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Actualització de l’Acord programàtic de l’Entesa Nacional de Progrés 

Abril de 2009 

Annex 2: Noves mesures proposades 

 

 

L’actualització de l’Acord programàtic de l’Entesa Nacional de Progrés fixa 

quatre grans prioritats de l’acció del Govern d’aquí al final de la legislatura. 

 

La primera prioritat és l’ampliació i aprofundiment de les mesures 
necessàries per fer front a la crisi econòmica, amb els objectius de 

dinamitzar el mercat de treball, assistir i formar les persones en atur i mantenir 

l’esforç inversor del sector públic.  

 

Proposem al Govern de Catalunya que, a més d’incentivar les mesures 

d’austeritat, instrumenti els mecanismes pressupostaris adients i comprometi 

els recursos necessaris del nou finançament per atendre quatre grans 

objectius: 

 

1. L’ampliació dels plans de formació per a les persones aturades, 

per millorar-ne la seva capacitació i qualificació professional. Establiment 

d’una prestació incompatible amb el PIRMI amb forma de renda-

formació durant el període de reciclatge de les persones aturades que 

no tinguin subsidi d’atur. 

 

2. L’impuls a plans locals anti-crisi acordats amb els municipis en 

iniciatives estratègiques en el seu àmbit i que tinguin per objectiu: 

millorar l’ocupabilitat de la població, la rehabilitació energètica d’edificis i 

la millora d’infraestructures (polígons, rehabilitació d’habitatges, etc.) 

 

3. L'ampliació de la política de lloguer d'habitatges construïts i 

sobretot en construcció paralitzada. 
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4. Continuar treballant en les mesures de suport financer a les 

empreses per tal de millorar les condicions de manteniment de l’activitat, 

especialment pel que fa a la petita i mitjana empresa. 

 

La segona prioritat és la de garantir la cobertura de les necessitats i drets 
de caràcter social al conjunt de la població de Catalunya, amb l’objectiu 

que, com a conseqüència de la crisi, ningú no quedi enrere, no es posi en risc 

la cohesió social i s’atengui preferentment aquelles famílies a les quals la 

persistència de les dificultats econòmiques deixi sense cap tipus d’ingrés 

provinent del treball.  

 

Per aconseguir-ho posem en consideració del Govern de Catalunya l’adopció 

de les mesures següents: 

 

1. Assegurar la cobertura de beques-menjador. 

 

2. Reforçar el conjunt de prestacions socials, fent un especial esforç 

a pal·liar situacions que es puguin produir per pèrdua de prestacions per 

atur en les llars. Estudiar l’adaptació dels criteris vigents pels quals 

s’accedeix al PIRMI per tal d’assegurar que les persones que no 

perceben altres prestacions i no poden accedir a ajuts lligats a la 

formació o reciclatge professionals puguin acollir-s’hi. 

 

3. Assegurar el desplegament previst de la Llei de la dependència i 

de la cartera de serveis socials de Catalunya. 

 

La tercera prioritat és la de desplegar les previsions de l'Acord Estratègic i 
dels grans Pactes Nacionals sobre Immigració, Habitatge i Recerca; impulsar 

el Pacte Nacional sobre Infraestructures. 
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I la quarta prioritat és la d’impulsar al màxim el desplegament de l’Estatut 
des d’ara fins el final de la VIII legislatura, amb la corresponent activitat 

legislativa del Parlament de Catalunya i, especialment, amb els traspassos de 

competències per part de l’Administració de l’Estat a l’Administració de la 

Generalitat. El Govern ha de remetre al Parlament, entre d’altres, els projectes 

de llei de desenvolupament dels governs locals, d’avaluació d’impacte 

ambiental dels projectes, d’acollida de les persones immigrades i retornades a 

Catalunya, del cinema i de cooperatives.  

 

Per fer avançar l’autogovern suggerim al Govern de Catalunya prendre les 

mesures següents abans d’acabar l’any 2009: 

 

1. Tenir a punt els traspassos relatius a la formació professional 

ocupacional, les beques i ajuts en l’ensenyament universitari i no 

universitari, la gestió de Rodalies i la transferència dels aeroports de 

Girona, Reus i Sabadell. 

 

2. Acordar el model de gestió de l’Aeroport de Barcelona-El Prat per mitjà 

d’un consorci en què les institucions catalanes siguin determinants en la 

gestió i la presa de decisions estratègiques, d’acord amb les resolucions 

adoptades pel Parlament de Catalunya i el Congrés de Diputats. 

 

3. Formalitzar el traspàs dels serveis de rodalies amb la dotació econòmica 

suficient per a la seva modernització i millora i impulsar el traspàs dels 

serveis regionals de RENFE. 

 

4. Assegurar que la nova normativa estatal sobre ports garanteixi 

l’autonomia de l’Autoritat Portuària per desenvolupar els seus plans 

empresarials i no limiti la capacitat d'incidència de la Generalitat en la 

seva gestió. 

      


