Eva Granados: 'El president de l'ultimàtum té un
Govern a les últimes'
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Eva Granados

"Està vostè en condicions de seguir governant, President? Després de parar-se paranys entre vostès
i voler enganyar tothom, el seu Govern està profundament dividit", ha subratllat la portaveu del
grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Eva Granados. En aquesta línia, ha afegit que
"Catalunya mereix un govern estable i eficaç", i ha criticat que si una cosa ha posat de manifest
aquest "show" de les darreres setmanes al Parlament és "la incapacitat d'oferir un govern estable i,
sobretot, una manca de respecte a la ciutadania". "El president de l'ultimàtum té un Govern a les
últimes", ha sentenciat
Durant la seva intervenció a la represa del debat sobre l'orientació política general, Granados ha
celebrat que "després de 3 mesos s'hagi posat seny en aquest Parlament", i ha assenyalat que "per
moltes fotografies que es facin el senyor Torra i el senyor Aragonés, som en un carreró sense
sortida, i l'únic camí possible és el respecte, no només a la legalitat, sinó a la ciutadania". Així, Eva
Granados ha instat el president Torra a decidir: "o democràcia o desobediència".
Algunes de les mesures aprovades en les propostes de resolució socialistes al DOPG
La portaveu parlamentària de PSC-Units ha subratllat que "el nostre grup es pren de debò la nostra
tasca d'oposició i per això, hem negociat amb tots els grups, també amb el Govern, per avançar en
polítiques concretes per millorar la vida de la ciutadania". Algunes d'aquestes mesures són:
Educació
- Recuperar la corresponsabilitat en el finançament de les escoles bressol (etapa educativa 0-3) i
retorni als ajuntaments el deute pendent, tot esperant que d'una vegada per totes el Govern
compleixi
- Garantir un sistema educatiu inclusiu del qual som lluny, amb recursos per donar atenció
adequada a l'alumnat amb necessitats educatives específiques
Política social
- Serveis socials d'accés universal per afrontar les velles i les noves desigualtats: revertir la
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davallada de prestacions de cuidadores no professionals en la Dependència, incrementar la dotació
de professionals que valoren les sol·licituds de la RGC, fer efectiu el pagament de la RGC per tal
de reduir en un 50% els 19.500 expedients pendents de valoració en un termini de 3 mesos
Infància
Crear un Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa infantil
Igualtat home-dona
- Crear abans de sis mesos un Pacte Català contra la Violència Masclista amb un pressupost
adequat per al seu desplegament i mesures per lluitar contra bretxa salarial i la feminització de la
pobresa
Treball
- Dotar amb recursos suficients a la Inspecció de treball i als organismes responsables de vetllar
per la seguretat al Treball
Incrementar la vigilància de les condicions de treball fonamentals
Salut
- Elaborar un pla plurianual d'escenaris pressupostaris per garantir la recuperació pressupostària i
assolir, en el termini de 2 anys, una despesa per càpita de 1.500 euros l'any, recuperant el pes de
l'atenció primària en el pressupost de salut, en un mínim del 20%
- Elaborar un veritable pla de xoc per reduir les llistes d'espera quirúrgiques, diagnòstiques i de
visites a l'especialista
Sistema sociosanitari
- Pla de Xoc per reduir la llista d'espera per rebre una prestació en dependència i discapacitat
- Facilitar la integració de l'ICS dels professionals facultatius de les residències de la tercera edat
- Reforçar les incapacitats de l'Atenció Primparia i dotar-la de cartera de serveis que inclogui la
prescripció d'ingrés a centre sociosanitari, hospital de dia i hospitalització domiciliària.
Joventut
Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi els i les joves emigrants durant la crisi un
contracte de llarga durada a empreses radicades a Catalunya.
Món rural
- Aturar la despoblació i l'empobriment del món rural i garantir preus justos als agricultors i
ramaders
Transició energètica
- Arribar a un acord sobre les bases del Pacte Nacional per a la transició energètica
- Modificar la legislació catalana per tal d'agilitzar la tramitació d'implantació de l energia eòlica i
fotovoltaica
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- Incorporar partides 2019 per desplegar programes d estalvi i eficiència energètica
Infraestructures
- Destinar a partir 2019 i durant els propers 5 anys un increment que signifiqui un 1% de PIB
acumulatiu per arribar al final a un 12% de PIB com l'any 2007
Administracions
- Establir en el proper mes un calendari de devolució de les pagues extres de 2013 i 2014, així com
la resta de drets retallats pendents de retornar
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