PROPOSTES DE LA CUP-CC PEL PROGRAMA DE GOVERN
El Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’Octubre del 2017 va tenir com a resultat la decisió democràtica
que Catalunya esdevingui un nou Estat Independent en forma de República. La votació posterior al
Parlament de Catalunya del dia 27 d’Octubre va ratificar aquesta decisió popular mitjançant una Declaració
d’Independència i la Proclamació de la República.
El “Cop d’Estat del 155”, així com l’acceptació d’aquest per part de la Presidència del Parlament i la retirada
del Govern, varen deixar pendent la tasca de materialització de la República, que el moviment republicà
demanava als carrers.

1. Materialització institucional de la República i Procés Constituent
La materialització institucional de la República passa, principalment, per:
1. Assemblea Constituent
2. Procés Constituent
3. Organismes públics de sobirania: banca pública, agència tributària, agència de la seguretat social,
judicatura pròpia i govern sobirà dels cossos policials
4. Titularitat pública i sobirania de les infraestructures estratègiques, mitjançant les corresponents
agències públiques: aeroportuàries, transports, comunicacions, aigua i energia, i habitatge
5. Suspensió del pagament del deute públic
6. Internacionalització de la República
7. Construcció nacional dels Països Catalans

2. Materialització social de la República (contingut que es resumeix a continuació i
s’expressa a l’Annex):
Cal que a República materialitzi un salt endavant en matèria de drets socials, civils i polítics.
8. Pla de xoc contra la pobresa, objectiu Pobresa 0, amb actuacions coordinades de rescat social per a
totes les famílies i persones que es trobin per sota del llindar de la pobresa, garantint: ingressos
mínims, alimentació, habitatge, subministraments bàsics, salut i educació.
9. Augment del salari mínim fins els 1200 euros.
10. Pla de suport a les treballadores autònomes, i a l’economia social i solidària.
11. Garantia efectiva del dret a l’habitatge, mitjançant un parc d’habitatge social, provinent de
l’expropiació dels habitatges buits en mans de la banca i els fons d’inversió.
12. Finançament públic de l’educació de 0-3 anys, que en garanteixi l’accés públic i universal, en base
als criteris de gratuïtat i tarificació social.
13. No renovació dels concerts amb les escoles elitistes i que segreguen per sexe.
14. Pla de creació de centres de secundària que en garanteixi la provisió pública universal.
15. Provisió de places públiques de formació professional que en garanteixi l’accés universal.
16. Garantia de l’accés universal a l’ensenyament universitari, mitjançant la corresponent regulació del
sistema de tarifes i beques.

17. Recuperació de la gestió pública de les estructures sanitàries privatitzades.
18. Pla de supressió de les llistes d’espera en el sistema sanitari.
19. Pla de xoc contra la violència masclista.
20. Igualtat salarial entre dones i homes.
21. Pla de xoc contra la corrupció.
22. Garantia del finançament per a la sostenibilitat dels mitjans de comunicació públics.
23. Nou sistema fiscal redistributiu i progressiu.
24. Suspensió dels desnonaments.
25. Garantia pública i universal dels subministraments bàsics dels habitatges.
Les primeres actuacions en aquest sentit, consistiran en la restitució, actualització i aplicació sobirana
de les lleis i decrets aprovades en la proppassada legislatura i suspeses pel Tribunal Constitucional.

3. Materialització democràtica de la República
D’acord amb les legitimitats democràtiques emanades de l’1O, el 27O i el 21D, i donant continuïtat a la
Declaració del 9N del 2015, donar sempre superior legitimitat i aplicar totes aquelles decisions i iniciatives
del Parlament i del Govern de Catalunya, relatives als punts anteriors, malgrat que puguin ser objecte de
suspensions o prohibicions per part de les institucions de l’Estat.

ANNEX 1.

CONCRECIÓ DE PUNTS CORRESPONENTS
A MATERIALITZACIÓ SOCIAL
DE LA REPÚBLICA

PLA DE XOC CONTRA LA POBRESA. RENDA GARANTIDA DE LES IGUALS
Davant de l’expressió concreta de la Renda Garantida Ciutadana considerem necessari el seu
desenvolupament en una Renda de les Iguals, molt més garantista i que arribi més ràpidament a més
persones.
I com a solució immediata davant la realitat que pateix la Renda Garantida Ciutadana.

