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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.10. Normes de règim interior

Modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de 
Catalunya
221-00006/11

APROVACIÓ

Mesa del Parlament, 04.10.2016

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’octubre de 2016, d’acord amb 

el que estableix l’article 47.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, va aprovar la següent modificació de la relació de llocs de treball 
del Parlament de Catalunya: 

Direcció d’Estudis Parlamentaris

1. Modificació del requisit de titulació per a ocupar els llocs de treball d’arxiver/a
Relació de llocs de treball actual: 
Titulació: llicenciatura en història, o en filosofia i lletres, o en dret, o en ciències 

polítiques, o en filologia, o en documentació, o en pedagogia, amb experiència en 
arxius.

Modificació acordada: 
Titulació: llicenciatura en història, o en filosofia i lletres en qualsevol de les sec-

cions d’aquesta llicenciatura, o en dret, o en ciències polítiques, o en filologia, o en 
documentació, o en pedagogia, o en humanitats, o en sociologia, o en ciències de la 
informació, o el grau corresponent a aquestes llicenciatures.

2. Baixa per supressió d’un lloc de treball de tècnic/a de biblioteconomia-documen-
tació i alta per creació d’un lloc d’arxiver/a

Baixa per supressió: 
Nom del lloc: tècnic/a de biblioteconomia-documentació 
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: bàsic
Titulació: llicenciatura en documentació o equivalent, o qualsevol altra llicenci-

atura universitària si s’està en possessió del títol de diplomat/ada en biblioteconomia 
i documentació o equivalent.

Funcions: efectuar recerques documentals i bibliogràfiques especialitzades; pre-
parar dossiers i altres productes documentals i bibliogràfics; dur a terme la catalo-
gació, classificació, indexació i difusió del fons d’acord amb la normativa; fer bui-
datges; fer el seguiment de productes documentals i bibliogràfics aliens, de bases 
de dades o de les eines de recerca sobre matèries d’interès; seleccionar i proposar 
adquisicions i subscripcions; gestionar el servei de préstec en les seves diverses mo-
dalitats; atendre les consultes i traslladar-les, si cal, a la persona de l’àrea o l’oficina 
adequada; tenir cura del manteniment del catàleg, del manteniment i desenvolupa-
ments dels diferents mòduls i de la difusió i explotació d’aquests; col·laborar en la 
revisió i l’adequació dels tesaurus del Parlament, i acomplir les altres tasques anà-
logues que se li encomanin.

Provisió: concurs general
Nombre de places: 1
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Alta per creació: 
Nom del lloc: arxiver/a
Grup: A1
Nivell: 13
Tipus: bàsic
Titulació: llicenciatura en història, o en filosofia i lletres en qualsevol de les sec-

cions d’aquesta llicenciatura, o en dret, o en ciències polítiques, o en filologia, o en 
documentació, o en pedagogia, o en humanitats, o en sociologia, o en ciències de la 
informació, o el grau corresponent a aquestes llicenciatures.

Funcions: organitzar la documentació parlamentària i administrativa i fer-ne el 
tractament documental; assignar descriptors a totes les iniciatives parlamentàries 
d’acord amb el tesaurus del Parlament; efectuar les recerques documentals sobre 
les matèries que són competència de l’àrea o de l’oficina respectiva; col·laborar en la 
preparació dels dossiers, i acomplir les altres tasques anàlogues que se li encomani.

Provisió: concurs general
Nombre de places: 1

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

1.10. Acords i resolucions

Resolució 293/XI del Parlament de Catalunya, sobre la seu judicial de 
Tortosa
250-00443/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 30.09.2016, DSPC-C 210

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la seu judicial de Tortosa (tram. 
250-00443/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Junts Pel Sí (reg. 30664).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar immediatament i definiti-

vament els projectes de rehabilitació i de construcció de la seu judicial de Tortosa i 
a licitar-ne seguidament les obres de construcció, amb la consignació pressupostària 
corresponent en el pressupost del 2017.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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Resolució 294/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació del 
Registre de parelles de fet
250-00444/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 30.09.2016, DSPC-C 210

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació del Registre de parelles de 
fet (tram. 250-00444/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30671).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el reglament del Registre de 

parelles de fet i a tramitar-lo amb caràcter urgent perquè entri en vigor en un termini 
no superior a sis mesos.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell

Resolució 295/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un 
protocol per a la pràctica d’analítiques als interns dels centres 
penitenciaris
250-00472/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 11, 30.09.2016, DSPC-C 210

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la 
pràctica d’analítiques als interns dels centres penitenciaris (tram. 250-00472/11), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts Pel Sí (reg. 33416).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un protocol general per a 

tots els centres penitenciaris, relatiu a la pràctica de les analítiques als interns, que 
estableixi que el personal sanitari és l’únic competent per a manipular i transportar 
fluids biològics.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós; el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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Resolució 296/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de l’Escola Carme Guasch i Darné, de Figueres
250-00262/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme 
Guasch, de Figueres (tram. 250-00262/11), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts Pel Sí (reg. 23847).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a formalitzar el conveni en què treba-

llen el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) per a 
la construcció de l’edifici de l’Escola Carme Guasch i Darné i a programar aquesta 
construcció en funció dels acords assolits.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; la vicepresiden-

ta en funcions de presidenta de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart

