defensaran que en la gestió dels fons de recuperació de la Unió Europea participin de
manera justa, en funció de criteris objectius i consensuats, la Generalitat de Catalunya i la resta de
comunitats autònomes, així com els ajuntaments? Promouran la informació i debat públic sobre la
gestió i ús d'aquests fons, així com la participació de les organitzacions i moviments socials sobre les
prioritats en la inversió pública i social dels fons?
RESPOSTES:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Ens Fons estan sent una nova manera de recentralitzar l’Estat espanyol i imposar polítiques
neoliberalisme. Per nosaltres el subjecte és Generalitat i Ajuntament. Tant important com el què
és el qui. I més enllà que qui participi, que estem a favor, allò determinant és que es decidirà.
Junts per Catalunya:
Sens dubte sí. Defensem que en la gestió dels fons de recuperació de la Unió Europea participin
de manera justa, en funció de criteris objectius, la Generalitat de Catalunya i la resta de
comunitats autònomes, així com els ajuntaments. Considerem imprescindible promoure la
informació i el debat públic sobre la gestió i ús d'aquests fons, així com la participació de les
organitzacions i moviments socials, la participació de la societat civil organitzada en l’establiment
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de prioritats en la inversió pública i social dels fons. Els fons són una gran oportunitat que hem
d’aprofitar al màxim i de la forma més eficient.
Treballem i treballarem activament perquè Catalunya sigui partícip directe, de les grans
iniciatives europees per fer front a la crisi de la COVID-19 i als compromisos adquirits en el EU
Green Deal per a dur a terme una transició energètica i digital pel futur sostenible.
Sembla però que la voluntat de l’executiu espanyol és que la Generalitat quedi apartada del
procés d’identificació, canalització i decisió dels fons europeus, tot i que som l’administració més
propera, la que coneix més la realitat, i això demostra un cop més, fins a quin punt no tenir prou
sobirania econòmica limita el creixement econòmic, el progrés i la possibilitat de major benestar
per als nostres ciutadans.
Partit Socialista de Catalunya:
El Govern d'Espanya ha anunciat en diverses ocasions que el 50% dels fons europeus es
gestionaran per part de les Comunitats Autònomes i que el món local també hi participarà. Els
Fons tenen uns objectius marcats per la Unió Europea per tal de reforçar l'estat del benestar i
transformar l'economia a través de la digitalització i la sostenibilitat. Els projectes que es
presentin per part del sector públic ha de comptar amb participació públic privada per tal de
poder forjar projectes sòlids que permetin assolir els objectius fixat per les institucions europees.
Cadascun dels projectes han de comptar amb la participació i la transparència necessària per tal
de poder fer-los conjuntament amb els diversos agents, i per poder retre comptes a la societat.
PODEM Catalunya:
Si. Co-governança (també municipal) sobre els fons, transparència i rendició de comptes.
9.2.- Condicionalitat explicita o vinculada a recomanacions antisocials de les institucions de la UE
La utilització d'aquests fons per imposar als diversos estats de la UE, entre ells Espanya, mesures
regressives de caràcter antisocial i laboral, especialment contra el sistema de pensions públiques, i per
no derogar la reforma laboral de 2012, etc., sigui amb l'excusa de les recomanacions de les institucions
de la UE, o amb acords inconfessables, són un greu atemptat a la sobirania popular i democràtica, i
obriran un greu conflicte social.
PREGUNTA: Defensaran els drets socials i laborals, així com la sobirania democràtica i popular, rebutjant
radicalment aquestes condicions o recomanacions, com xantatges, per accedir als fons de recuperació
de la Unió Europea?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Per suposat. Amb la doble lògica la social. No regalant els nostres drets socials a qui ens “deixa”
uns fons que s’han nodrit de l’esforç, feina, sacrifici de les classes treballadores dels Estats de la
Unió Europea. En lògica democràtic-nacional: acceptar això és assumir que les nacions i fins i tot
els Estats estan buidades de qualsevol element de sobirania.
Junts per Catalunya:
Evidentment defensem els drets socials i laborals, així com la sobirania popular com a pilar bàsic
de la democràcia. Confiem en que l’accés als fons de recuperació europeus no es pugui dissociar
del valors que representa la UE, no siguin objecte de politització i serveixin als objectius de
reconstrucció, adaptació i transformació davant les crisis econòmica, social i climàtica que ens
trobem.
