
 

L'aprovació d'uns pressupostos antisocials, que no reverteixen les retallades socials en sanitat, 
residències, educació, etc., clarament insuficients per atendre el dret de les persones vulnerables a la 
Renda Garantida de Ciutadania, que tampoc han recollit importants esmenes de caràcter social, que han 
menyspreat les reiterades sol·licituds dels moviments socials a les cartes registrades i en les reunions 
presencials amb els grups parlamentaris, és un escàndol indignant i injustificable que els moviments 
socials no oblidarem. 

Amb el cinisme de costum el govern de la Generalitat, ha reconegut en la pràctica que aquests 
pressupostos estan obsolets davant les conseqüències de la pandèmia. La seva proposta de "Plans de xoc" 
evidencien una nova temptativa de maquillatge i engany a la ciutadania, quan podien haver-los inclòs a 
través d'auto-esmenes o recollint les presentades pels grups parlamentaris a el projecte pressupostari. 
Aquesta operació de màrqueting, o rentat de cara, aprofitant els recursos extraordinaris que el govern de 
l'estat ha decidir transferir a les comunitats autònomes, i per tant a la Generalitat de Catalunya. Més que 
mai, els moviments socials hem d'estar alerta perquè aquests recursos no es desviïn a interessos 
clientelars o a el sector privat, com va posar de manifest el recent decret llei per regalar diners públics a 
les clíniques i hospitals privats amb la justificació d'atendre una factura desmesurada per l'ús de les UCIS 
en comparació del seu cost real en els hospitals públics. 

Amb l'objectiu de defensar els drets socials fonamentals davant les conseqüències de la pandèmia de 
l'Covid-19 en matèria de salut, protecció social, particularment de les persones grans, discapacitades, en 
residències i atenció domiciliària, els drets de les persones vulnerables, el ple ocupació digna, educació, 
etc., l'Aliança de Marees i Moviments Socials exigim a el Govern de la Generalitat el compliment del 
següent Pla Alternatiu de Mesures Socials Necessàries i Urgents: 
 

SALUT I SANITAT 

- Per un SISTEMA NACIONAL I PÚBLIC DE SALUT de caràcter universal, equitatiu, solidari, de qualitat, amb 
participació social i PÚBLIC fins arribar al 100% 

- Inversió en Sanitat Pública no inferior a el 7% de l'PIB a la línia sòl de la UE. Cap retallada, ni repagament, 
ni privatització en sanitat pública. Reversió del que espoliat. Ni un euro desviat a el sector privat/negoci 
de la sanitat. 

- Dedicació de el 20% mínim de la inversió global en sanitat per AP Atenció PRIMÀRIA (l'OMS recomana 
un 25%). Personal, materials, recursos, i competències per a la gestió coordinada de la Covid-19 i les seves 
diverses fases, també des de l'atenció primària. 

- Estabilitat, salaris justos, recuperació dels endarreriments deguts, i condicions laborals dignes i segures 
per a tots els col·lectius de treballadors de el sector salut i sanitat. Cap acomiadament ni durant, ni 
després del final de la pandèmia, ampliació i reforç de les plantilles per eliminar les llistes d'espera. 
 

PROTECCIÓ SOCIAL PER A PERSONES GRANS I/O AMB DISCAPACITAT 

- Modificació urgent de la Cartera de Serveis de 2010, per millorar les ràtios de personal, mínim un 
gerocultor per a quatre residents, i incloure servei mèdic i d'infermeria 24 hores. Dotar les residències 
d'equipament mèdic, i habitacions individuals, per dignitat i per facilitar l'aïllament en pròximes 
pandèmies. La terrible situació viscuda no pot tornar a repetir-se. 

- Supressió dels Equips d'Atenció Residencial a càrrec d'empreses privades, com MUTUAM, etc. Que 
l'atenció sanitària als residents es faci en la sanitat pública, en els Centres d'Atenció Primària que 
correspongui. 

 

COMUNICAT 

PLA ALTERNATIU DE MESURES SOCIALS NECESSÀRIES I URGENTS 



- Aplicació íntegra de la Llei de la Dependència. Un cop reconegut el grau de dependència s'ha de rebre la 
corresponent prestació de forma immediata. Construcció de més residències públiques i pla per convertir 
en públiques les residències privades. 

- Intervenció immediata i total de la gestió d'aquelles residències en què s'hagi detectat mala praxi, 
maltractament i desatenció dels residents; especialment en aquells centres en que l'índex de mortalitat 
durant la pandèmia sigui més elevat. La Generalitat ha d'instar d'ofici l'obertura de procediment penals 
en casos d'incompliments greus i negligència en la gestió. També ha de depurar responsabilitats en les 
conselleries de Treball, Afers Socials i Families i Salut. 

- Millorar les condicions laborals de treballadors d'aquests centres i establir mecanismes de participació i 
control dels familiars. 

- Facilitar urgentment els equips de protecció adequats i els tests a el personal que realitza el Servei 
d'Atenció Domiciliària per evitar el contagi de l'Covid-19. Exigència d'una informació transparent de el 
nombre de persones afectades i que han mort en aquest sector. Respecte dels drets sobre les reduccions 
horàries a els treballadors/es que han hagut de cursar baixa laboral o han estat ingressades. 

- Per un nou model públic de gestió pública d'atenció integral a les persones grans i/o discapacitades que 
respecti els seus drets. 
 

DRETS DE LES PERSONES VULNERABLES 

- Implementació efectiva de la Renda Garantida de Ciutadania per a totes les persones i famílies 
vulnerables, així com de l'complement per a totes les pensions no contributives i prestacions socials que 
acrediten ingressos inferiors a el llindar de la RGC. 