Resolució 297/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria 
de places docents
250-00269/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents 
(tram. 250-00269/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts 
Pel Sí (reg. 26479).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar immediatament places de funcionaris dels centres públics.
b) Convocar, al més aviat possible, concursos de mèrits per a catedràtics d’ins-

titut.
c) Adoptar les mesures necessàries perquè els funcionaris interins o de carrera 

que participin en procediments de concurs o altres vegin recompensats amb punts 
de mèrits els càrrecs no cobrats.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 298/XI del Parlament de Catalunya, sobre el decret de 
plantilles i la provisió de places docents
250-00524/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la 
provisió de places (tram. 250-00524/11), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts Pel Sí (reg. 35785).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Informar, compartir i, si escau, revisar, amb els grups parlamentaris i els di-

versos estaments de l’àmbit educatiu, abans que no fineixi el primer trimestre de 
l’any 2017, l’anàlisi dels aspectes que es considerin convenients relatius a l’aplicació 
del Decret 39/2014, del 25 de març, pel qual es regulen els procediments per a defi-
nir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

b) Garantir que la configuració de les plantilles i la provisió de places docents 
es fa respectant els principis d’objectivitat dels mèrits i la capacitat dels aspirants, 
respectant la transparència i la publicitat i vetllant per una òptima qualitat educa-
tiva, el millorament de l’atenció als alumnes i el respecte pels projectes educatius i 
l’autonomia dels centres.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 299/XI del Parlament de Catalunya, sobre la priorització de 
la construcció de centres escolars a Vila-rodona
250-00295/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-ro-
dona (tram. 250-00295/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts Pel Sí (reg. 27945).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar la construcció de centres 

escolars a Vila-rodona (Alt Camp).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 300/XI del Parlament de Catalunya, sobre els criteris 
aplicats en el procés de preinscripció escolar
250-00302/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de 
preinscripció escolar (tram. 250-00302/11), presentada per Anna Simó i Castelló, 
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica 
Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José 
García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Pilar Cas-
tillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en compte en la modificació 

del Decret 75/2007, del 27 de març, la modificació de l’article 10.1, perquè quedi 
clar que per a aplicar els criteris de prioritat en l’accés a un centre públic d’educació 
secundària es considera centre únic una única escola pública d’infantil i primària i 
l’institut al qual és adscrita quan l’escola solament és adscrita a aquest institut.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 301/XI del Parlament de Catalunya, sobre la priorització 
de les obres de construcció de l’edifici de l’Institut Escola Salvador 
Vilarrasa, de Besalú, el 2017
250-00307/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de cons-
trucció de l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016 (tram. 
250-00307/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts Pel Sí (reg. 27958).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar, durant el 2017, les obres 

de construcció del nou edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú 
(Garrotxa).

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; la vicepresiden-

ta en funcions de presidenta de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart
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Resolució 302/XI del Parlament de Catalunya, sobre el trasllat i 
l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Barcelona
250-00308/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola 
Can Maiol, de Barcelona (tram. 250-00308/11), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts Pel Sí (reg. 27956).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a informar de la situació en què es 

troba el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, al polígon de Can Batlló, de 
Barcelona, i del calendari previst per a executar el projecte.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 303/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment 
de la Resolució 554/X, relativa a l’adequació del mobiliari de l’Escola 
Mediterrània de Barcelona
250-00310/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Me-
diterrània, de Barcelona (tram. 250-00310/11), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Junts Pel Sí (reg. 27957).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir, immediatament i sense 

dilació, el que estableix la Resolució 554/X, sobre l’adequació a la normativa vigent 
del mobiliari de l’Escola Mediterrània de Barcelona, que la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats va adoptar per unanimitat el 20 de febrer de 2014.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 304/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
de l’Escola Mediterrània de Viladecans i la seva transformació en 
institut escola
250-00320/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mediter-
rània, de Viladecans, i la seva transformació en institut escola (tram. 250-00320/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, pel Grup Parlamentari Socialista, 
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts Pel Sí 
(reg. 27946).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, les 

reunions entre els Serveis Territorials d’Ensenyament i l’Ajuntament de Viladecans 
(Baix Llobregat), i amb la participació de la comunitat educativa de l’Escola Medi-
terrània d’aquest municipi, per a acordar les dades demogràfiques i, en conseqüèn-
cia, les necessitats escolars de la zona.

b) Establir un mapa escolar estable per a la ciutat de Viladecans durant l’any 
2016, amb la col·laboració dels representants de la comunitat educativa del municipi.

c) Convertir l’Escola Mediterrània en un institut escola, amb la garantia que hi 
continuaran entrant alumnes de P3 durant el curs 2017-18 i posteriors.

d) Aprovar el projecte executiu de la construcció de l’institut escola el 2016 als 
terrenys reservats per l’Ajuntament de Viladecans a l’Escola Mediterrània.

e) Tenir en compte la construcció de l’Institut Escola Mediterrània en la plani-
ficació educativa i pressupostària de l’any 2017 i assegurar que aquesta construcció 
sigui una realitat abans de tres anys.

f) Treballar perquè els alumnes de l’Escola Mediterrània puguin fer la secundà-
ria en un equipament definitiu a la seva zona d’influència.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 305/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Mar 
Nova, de Premià de Mar
250-00508/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Ensenyament, sessió 12, 04.10.2016, DSPC-C 211

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 4 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de 
Mar (tram. 250-00508/11), presentada per Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssi-
ca Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José 
García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i Pilar Cas-



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes 11 

tillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts Pel Sí (reg. 
33887).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No prendre decisions de manera unilateral que impliquin alterar el mapa es-

colar de Premià de Mar (Maresme) i condicionar-lo a un futur sense la participació 
de la comunitat educativa i de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix la norma-
tiva aplicable.

b) Establir una moratòria d’un any que posposi les decisions sobre la línia de P3 
de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar, i el tancament i la fusió del centre. Dedi-
car el temps d’aquesta moratòria a establir un diàleg real amb tots els agents impli-
cats, a valorar la necessitat, la idoneïtat i la viabilitat d’aquesta proposta, i a assegu-
rar una solució integral per a l’educació al municipi.

c) Garantir la continuïtat de la diversitat actual d’oferta metodològica del muni-
cipi de Premià de Mar i assegurar la continuïtat del model educatiu de l’Escola Mar 
Nova tal com és conegut, i oferir l’assessorament i l’ajut tècnic i logístic perquè es-
devingui un centre educatiu d’èxit.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Marisa Xandri Pujol; el president de 

la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2016, sobre 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, corresponent al 2014
258-00012/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00002/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 37700; 37701; 37702; 37703; 37705; 37706; 37707; 37708; 37709; 37712; 37713; 

37714; 37715; 37716; 37717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.10.2016

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 37700)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00002/11).

