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Notícies

Candidatures
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Programa electoral

Vot per correu

Activa’t

Condicions per a la investidura

09
08
07
10
14
12
13
15
11

01

Treure Rajoy/PP del Govern.

02

Assumir el compromís d’iniciar immediatament les converses amb el
Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum a Catalunya.

03

Posada en marxa d’una estratègia de creixement i lluita contra les desigualtats
amb 4 components:
Més creixement (flexibilització dels objectius de dèficit, inversió
productiva en R+D+I i en infraestructures).
Reducció del frau fiscal
Més mesures contra la pobresa
Més educació/formació

04

Posada en marxa d’un pla de xoc per a l’ocupació i de millora de la qualitat del
treball. Incrementar el SMI. Nova Seguretat Social Autònoms.

05

Presentació d’un projecte de llei de prestació per a la criança de fills, finançada
per la Seguretat Social, com a ajut per a totes les famílies que tenen fills
menors de 18 anys, acompanyat de la millora dels permisos de paternitat i
maternitat.

06

Immediata paralització del calendari d’aplicació de la LOMCE i del seu
desenvolupament i compromís d’articulació d’un pacte per l’educació que
derogui la reforma del PP i, entre d’altres modificacions, respecti plenament
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les lleis catalanes d’educació i les seves competències.
Derogació de la LRSAL i compromís que en la propera reforma es respectaran
plenament les competències de la Generalitat en matèria de governs i
hisendes locals.
Reduir l’IVA a la cultura; presentació d’un projecte de llei de millora dels
incentius fiscals al mecenatge i adopció de mesures de protecció i impuls del
català des de l’acció estatal.
Obrir una negociació amb la Generalitat de Catalunya per a la retirada dels
recursos del Govern de l’Estat al Tribunal Constitucional contra lleis del
Parlament de protecció del consumidor (pobresa energètica, desnonaments,
etc.) i de posada en marxa d’impostos que graven l’activitat de grans
operadors econòmics (dipòsits bancaris, energia nuclear, operadors de
telecomunicacions), o bé que conclogui en la modificació de lleis estatals o
del Parlament amb l’objectiu que el seu contingut sigui plenament aplicable.
Modificació d’altres lleis del Govern PP recentralitzadores i burocratitzadores
de l’activitat de la Generalitat (unitat de mercat, etc).
Articulació d’una estratègia de competitivitat econòmica fonamentada en cinc
eixos: indústria, innovació, internacionalització, energia i digitalització, cinc
vectors de canvi i creixement per a l’economia catalana, que haurà d’anar
acompanyada de polítiques específiques de suport als treballadors autònoms
i a les PIMES (per exemple, reservar un % de la contractació pública).
Assumir el muntant i el calendari de pagament del deute històric de l’Estat
amb Cata- lunya (DA 3a, policia autonòmica, fons de competitivitat, paralització
d’impostos apro- vats pel Parlament) i alhora compromís de l’Estat a restituir
les despeses socials que ha retallat, gestionades per les CCAA (dependència,
polítiques actives d’ocupació, polítiques d’infància, etc).
Fixar el calendari d’execució de les principals inversions en infraestructures de
l’Estat a Catalunya, començant per Rodalies i el Corredor del Mediterrani, així
com del traspàs de la gestió dels aeroports i ports de Catalunya qualificats
d’interès general.
Aprovació immediata d’una estratègia per a l’acollida als refugiats. Defensa
d’una nova política exterior d’Europa.
Aprofundir en el Pacte de Toledo per a garantir pensions dignes.
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