AUGMENT DEL SALARI MÍNIM FINS ELS 1.200 EUROS
La plasmació del Salari Mínim Interprofessional de 1.200 € s’expressa més enllà d’aquesta consideració
general en dos mesures que li corresponen fer efectives al Govern de la Generalitat de Catalunya:
· Modificació legislativa per incorporar en tots els nous contractes o qualsevol forma de gestió indirecta
un salari mínim de 1.200 € que en cap cas podrà ser objecte de rebaixa.
· Incorporació com a proposta de la representació de la Generalitat en condició d’ocupador o empresa
en qualsevol ens del sector públic d’un salari base garantit de 1.200€ per qualsevol treballadora, fun
cionària o contractada administrativa.

NO RENOVACIÓ DELS CONCERTS A LES ESCOLES QUE SEGREGUEN PER SEXE. DEDICAR LES
QUANTIES QUE FINS ARA ES PAGAVEN A L’ENSENYAMENT PÚBLIC QUE MÉS HO NECESSITI
· El programa de la CUP-CC suposa l’eliminació de tots els concerts que existeixen a l’actualitat per
l’ensenyament privat. Si bé mantenim íntegrament la defensa d’una única xarxa d’ensenyament considerem
que un govern de valors republicans no pot renovar, novament, el finançament de l’ensenyament privat
que segrega per qüestió de sexe.
· Alhora la quantia que fins ara es dedicava al finançament de l’ensenyament privat que segrega per sexes
s’ha de dedicar als centres d’ensenyament públic que més ho necessiten. La quantia que es dedicarà serà
exactament l’estalvi del no concert, que en la seva banda més baixa es fixa en 40 milions d’euros.

FINANÇAMENT PÚBLIC DE L’EDUCACIÓ DE 0-3 ANYS, QUE EN GARANTEIXI L’ACCÉS PÚBLIC I
UNIVERSAL, EN BASE A CRITERIS DE GRATUÏTAT I TARIFICACIÓ SOCIAL
· El programa de la CUP-CC demana garantir l’educació dels 0 anys fins la Universitat amb caràcter
públic i universal, aquest serà el nostre model que s’ha de finançar amb una tributació socialment justa.
Fins que aquesta no existeixi s’ha de combinar un bon finançament de les Escoles Bressol públiques i
l’obligatorietat de la tarificació social. La determinació d’aquestes mesures passa perquè immediatament:
· Pagament, sense necessitat de sentència judicial ferma, de les quanties que consten en el Convenis de
finançament per les Escoles Bressol Municipal.
· Iniciar procés de gratuïtat de les Escoles Bressol públiques i fins que aquest no es faci efectiu finançarles amb una quantia de 1.800 € plaça i regular que aquest procés ve condicionat per l’existència de
tarificació social.

PLA DE CREACIÓ DE CENTRES D’ENSENYAMENT SECUNDARI PÚBLIC QUE GARANTEIXI LA
PROVISIÓ UNIVERSAL
Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió pública universal. Provisió de places
públiques de formació professional que en garanteixi l’accés universal.
Garantir el finançament de l’ensenyament públic i concretar mapa i calendari d’inici i finalització dels nous
centres.

GARANTIA DE L’ACCÉS UNIVERSAL A L’ENSENYAMENT UNIVERSITARI, MITJANÇANT LA
CORRESPONENT REGULACIÓ DE TARIFES I BEQUES
Modificació normativa de la regulació del sistema de tarifes i beques universitàries per introduir elements
clar de redistribució social. Tarificació social de les taxes i beques amb un criteri més accentuat de nivell
de rendes familiars.

GARANTIA DEL FINANÇAMENT PER A LA SOSTENIBILITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
PÚBLICS
Finançament que pugui garantir la realitat actual dels mitjans públics de comunicació, tant pel que fa a la
totalitat dels seus treballadors i treballadores i les seves condicions laborals com pels serveis i programes que vénen prestant.