Sobre pressupostos i fiscalitat

Proposta de resolució
0. El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir un procés de diàleg amb 

tots els grups parlamentaris, amb caràcter previ a la presentació dels pressupostos 
per l’any 2017.

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar un Projecte de Reforma 
fiscal, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar 
els recursos fiscals propis, a partir de: 

a. Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes 
mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.

b. Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells 
d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis 
fiscals derivats de la normativa catalana.

c. Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per 
tal que gravi de manera més intensa els grans patrimonis, com a pas previ i transi-
tori a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.

d. Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que 
fa referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el desen-
volupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport Públic de Ca-
talunya.

e. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells 
que són clarament regressius.

f. Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits 
establert per la Llei 14/2015.

g. Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4 
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern, en relació al sistema de finança-
ment autonòmic, a: 

a. Crear en el si de la Comissió d’Economia una Comissió de Treball a fi i efecte 
de debatre i dissenyar una proposta consensuada a plantejar en el Consell de Políti-
ca Fiscal i Financera per la renovació del model de finançament autonòmic que està 
pendent de renovar des de l’1 de gener del 2014.
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3. El Parlament de Catalunya, en relació al frau i l’evasió fiscal, insta el Govern a 
presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, el Pla contra 
el Frau Fiscal aprovat a la moció 20/XI, i que plantejava: 

a. La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal per a assimi-
lar-se en aquesta matèria als països de la Unió Europea, atès que actualment a Cata-
lunya el frau fiscal i l’economia submergida és d’un 22,3% del producte interior brut.

b. L’augment dels recursos tècnics i humans de l’Agència Tributària de Catalunya 
per a millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, atès que els experts 
comptabilitzen en 16.000 milions d’euros els ingressos que Catalunya deixa de per-
cebre en aquest concepte.

c. L’establiment de mecanismes per a millorar la coordinació entre l’Agència Tri-
butària de Catalunya i l’Agència Tributària de l’Estat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a racionalitzar la despesa en el pro-
jecte de pressupostos per al 2017, a través de: 

a. Aplicar la limitació salarial dels alts càrrecs, aprovada per la Llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que 
fins ara s’incompleix.

b. Reduir el nombre de càrrecs de confiança del Govern respecte al que hi havia 
en el moment de la presa de possessió del Govern actual.

c. Presentar, en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda el pla 
de racionalització de la despesa a l’Administració de la Generalitat, tal i com es va 
aprovar a la Moció 20/XI.

5. El Parlament de Catalunya, en relació als pagaments pendents, insta el Go-
vern a: 

a. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un in-
forme sobre els pagaments pendents amb el tercer sector i un pla de pagament per a 
resoldre aquesta situació.

b. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un 
informe sobre els pagaments pendents amb proveïdors i un pla de pagament per a 
resoldre aquesta situació.

c. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes, un 
informe sobre els deutes pendents amb els ajuntaments i un pla de pagament per a 
resoldre aquesta situació.

d. Presentar durant el mes de novembre de 2016 un informe complert sobre els 
pagaments realitzats a proveïdors i els pendents: imports, proveïdors, procedència 
dels recursos, data de venciment dels deutes.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 37701)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre la orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00002/11).

Proposta de resolució per millorar el benestar d’infants i joves
Invertir en infància és invertir en el futur del nostre país. És durant la infància 

quan s’instal·len les bases de la salut i del benestar de la persona i, per tant, aquest és 
un moment crucial per trencar el cicle de la pobresa o impedir que comenci.
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La inversió en infància a Catalunya és del 0,9% del PIB, molt per sota de la mit-
jana espanyola (1,4%) i de l’europea (2,2%). Aquesta dada és molt representativa de 
la manca de polítiques d’infància al nostre país. No és estrany, doncs, que les xifres 
de vulnerabilitat infantil siguin colpidores: 3 de cada 10 menors a Catalunya estan 
en situació de pobresa.

Garantir una atenció integral a la infància requereix voluntat política, però tam-
bé una acció conjunta que permeti satisfer totes les necessitats d’infants i joves: sa-
lut, lleure, educació, protecció social...; i fer-ho juntament amb el teixit social del 
país, que ha estat qui veritablement ha sostingut –i sosté encara– l’atenció a la in-
fància durant els anys de crisi.

No podem, però, deixar de banda, altres qüestions que també afecten greument 
el desenvolupament saludable d’infants i joves i que, malauradament, han tingut un 
pes evident en els darrers anys: d’una banda el bullying i de l’altra els abusos se-
xuals.

– El bullying o assetjament escolar es produeix per l’exposició de l’alumne, de 
forma repetida i durant un temps, a accions negatives que porta a terme un altre o 
altres alumnes, destacant-ne la continuïtat en el temps, el desequilibri de poder i el 
desig conscient de ferir, tant de manera física com verbalment, o procedint a l’ex-
clusió social.

Es calcula que aquesta pràctica afecta el 13% de la població escolar catalana 
d’entre 12 i 18 anys.

Les conseqüències del bullying en els i les joves són fracàs escolar, a causa de 
les dificultats de concentració, fòbia a l’escola, nivells alts d’ansietat, manca d’auto-
estima, depressió i, fins i tot, quan la victimització es perllonga en el temps, intents 
de suïcidi.

La Generalitat té l’obligació de prevenir el bullying als espais educatius i als de 
lleure.

Els abusos sexuals a infants i joves constitueixen una vulneració dels drets hu-
mans i són un dels crims més execrables que es produeixen a la nostra societat. 
Crims execrables que no tenen prou visibilitat ni prou reprovació.

No tenim xifres exactes de la prevalença d’aquest delicte però, si extrapolem les 
dades dels estudis de la Unió Europea, podem dir que almenys una de cada cinc cri-
atures menors de 16 anys a Catalunya pateixen abusos sexuals.

Les víctimes pateixen greus conseqüències físiques però, sobretot, psicològiques, 
a curt i llarg termini: depressió, ansietat, fracàs escolar, dificultat en les relacions 
socials, alteracions en l’esfera sexual adulta...