Partit Socialista de Catalunya:
34

La UE no imposa aquestes mesures regressives i, en tot cas, el Govern d'Espanya en el seu acord
de govern signat entre el PSOE y PODEMOS es compromet a eliminar diversos aspectes de la
reforma laboral, així com una reforma de les pensions que cal fer en el sí del Pacte de Toledo per
tal de garantir la seva perdurabilitat. El Govern d'Espanya ha demostrat en aquesta crisi com es
pot gestionar diferent, creant ERTOS i l'ingrés mínim vital, exemples de suport a famílies i
persones per lluitar contra les diferents vulnerabilitats provocades per la crisis del coronavirus.
PODEM Catalunya:
Si. Els fons són una política d'estímul i transformació de el model productiu europeu.
Acompanyar de retallades és una contradicció econòmica.
9.3.- Prioritats de l'ús dels fons de recuperació de la UE
És motiu de gran preocupació l'interès de la banca privada, transnacionals i grans empreses privades per
apropiar-se d’aquests fons de recuperació en el seu propi benefici. Beneficis que després són transferits
als països on resideixen les seves seus principals. També causa inquietud les referències a la
col·laboració "pública-privada" que per regla general són les vies per transferir recursos públics a
negocis privats.
PREGUNTA: Defensaran, que les recomanacions del Consell Europeu per a l'assignació de fons de
recuperació en sanitat, educació, ocupació, transició ecològica, digitalització, investigació i innovació,
etc., serveixin per modificar l'actual model econòmic obsolet i desequilibrat, reindustrialitzant la
economia amb inversions de propietat i gestió pública i enfortint el caràcter públic en salut, educació,
transport i energia, així com per un parc públic d'habitatge, cap a la plena ocupació digna, i assegurant
els recursos per consolidar la cohesió i protecció social (pensions públiques, IMV i prestacions com la
RGC, etc.)?
RESPOSTA:
Candidatura Unitat Popular-Guanyem:
Sí, sense cap mena de dubte. En tot cas hem d’aclarir que les recomanacions del Consell
d’Europa són insuficients i no garanteixen el que introdueix la pregunta.
Junts per Catalunya:
Sí. Com hem assenyalat amb anterioritat, els fons europeus destinats a la reconstrucció són una
gran oportunitat. Una oportunitat en tots i cadascun dels àmbits; en sanitat, educació, ocupació,
transició ecològica, transport, energia, digitalització, investigació i innovació, etc., Poden
esdevenir i volem que acabi sent així, una peça clau per modificar l'actual model econòmic
obsolet, desequilibrat i desequilibrant, que en molts casos no contribueix ni a la cohesió social ni
al reequilibri territorial. Els fons han d’ajudar a realitzar les transformacions necessàries en molts
sectors, inclosos el comerç i el turisme per exemple, per a fer-los més resilients, menys
dependents, més sostenibles i de major valor afegit.
Depèn de nosaltres que així sigui, que veritablement tinguin efecte en la vida de les persones
perquè generin canvis estructurals. Cal identificar projectes transformadors en els àmbits de la
innovació, la digitalització, la sostenibilitat; la captació d’inversions; la internacionalització, les
start-ups i el finançament, i fer-ho amb la participació de la petita i mitjana empresa, dels
emprenedors, de les organitzacions, dels experts,....
Partit Socialista de Catalunya:
No només ho hem defensat els socialistes davant el Consell Europeu, sinó que el Govern
d'Espanya ha aprovat uns pressupostos per l'any 2021 on clarament hi ha una aposta per la
reindustrialització basada en la innovació i la digitalització, més de 1.200M€ en el primer cas i
11.000M€ en el segon. El compromís dels socialistes per la transformació del nostre model
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econòmic basat en el coneixement i capaç de generar riquesa i llocs de treball de qualitat és clara
tant a Espanya, com en el programa electoral que els socialistes presentem per a les eleccions
del 14 de febrer. Proposem augmentar la R+D fins a 2'3% del PIB, o aprovar un nou Pacte per la
indústria que impulsi la indústria 4.0, així com la formació professional i universitària. El
programa electoral dels socialistes a Catalunya aposta clarament per dedicar més recursos a la
sanitat i l'educació pública per reforçar l'estat del benestar tan malmès els darrers anys pels
governs independentistes. Així com ho és la nostra aposta per la sostenibilitat i la transició
ecològica. Preguem enviïn les respost
PODEM Catalunya:
Si.
ALIANÇA DE MAREES I MOVIMENTS SOCIALS DE CATALUNYA (*)
(*) Aquesta enquesta recull en els seus diversos apartats les preguntes dels següents moviments socials:
Marea Blanca, Coordinadora Residències 5+1, Afectats BB Serveis, Plataforma SAD, Assemblea Groga,
Aliança contra la Pobresa Energètica, Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de
Catalunya, Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania, Marea Pensionista de CatalunyaCOESPE.
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