NOU SISTEMA FISCAL REDISTRIBUTIU I PROGRESSIU

RECUPERACIÓ DE LA GESTIÓ PÚBLICA DE LES ESTRUCTURES SANITÀRIES PRIVATITZADES
Aturar immediatament tots els projectes privatitzadors directes i indirectes: els plans funcionals de
les regions sanitàries són una variació dels consorcis sanitaris que, malgrat el canvi de nom, acaben
permetent el mateix tipus d’activitats, i que per tant faciliten l’entrada dels interessos privats en la gestió
del sistema sanitari públic. La cooperació entre els centres apuntada en les nostres apostes s’ha de fer
sobre les bases del model que aquí propugnem.
Aturada dels projectes de privatització de l’atenció primària, entenent com a tals tots els que suposen una
fugida del control públic i que tenen risc de ser absorbits per fòrmules consorcials o empresarials.

Recapitalitzar i recuperar el conjunt del sistema sanitari en quan a la gestió pública (Atenció primària,
hospitals, salut mental, altres serveis auxiliars com ara transport sanitari, laboratori, diagnòstic per la
imatge, així com també telèfon d’urgències, neteja, hosteleria, logística, etc); per tant, impulsar la comissió
d’estudi per analitzar i avaluar les concessions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a
provisió pública directa.

PLA DE SUPRESSIÓ DE LES LLISTES D’ESPERA
Elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera, reobrint els serveis tancats, quiròfans i llits que
han deixat d’estar operatius, posant torns de tarda on no n’hi hagi per, al mateix temps, maximitzar
l’aprofitament tecnològic. Es procedirà a dotar les plantilles de personal suficients per dur a terme
l’objectiu amb èxit.
Reducció d’un 50% en les llistes d’espera, en el termini de 6 mesos, pels següents casos: la primera visita
amb l’especialista, en la realització de proves diagnòstiques i en l’espera d’una intervenció quirúrgica.
Per fer-ho efectiu es prioritzarà l’assistència als centres del SISCAT de titularitat pública, evitant les
derivacions entre els centres que ocasionen problemes de mobilitat a les persones malaltes, quedant
exclosos expressament els centres de titularitat privada. Això comporta la recuperació de la totalitat de
l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quiròfans
en torn de matí i tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del
pressupost necessari i del personal del qual s’ha prescindit.

GARANTIA EFECTIVA DEL DRET D’HABITATGE, MITJANÇANT UN PARC D’HABITATGE SOCIAL
PROVINENT DE L’EXPROPIACIÓ DELS HABITATGES BUITS DE TITULARITAT DE BANCA
Es regularà el procediment d’expropiació dels habitatges buits de la banca amb consideració en relació a
la quantia indemnitzatòria d’allò que l’Estat ja ens hi va avançar amb el seu rescat.
A la vegada es crearà amb parc d’habitatge públic amb un preu de lloguer de 30% del salari mitjà.

IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES
La Inspecció de Treball de Catalunya iniciarà una campanya específica a les empreses privades en les si
observés que les retribucions dels homes fossin superior a les de les dones en igual jornada un informe
justificatiu de tal circumstàncies.
Al respecte la Inspecció, una vegada rebut l’informe, realitzarà si s’escau la corresponent infracció,
sanció i demanda d’ofici a la jurisdicció social.

BANCA PÚBLICA
Estructures necessàries que assegurin la creació d’una banca pública.
Impulsar una reforma de l’Institut Català de Finances (ICF) per tal que es converteixi en l’embrió real de
la banca pública catalana; per això, cal que se’n reformi la governança i que sigui realment democràtic i
públic. Alhora, cal incorporar en totes les seves avaluacions de crèdits, préstecs o avals el retorn social i
ambiental de qualsevol de les peticions de finançament.

ANTIREPRESSIÓ
Retirada de la Generalitat com a acusació de tots el processos judicials oberts i pendents per temes de
persecució política, dissidència o desobediència a lleis injustes.