La Generalitat té l’obligació de prevenir els abusos sexuals en tot aquells espais 
educatius o de lleure per a infants i joves, té l’obligació de trencar el tabú que encara 
hi ha al voltant d’aquesta qüestió i te l’obligació de demostrar amb contundència que 
condemna aquesta mena de delictes.

Amb aquesta mirada àmplia de la infància, per fer front a l’assetjament escolar, 
per evitar les situacions d’abús sexual a menors, per reforçar les polítiques de pro-
tecció a infants i joves en situació de vulnerabilitat, el Parlament de Catalunya va 
aprovar l’any 2010 la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l’Adolescència, 
que encara avui dia, presenta un desplegament mínim, a més de no tenir consigna-
ció pressupostària.

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar, abans que finalitzi l’any 2016, un calendari de desplegament total 

de la Llei de Drets i Deures de la Infància i l’Adolescència a Catalunya, així com a 
assignar una partida pressupostària suficient en els pressupostos del 2017.

2. Presentar, en el termini de 4 mesos, un estudi per a la implantació, a tots els 
centres educatius públics i concertats de Catalunya, del projecte KiVa, desenvolupat 
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per la universitat de Turku (Finlàndia), el qual treballa amb l’alumnat per tal d’evitar 
situacions de bullying a les escoles.

3. Presentar-se com a acusació popular, tal com dicta l’article 91 de la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en tots els casos 
d’abusos sexuals a infants o joves, començant pel cas dels Maristes i el dels abusats 
per la productora pedòfila.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 37702)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00002/11).

Propostes de resolució

A) Desenvolupament econòmic sostenible per a tothom

Proposta de resolució 1. Indústria i turisme 
Catalunya ha comptat amb un teixit econòmic potent on la indústria ha tingut 

sempre un pes destacat. És cert que després de la crisi econòmica en la que estem 
immersos, la indústria ha perdut protagonisme degut al tancament d’empreses i a la 
pèrdua de llocs de treball, i avui tan sols representa un 18% de les activitats, si ens 
fixem en les activitats directes, però si a aquestes sumem a les del perímetre de la 
nova indústria, la xifra augmenta fins al 50%.

A més, el sector industrial compta amb unes característiques que el fan atractiu 
i necessari a l’hora d’apostar des de la vessant de les polítiques públiques, ja que és 
una activitat econòmica on s’obtenen increments de productivitat importants, es-
tabilitat i millores en les condicions laborals, formació continuada, i inversions en 
recerca i innovació.

Després d’uns anys d’una certa deixadesa per part del Govern de la Generalitat, 
el passat mes de juliol vàrem aprovar una Resolució per tal d’encomanar al Govern 
un Pla nacional per a la indústria.

Un dels altres sectors importants per al país és el turisme que representa el 12% 
del PIB i suposa una capacitat d’atracció importantíssima no només pel què fa al 
turisme d’oci i lleure, sinó sobretot al creixement del turisme de negocis i reunions.

És per aquests motius que Grup Parlamentari Socialista presenta la següent Pro-
posta de resolució: 

1. El Parlament insta el Govern en relació a les polítiques industrials a: 
a. Constituir i convocar, durant aquest mes d’octubre, la Taula de treball per a la 

redacció del Pla Nacional per a la Indústria.
b. Presentar abans de finalitzar l’any 2016, a la Comissió d’Empresa i Conei-

xement, les bases per al Pla Nacional per a la indústria que desenvolupi els àmbits 
necessaris per poder fer facilitar i fer créixer la indústria (finançament, formació, 
infraestructures, recerca, desenvolupament i innovació, cooperació i creixement em-
presarial, internacionalització) i poder assolir, l’any 2020, l’objectiu europeu per tal 
de passar del 18% al 23% del PIB en el pes de la indústria.

c. Definir en el Pla Nacional per a la Indústria les accions a desenvolupar, prio-
rització de les mateixes, calendari i pressupost associat.
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d. Reservar una partida pressupostària en el pressupost del 2017 per a desplegar 
el Pla nacional per a la indústria, com un dels eixos estratègics per a millorar l’ocu-
pació i la competitivitat de l’economia catalana.

e. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupament industrial concertada-
ment amb els agents dels diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant el 
coneixement existent i les fortaleses i les oportunitats sectorials de cada un d’aquests 
agents, i afavorint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides, com l’emprenedo-
ria, el creixement empresarial i la localització i l’aterratge empresarials.

f. Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions d’em-
preses per tal de poder dur a terme a temps mesures que facilitin al màxim el man-
teniment de les plantes de producció i dels llocs de treball. Presentar un informe 
trimestral al Parlament, a través de la Comissió d’Empresa i Coneixement, sobre les 
gestions realitzades i els resultats obtinguts per tal de mantenir la informació i la 
transparència envers els grups parlamentaris.

g. Presentar, abans de finalitzar l’any 2016, a la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment un informe sobre els projectes RIS3CAT presentats i aprovats.

h. Presentar, abans de finalitzar l’any 2016, a la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment un informe sobre els treballs del Pla estratègic que s’estan realitzant a EURE-
CAT, el Centre tecnològic de Catalunya, sorgit de la integració de diversos centres 
tecnològics avançats del país, i que ha de permetre millorar el sistema d’innovació 
català, afavorint la transferència de coneixement envers el teixit productiu del país.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació amb les polítiques tu-
rístiques a: 

a. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un Projecte 
de llei de modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics amb els següents dos objectius: que els municipis gestionin la totalitat de 
la recaptació i que cada ajuntament pugui decidir la destinació del Fons per a com-
pensar les possibles externalitats negatives que genera el turisme, promocionar-lo o 
qualsevol altre activitat que realitzi el municipi vinculada al sector turístic.

b. Presentar, abans del 31 de desembre de 2016, un Pla de millora de les destina-
cions turístiques que aposti per un turisme de qualitat, harmonitzat amb la protecció 
del territori, el patrimoni cultural i la gastronomia.

c. Incorporar una partida específica en el pressupost del 2017, destinada al finan-
çament especial per a la millora dels establiments i habitatges d’ús turístic que prio-
ritzin i apostin per un turisme de qualitat i sostenible.