- Incrementar immediatament la partida per a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) en 500 milions 
d'euros i fixar el 4% dels pressupostos de la Generalitat per implementar la RGC a partir d'1 de gener 
2021. 

- Actualitzar l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) amb l'IPC de Catalunya des de gener 
de 2010 fins a la data, recuperant el poder adquisitiu de les prestacions vinculades a l'IRSC i superant les 
restriccions per accedir a aquestes prestacions. 

- Donar suport a la esmena de lectura única a l'article 26, apartat 1, de la llei RGC per escurçar el termini 
administratiu de resolució de les sol·licituds de RGC de quatre mesos a un mes. 

- Condonació del deute a les persones vulnerables per serveis impagats d'electricitat, gas i aigua. 
Signatura urgent dels protocols de la llei 24/2015 entre el govern de la Generalitat i empreses 
energètiques. Regularitzar la situació de les persones vulnerables que ocupen l'habitatge habitual perquè 
puguin accedir als subministraments amb tots els drets. 

- Paralització dels desnonaments, moratòria de el pagament de lloguers i hipoteques a les persones i 
famílies vulnerables. Cobertura d'aquesta moratòria a càrrec dels beneficis dels fons voltor, o d'un fons 
públic de solidaritat, segons cada cas.  
 

PLENA OCUPACIÓ DIGNE 

- Reducció de la setmana laboral a 30 hores en l'administració i empreses públiques de la Generalitat, 
sense disminució de salari, incorporant nou personal en condicions dignes i estables. Estendre aquesta 
mesura a totes les empreses que tenen vincles de producció o serveis amb la Generalitat. 

- Ple suport a la total Derogació de la Reforma laboral de 2012. 

- Prohibició dels acomiadaments. Complement salarial dels ERTES a càrrec de les empreses fins al 100% 
de l'salari. 

- Pla de plena ocupació amb inversions públiques per acabar amb l'atur, la subcontractació i precarietat. 

- Reforçar el Servei Públic d'ocupació en recursos humans i recuperar el seu paper central en la gestió de 
les contractacions i en la formació ocupacional. 



- Gratuïtat de l'transport públic per a les persones sense feina o amb contractes a temps parcial amb 
ingressos inferiors a el salari mínim. 
 

RETORN DIGNE PERSONES EMIGRANTS 

- Eliminació de el requisit de sis anys de residència exterior per accedir a la condició de persona retornada 
 

EDUCACIÓ 

- Augment considerable de el nombre de professorat. Si el curs vinent les aules han de tenir la meitat de 
l'alumnat, això implica que cal doblar la plantilla de professorat. Això significa, en el cas de Catalunya una 
inversió de 4.000 milions d'euros. 

La LEC diu que ara hauríem d'estar en un 6% de l'PIB en inversió educativa, el que significaria dedicar 
15.000 M. euros en educació. Si tenim en compte que ara mateix estem en 5.000 m. un augment de 4.000 
no arribaria encara al que marca la Llei Educativa de Catalunya. 

- Esmenar la desigualtat digital del nostre alumnat. En aquest temps de confinament s'ha detectat que hi 
havia 180.000 alumnes sense connexió a la xarxa d'internat i 360.000 sense ordinador. En el cas de 
perpetuar l'ensenyament digital, aquestes mancances no fan més que augmentar la gran desigualtat 
educativa que ja teníem abans de la crisi de l'Covidien-19 

- Assegurar una beca menjador per a tots els infants i joves que ho necessitin. Tenint en compte que l'atur 
i la pobresa està augmentant exponencialment, s'ha d'assegurar una alimentació suficient a tot l'alumnat. 
No externalitzar el servei de menjadors i monitors/es. 

- Fer una opció clara per l'educació presencial. Els recursos materials i humans que s'haurien abocar per a 
una educació virtual, cal que s'utilitzin per augmentar plantilles i fer possible l'educació presencial, que és 
l'única que pot oferir equitat per a tot l'alumnat i que fa possible la conciliació familiar quan els pares i 
mares tornin a treballar. 

- Disminuir progressivament els concerts educatius, començant per aquells que segreguen per sexe i/o 
per classe social. La doble xarxa educativa no fa més que augmentar la desigualtat social convertint-la en 
segregació escolar. 

- Assegurar una plaça de guarderia gratuïta a tot l'alumnat de 0-3 anys. 

- Retornar la democràcia en els centres per evitar les grans desigualtats entre centres educatius públics i 
per eliminar l'elecció de l'professorat per part de les direccions. 

- Eliminar la precarietat laboral dels treballadors i treballadores de l'educació. 
 

Fem una crida a la majoria social, a la classe treballadora, als moviments socials i cívics a prendre les 
iniciatives d'acció unitària en defensa d'aquest pla alternatiu de mesures urgents. 
 

Barcelona, 11 maig 2020 
 

ALIANÇA DE MAREES I MOVIMENTS SOCIALS 
 

Marees i Moviments socials participants: Afectats BB Serveis, Associació Bartolina Sisa Catalunya, Comissió 
per un Retorn Digne, Coordinadora Residències 5 + 1, Dignitat Dependència, Marea Blanca, Marea Pensionista, 
Marea Colomenc, Plataforma SAD, Activa't + 45, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de 
treballadors/es en atur de Barcelona, Associació Brassavola Hondures, ATTAC-Acordem, CICLO, Dones 
Abolicionistes, Coordinadora d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya, Comissió Promotora Renda 
Garantida de Ciutadania, co.bas, Educació, Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Les Kelly 's de Barcelona, 
Marea TV, No+Precarietat, RidersxDerechos, Sindicat Llogateres, Sopa de Pedres, S.RC.Cat, etc. 
 

Per comunicar adhesió escriure a l'ELECTRÒNICA: alianza.amms@gmail.com 