PLA DE XOC VIOLÈCIA DE MASCLISTA
Garantir la protecció institucional de les professionals que practiquen avortaments a menors de 16 anys
per garantir els drets sexuals i reproductius per a totes les dones.
Ampliar la xarxa de cases de protecció per a dones supervivents de violència de gènere, amb professionals
feministes especialitzades que ofereixin suport i acompanyament a les dones, així com atenció psicosocial
als menors.
Garantir una renda bàsica mínima de 1.000 per a les dones supervivents, de cara a assegurar la seva
autonomia econòmica, ampliable en funció de les seves necessitats i responsabilitats.
Introduir clàusules de gènere en la contractació pública (tant de proveïment de serveis com de personal),
subvencions, convenis, etc.
Establir quotes de paritat en tots els àmbits i càrrecs de decisió política de tot l’entramat institucional i
depenent de la Generalitat, i en totes les empreses, instituts, centres, etc. etc. on tingui potestat.
Garantir la igualtat d’accés de les dones lesbianes a la reproducció assistida, eliminant del protocol
actual de la Generalitat de Catalunya, l’impediment d’accés a aquestes tècniques a dones sense parella
masculina.
Recuperar la gestió pública de tots els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació Integral de les dones que
pateixen violència masclista.

Impulsar un pla formació feminista a tot el personal de l’administració pública
Impulsar un Observatori de les Violències Masclistes dels Països Catalans

PLA DE XOC CONTRA LA CORRUPCIÓ
1. Augmentar el control a la contractació administrativa.
2. Eliminar privilegis als polítics acusats de corrupció
3. Eliminar els indults en casos de corrupció
4. No permetre que processats o investigats per corrupció puguin presentar-se a llistes electorals
5. Eliminar els terminis de prescripció
6. Facilitar les acusacions particulars i les denúncies anònimes
7. Augmentar els recursos per investigar el frau fiscal
8. Enduriment del codi penal per delictes de frau fiscal

INTERNALITZACIONS
1. EL govern exigirà, en aplicació de la Directiva 2014/24 que faculta les entitats regionals a l’establiment
de topalls salarials mínims en la contractació pública, com a requisit adjunt a la presentació de les
ofertes, criteris de solvència i condicions d’execució dels contractes, mesures de foment de la igualtat
de gènere i de qualitat salarial i estabilitat laboral a través de l’establiment d’un topall mínim de retribució salarial de deu euros l’hora o setze mil euros bruts anuals durant l’execució del contracte, sense
perjudici del conveni col·lectiu del sector si aquest estableix millors condicions retributives o temporals
per a totes les persones ocupades.
2. El Govern només adjudicarà contractes públics a les empreses i entitats que en presentar la seva
oferta es comprometin per escrit a pagar als seus treballadors i treballadores per l’execució de la
prestació, un salari d’almenys 1.200 € per catorze mensualitats en relació a jornades laborals de 40
hores de mitjana setmanal i així com a donar compliment durant l’execució del contracte. En cas que
l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es presenti aquesta a requeriment del
poder adjudicador quedarà exclosa de la valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també
de l’anterior obligació.”
3. Obrir un expedient informatiu basat en l’informe de l’oficina antifrau sobre ATLL per determinar si
existeix un incompliment de contracte i si aquest existeix i és causa de rescissió, rescindir-lo.
4. Iniciar l’estudi i avaluació de la creació d’una empresa pública de propietat de la Generalitat de
Catalunya dedicada a la generació, distribució i comercialització d’electricitat.
5. Establir l’impediment legal de venta d’empreses municipals dedicades a la gestió i provisió de serveis
bàsics de manera que, en qualsevol cas, aquests serveis quedin garantits a la ciutadania amb la gestió
pública des dels seus municipis.
6. Facilitar als municipis que ho demanin, per mitjà d’un acord entre el Departament competent i els
ens supramunicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els
processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització i/o internalitzacions dels
serveis bàsics i béns comuns privatitzats, dels quals s’ha externalitzat la prestació o es feien amb
gestió privada.

SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS
La Generalitat ha de regular i actuar per suspendre l’efectivitat de desnonaments a totes les persones
que no tinguin una garantia habitacional real i efectiva.

GARANTIA PÚBLICA I UNIVERSAL DELS SUMINISTRAMENTS BÀSICS DEL HABITATGES
La Generalitat ha de regular i actuar per fer efectiu el dret a l’accés als subministraments bàsics a tots
els habitatges.