Proposta de resolució 2. Transició energètica
La transformació del sistema energètic és clau per garantir una economia molt 

baixa en carboni. També és una gran oportunitat per a consolidar la recuperació 
econòmica, l’ocupació i la cohesió social. Cal avançar cap a una transició energètica 
de forma decidida i cap a un model energètic econòmic social i mediambientalment 
més sostenible sobre la perspectiva de la demanda i no tant la de l’oferta que fins 
ara ha vingut fent-se.

La transició energètica s’ha de basar en la maximització de l’ús de les fonts ener-
gètiques renovables i en el foment de l’estalvi i d’un ús eficient mitjançant l’aplicació 
de les millors tecnologies energètiques disponibles. I a on les ciutats tindran un pa-
per de lideratge, i els ciutadans un paper protagonista.

L’aposta per les energies netes, segures i sostenibles ha de ser una prioritat, per 
això l’energia nuclear no és una alternativa de futur. No ho és per les raons d’inse-
guretat que Fukushima va evidenciar, i tampoc per raons de competitivitat en ter-
mes econòmics.

És hora de desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables que, a 
més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i reduir els riscos associats 
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a la dependència energètica, contribueixen a crear un teixit empresarial generador 
de desenvolupament i ocupació, per tal que l’any 2030 es pugui assolir el 70% de 
participació de les energies renovables en el mix energètic català per poder arribar 
el 100% renovable l’any 2050.

A Catalunya, el cicle energètic segons les dades de que es disposen representa el 
76% de les emissions totals de gasos amb efecte hivernacle i el 93% de les emissions 
de CO2. També tenim una enorme dependència energètica.

L’energia és una prioritat de caràcter estratègic per a Catalunya.
És per aquest motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

proposta de resolució: 
El Parlament insta el Govern a: 
1. Presentar durant l’any 2016 al Parlament de Catalunya les bases per al Pacte 

Nacional per a la Transició energètica que desenvolupi el màxim potencial de les 
energies renovables, per tal que l’any 2030 es pugui assolir el 70% de participació de 
les energies renovables en el mix elèctric català per poder arribar el 100% renovable 
l’any 2050, i que redueixi en un 50% la dependència deis combustibles fòssils, i en 
especial dels derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de merca-
deries i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.

2. Incorporar en els pressupostos de l’any 2017 partides explícites i definides per 
a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, industrial 
i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% anual 
que impliqui una disminució del consum final d’energia.

3. Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i defensa dels drets dels 
consumidors i reduir la precarietat energètica que afecta a una part de la ciutadania, 
desenvolupant un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de submi-
nistrament d’energia (gas i electricitat), i incorporant una partida oberta de 15 M€ 
en el pressupost de l’any 2017.

4. Presentar al Parlament, en un termini de sis mesos, un Pla per l’impuls de la 
modernització de les xarxes de distribució elèctrica, els sistemes avançats de gestió 
de consums, així com la generació distribuïda, microxarxes de distribució d’energia 
elèctrica i les xarxes tancades.

5. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un pla estra-
tègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a 
Catalunya, que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Ge-
neralitat sigui elèctrica l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles sigui 
elèctric en l’horitzó del 2025, incorporant partides pressupostàries explícites en el 
pressupost de l’any 2017.

6. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un Pla de re-
habilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d’energia renovable, in-
corporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2017.

7. Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis, 
prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofi-
tament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim 
de 50.000 habitatges anuals, incorporant partides pressupostàries explícites en el 
pressupost de l’any 2017.

8. Presentar, en un termini de 3 mesos, un Pla de desplegament, amb les pro-
postes legislatives adients, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic que afavoreixi 
la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb 
una gestió activa de la seva demanda i producció d’energia elèctrica amb el recol-
zament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els con-
sums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la seva 
sostenibilitat ambiental i econòmic global.

9. Modificar la legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació 
de parcs eòlics.
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10. Treballar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia 
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.

11. Negociar amb al Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tanca-
ment de les centrals nuclears ubicades a Catalunya no més enllà dels 40 anys de vida 
operativa, i preveient la solució a l’emmagatzemen i gestió dels residus garantint la 
solvència dels criteris tècnics i de seguretat. 

Proposta de resolució 3. Sobre la formació professional i universitària
Catalunya ha d’apostar per tenir una economia sòlida i estable que permeti ge-

nerar riquesa i llocs de treball de qualitat al territori. Per aconseguir-ho és necessari 
que la formació esdevingui una prioritat pel país.

Necessitem posar l’educació al centre de l’economia per tal de no cometre errors 
del passat, tals com els de la coneguda bombolla immobiliària on els llocs de tre-
ball que es creaven eren de baixa qualificació i conjunturals. I aquest és un element 
intrínsecament lligat a l’abandonament escolar ja que, a més llocs de treball sense 
necessitat de formació, menys incentius perquè els joves estudiïn. Així ho mostra 
el darrer Anuari 2015 publicat per la Fundació Bofill, sobre els reptes educatius a 
Catalunya.

Així doncs, necessitem augmentar els recursos en tots els seus nivells, però so-
bretot, en la formació professional i l’educació universitària. Actualment, som el 
país de la Unió Europea que menys tant per cent del PIB dediquem a educació, i 
hem de capgirar aquesta dada si realment volem un model econòmic més sòlid i es-
table.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

En relació a la formació professional: 
1. El Parlament, davant l’incompliment en el calendari de desplegament de la 

Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals, reitera la importància del seu 
desplegament i exigeix l’actualització i el compliment del calendari amb transpa-
rència, diàleg i la participació de tots agents implicats, buscant el consens, i asse-
gurant-ne el finançament necessari per fer possible el seu impuls i per garantir una 
veritable integració dels subsistemes actuals.

2. El Parlament insta el Govern a convocar, en el termini d’un mes, la Comissió 
Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals per tal de presentar el 
calendari de desplegament de la llei, la seva actualització i el finançament previst.

3. El Parlament manifesta l’incompliment del punt 6 de la Moció 42/XI, i li exi-
geix aprovar abans del 31 d’octubre de 2016 els Estatuts de l’Agència Pública de For-
mació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb la participació dels diferents 
agents socials implicats.

4. El Parlament insta el Govern a posar en marxa, de manera urgent, el Centre 
de Formació Professional de l’Automoció de Martorell adscrit al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, en relació a l’edu-
cació universitària a: 

1. Reduir les taxes universitàries un 30%, tal i com es va aprovar a la Moció X/
XI i, en conseqüència, millorar el finançament públic de les Universitats a través 
d’un Pla de finançament i d’un Pla d’Inversions Universitàries per als propers anys 
2017-2021, garantint així l’accés, la igualtat d’oportunitats i la qualitat del sistema 
universitari.

2. Presentar un Pla, en el termini de 4 mesos, per estabilitzar el personal (perso-
nal d’administració i serveis i personal docent i investigador) de les Universitats, a 
través de processos de reposició i promoció, que permetin deixar de banda la preca-
rització laboral i facilitar unes millors condicions laborals als treballadors.
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Proposta de resolució 4. Ocupació
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha reduït les partides adreçades 

a les polítiques actives d’ocupació, la indústria, la recerca o la innovació, deixant de 
banda als treballadors i treballadores i als aturats i aturades. La millora de la com-
petitivitat, la generació de riquesa i la creació de llocs de treball no pot venir de la 
mà de la devaluació salarial sinó d’un model econòmic basat en el coneixement i 
el valor afegit. Necessitem un Govern proactiu, capaç de fer front als reptes econò-
mics i socials i que té el país per tal de donar solucions a les milers de persones que 
es troben a l’atur, en situació de precarietat i de pobresa. Un Govern que faci front 
al frau laboral, que faciliti la formació per competir en coneixement, que estigui al 
costat de les empreses que lluiten contra una crisi que ja dura masses anys. Neces-
sitem un Govern que no deixi de banda als ciutadans i les ciutadanes que més estan 
patint, que sigui el defensor dels drets dels que no poden protestar per por a perdre 
la feina. Necessitem un govern que utilitzi plenament les seves competències, i col-
labori amb l’Estat per tal de garantir unes condicions de treball dignes.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

El Parlament insta el Govern a: 
1. Dotar els propers pressupostos per al 2017 de recursos propis amb partides 

adreçades a les polítiques actives d’ocupació, formació i foment de l’ocupació, fins 
arribar a l’1,5% del PIB.

2. Adoptar mesures urgents i específiques destinades als desocupats majors qua-
ranta-cinc anys o en situació d’atur de llarga durada, així com mesures adreçades a 
l’atur juvenil.

3. Recuperar els plans locals de promoció de l’ocupació amb especial atenció als 
joves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.

4. Redissenyar el Programa de Garantia Juvenil per assolir els seus objectius, i 
fer-ho amb la participació activa dels agents socials, especialment, de les organitza-
cions representatives dels joves.

5. Garantir els recursos necessaris dedicats a la inspecció de treball, per tal de 
garantir les relacions laborals contractuals, la igualtat salarial i de condicions labo-
rals entre homes i dones, evitar abusos i incompliments en matèria de jornada la-
boral i temps del treball, i combatre l’economia submergida i el frau laboral.

6. Exercir el màxim nivell de mediació i intervenció com a autoritat laboral de 
Catalunya per a evitar el tancament i/o minimitzar els efectes sobre l’atur dels ex-
pedients de regulació d’ocupació, amb especial atenció als que afecten el teixit in-
dustrial català.

7. Iniciar una acció urgent d’acreditació professional per totes les persones que 
portin més d’un any a l’atur, a fi de garantir que puguin acreditar la seva especialit-
zació professional adquirida per l’experiència laboral.

8. Impulsar un acord urgent entre la patronal i els sindicats, per assolir un pac-
te que garanteixi la millora de les condicions laborals de les cambreres de pis dels 
hotels, especialment pel que fa a la limitació de les unitats màximes de càrrega de 
feina i l’assoliment d’uns nivells òptims de seguretat i salut laboral.

Proposta de resolució 5. Cultura
Les polítiques culturals no poden ser un fet marginal, ni tampoc un consum de 

luxe per a privilegiats –agreujat per la crisi, les retallades i l’augment de l’IVA–. Per 
als socialistes els serveis públics de cultura són elements indispensables que tota po-
lítica cultural ha d’assumir en el context de l’Estat del Benestar i la consideració de 
la cultura com un dret de ciutadania, que les polítiques conservadores dutes a terme 
a Catalunya des del 2010 no han garantit.

Des de 2010 el pressupost del Departament de Cultura no ha fet més que da-
vallar i patir retallades que, en molts casos, han perjudicat greument alguns dels 
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sec tors  més rellevants i dinàmics de Catalunya (creadors, emprenedors, produc-
tors, gestors culturals en general, associacions, grans equipaments...). La conclusió 
d’aquesta política és clara: la cultura ha perdut pes quantitatiu (menys recursos pres-
supostats) i, el que és encara més preocupant, pes qualitatiu (percentatge sobre el 
conjunt del pressupost). I això necessita un canvi en la política cultural catalana que 
entengui la cultura com un dret de les persones i prioritzi les polítiques adequades 
per a garantir aquest dret.

Tenint en compte que la reversió d’aquestes polítiques es presenta com una ne-
cessitat urgent, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent proposta de re-
solució: 

El Parlament insta el Govern a: 
1. Iniciar urgentment el necessari diàleg per a la renovació o ratificació dels càr-

recs del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) que han finalitzat el 
seu mandat, així com substituir la vacant produïda per dimissió.

2. Presentar al Parlament de Catalunya, abans del 31 de desembre de 2016, el Pla 
integral dels ensenyaments artístics i culturals.

3. Presentar al Parlament de Catalunya, abans del 31 de desembre de 2016, un 
Pla global de foment a la creativitat cultural i de suport a la indústria cultural i cre-
ativa.

4. Implementar la «T-cultura», una bonificació de 100€ als i les joves que com-
pleixin 18 anys per tal de poder consumir cultura en un ampli ventall d’opcions (mu-
seus, teatre, música, cinema, llibres...).

5. Garantir que en els pressupostos del 2017, la partida global del Departament 
de Cultura arribi a l’1,5% del total del pressupost, amb el compromís d’arribar al 2% 
al final de la present legislatura.

6. Abonar dins del present exercici pressupostari les quantitats pendents als ajun-
taments, empreses culturals i altres associacions culturals sense finalitat de lucre.

B) Agenda per la igualtat

Proposta de resolució 6. Per un sistema educatiu basat en una 
equitativa distribució d’oportunitats d’aprenentatge i l’èxit escolar de 
tots i totes
El coneixement i una bona formació són la base del creixement equilibrat de 

les societats i la garantia d’un desenvolupament sostenible i just. Les condicions 
de l’exercici del dret a l’educació i l’organització del sistema educatiu són una de les 
grans exigències que tenim com a responsables públics i pel conjunt de la comuni-
tat educativa.

Els darrers anys, amb una davallada de la despesa molt més severa que la mitja-
na espanyola i que la mitjana europea, l’educació a Catalunya ha estat i està sotmesa 
a grans constriccions: Professionals i comunitat educativa estan prestant el servei en 
unes condicions difícils per poder mantenir una educació de qualitat i per fer efectiu 
el dret a una educació equitativa i inclusiva. Amb governs conservadors a Catalunya i 
al conjunt d’Espanya, l’escola pública s’ha vist perjudicada per canvis a la llei, s’ha re-
trocedit en l’equitat del sistema, mai havia estat tan desordenat ni les famílies havien 
hagut de compensar amb els seus recursos, els de les entitats socials i governs locals 
les retallades dels responsables públics. Mai el futur de l’alumnat havia estat tan com-
promès per les decisions ideològiques dels governs i les seves decisions equivocades.

Al Parlament hem discutit i aprovat diferents resolucions i mocions en l’actual 
legislatura. Malauradament el grau de compliment de les mateixes és molt baix i 
l’absència d’un model a futur en el nostre model d’educació fa necessari un compro-
mís per part del conjunt dels grups parlamentaris.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 
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Pel que fa als incompliments dels mandats parlamentaris 
1. El Parlament insta el Govern a comparèixer a la Comissió d’Ensenyament, en 

un termini no superior a tres setmanes, per justificar els següents endarreriments i/o 
incompliments en les actuacions del Govern i presentar un calendari i pla d’actuació 
per fer-los efectius: 

a. Presentació del Pla d’oferta educativa pels propers 5-10 anys en col·laboració i 
consens amb els ens locals i la comunitat educativa.

b. Implantació del model institut-escola per tal de garantir la continuïtat pedagògica.
c. Reducció efectiva de la ràtio d’alumnes per classe, i en especial en els grups de 

P3 de centres ubicats en entorns d’alta complexitat, amb un repartiment de l’alumnat 
equitatiu o equilibrat uniforme a tot el territori.

d. Presentació d’un informe sobre l’impacte pedagògic, econòmic i social dels 
projectes relacionats amb la compactació horària, tenint en compte l’opinió de la 
comunitat educativa.

e. Recuperació de la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat en el finan-
çament del servei públic d’escoles bressol.

f. Presentació del calendari corresponent al Pla d’execució d’obres de construcció 
i remodelació dels centres escolars amb mancances infraestructurals i d’adequació.

Pel que fa a l’escola inclusiva 
2. El Parlament insta el Govern a: 
a. Aprovar el Decret de l’Escola Inclusiva d’acord amb la comunitat educativa 

abans de finalitzar el 2016.
b. Garantir el contínuum de recursos i la coordinació interprofessional a l’escola 

i resta de recursos socials i sanitaris, així com i la informació a les famílies al llarg 
de l’etapa escolar.

c. Garantir que les ràtios de provisió de professionals són les adequades per a 
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials en règim d’educació in-
clusiva i les necessitats de suport a l’aula.

d. Dotar els centres escolars dels recursos humans necessaris per fer possible 
l’escolarització de tots els alumnes en condicions adequades: 

– la provisió suficient de mestres d’educació especial; 
– l’assignació de personal de suport necessari, amb una dotació condicionada a 

l’evolució de necessitats educatives especials individuals present en cada centre per 
fer possible l’educació inclusiva; 

– la implantació de les USEE, d’acord amb l’estudi de valoració de les necessi-
tats del territori, per garantir l’atenció dels alumnes per als quals l’EAP ha indicat 
aquest tipus d’escolarització; 

Pel que fa al combat de la segregació escolar
3. El Parlament insta el Govern a definir un pla de política educativa de lluita 

contra la segregació escolar que garanteixi l’equitat en l’accés de tot l’alumnat i que 
inclogui: 

– Aprovar un nou decret de matriculació, en la línia de les recomanacions rea-
litzades pel Síndic de Greuges i les resolucions aprovades en la Comissió d’Ense-
nyament.

– Fixar com a prioritat de la inspecció el control de pràctiques que limiten l’accés 
de l’alumnat i afavoreixen de facto la segregació escolar.

– Revisar decret d’admissió d’alumnat actual, en col·laboració amb els ens locals 
i la comunitat educativa, per tal de suprimir aquells criteris que poden atemptar con-
tra el principi d’equitat en el dret d’accés a l’educació.

Pel que fa a la recuperació de la sisena hora a l’escola pública 
4. El Parlament insta el Govern a presentar al Parlament un pla de recuperació de 

la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Catalunya, d’acord 
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amb allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educa-
ció, garantint el manteniment d’altres recursos com els desdoblaments de grups i les 
condicions laborals del professorat.

Pel que fa a la innovació educativa 
5. El Parlament: 
a. Davant la creixent inquietud pedagògica per part dels equips docents i de la 

comunitat educativa davant les noves necessitats, constata la necessitat de millorar 
la qualitat de l’educació a partir de la inversió en programes d’innovació perdura-
bles en el temps.

b. Insta el Govern a incloure una partida suficientment dotada al pressupost per 
al 2017 per a innovació educativa que faci possible invertir en formació, assessora-
ment, acompanyament, treball en xarxa, treball en equip, estabilitat i perdurabilitat.

Proposta de resolució 7. Salut
La crisi econòmica ha abocat una part important de la població a situacions de 

risc per la seva salut. Existeix una relació causal entre els baixos ingressos econò-
mics, l’atur de llarga durada, el risc de pobresa i l’exclusió i una qualitat i esperança 
de vida inferiors.

Però a més, la crisi ha posat a prova el sistema sanitari, amb reduccions pressu-
postàries de més de 1.500 milions d’euros anuals en els darrers sis anys. Unes reta-
llades que han afectat l’accessibilitat i l’equitat del sistema, que s’evidencia tant en 
el creixement de les llistes d’espera quirúrgiques i diagnòstiques dels darrers anys, 
com en les diferències d’accés als recursos sanitaris depenent del territori.

El Parlament ja s’ha manifestat en reiterades ocasions i en múltiples àmbits de la 
política sanitària contra aquestes retallades, aprovant mocions i resolucions de dife-
rent índole però amb el comú denominador de requerir al Govern la seva reversió. 
Tanmateix, aquest mandat parlamentari sovint ha estat ignorat pel Govern al·legant, 
sovint, manca de recursos, ja sia per manca de finançament, ja sia perquè no han 
aconseguit aprovar pressupostos.

Però la realitat és que, més enllà dels recursos que rebi Catalunya, el fet és que 
les retallades aplicades en salut l’han situat a la cua de les Comunitats Autònomes 
en despesa sanitària, tant en càpita com en percentatge sobre el PIB, i l’han allunyat 
de la mitjana de despesa per càpita en Salut de OCDE.

Més enllà de la disponibilitat pressupostària, però, el Govern té capacitat per 
adoptar mesures que permetrien reorganitzar el sistema sanitari i millorar el seu 
funcionament i aprofitament dels recursos disponibles. En definitiva, els objectius 
polítics es manifesten en la priorització de les polítiques que se’n fa al pressupost, 
que més enllà del muntant global, posa de manifest què considera més important el 
Govern.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

Finançament, inversions i reformes estructurals
El Parlament insta el Govern a: 
1. Elaborar un pla d’increments pressupostaris i d’inversions sanitàries, amb ho-

ritzó 2020, per arribar a una despesa per càpita de 1.500 €, d’acord amb els estàn-
dards europeus.

2. Elaborar Plans d’inversions plurianuals (2017-2020) per garantir l’actualització 
i renovació tecnològiques i el manteniment d’infraestructures a la xarxa hospitalària 
de la sanitat pública. Els plans seran per centre i per regió sanitària, amb l’objectiu de 
buscar un millor equilibri territorial en la dotació de recursos i garantir l’equitat.

3. Establir sistemes d’informació únics que incloguin gestió clínica, gestió pres-
supostària i comptabilitat general i analítica a les institucions que formen part del 
Siscat. Aquest sistema d’informació: 
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a. Ha d’ésser propietat del Servei Català de la Salut i alhora garant de la seva ac-
tualització i interconnectabilitat entre centres, serveis professionals (història clínica) 
i usuaris (carpeta de salut).

b. Ha d’ésser cedit a les institucions i entitats proveïdores, que resten obligades 
a utilitzar-lo.

c. S’ha d’implementar en una primera fase durant el 2017 a tots els proveïdors 
d’atenció primària.

4. Recuperar el pes de l’atenció primària en el pressupost de salut entorn del 32%.

Atenció primària
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
5. Elaborar un pla estratègic d’atenció Primària, que contempli entre d’altres 

l’habilitació dels equips d’atenció primària per gestionar les agendes hospitalàries 
de proves diagnòstiques i especialistes dels Hospitals de referència, i revertir les 
iniquitats territorials generades per les retallades, amb un pla estratègic d’atenció 
primària.

6. Desenvolupar la xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’uti-
lització pública de Catalunya contemplada en el Decret 196/2010, de 14 de desem-
bre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat).

7. Incorporar els professionals de salut pública a l’atenció primària per tal de co-
ordinar i generar sinèrgies entre els diferents agents implicats (metges, infermeres, 
serveis socials, farmacèutics, etc.).

Acords incomplerts
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
8. Aprovar en el termini d’un mes el decret català per a la prescripció infermera 

al qual es va comprometre el Govern.
9. Elaborar un pla de xoc real per reduir les llistes d’espera diagnòstiques i qui-

rúrgiques.
10. Presentar un pla i un calendari per a la incorporació gradual arreu del ter-

ritori d’accions de discriminació positiva per combatre les desigualtats en salut a 
Catalunya.

11. Establir un temps d’espera garantit per ser diagnosticat i tractat, el que genera 
el dret a ser atès dins d’uns terminis establerts a priori i garantits.

12. Complir el reiterat mandat parlamentari per empoderar l’atenció primària 
com a pilar del sistema sanitari i presentar en un mes el Pla d’atenció primària i 
l’atenció continuada i del Servei d’Emergències Mèdiques.

13. Presentar un Pla director d’Urgències.

Compromisos amb la societat
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
14. Redactar el Pla integral d’atenció a les malalties neurodegeneratives, amb 

especial èmfasi en l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, 
l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.

15. Impulsar la redacció, a cada centre hospitalari, de «Programes per conviure 
amb les diverses malalties cròniques», amb especial visió per les malalties minori-
tàries.

16. Crear consells de participació en tots el sectors sanitaris.

Proposta de resolució 8. Recursos per a les beques menjador
Les beques menjador ha estat una de les demanades més reiterades des de la co-

munitat educativa en els darrers anys. En diverses ocasions el Parlament ha aprovat 
resolucions al respecte. Cal destacar l’aprovada en el Ple sobre l’emergència social 
celebrat el passat mes de març i que a data d’avui s’està incomplint.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 
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El Parlament, atenent a les lletres a i d de l’apartat I.2 de la resolució 17/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econò-
mica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, insta el Govern de 
la Generalitat a transferir amb caràcter de màxima urgència el recursos suficients 
per a cobrir la demanda de totes les famílies sol·licitants del curs ja iniciat per tal 
que quedi garantit l’accés a beques als infants i adolescents de les famílies amb in-
gressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l’Idescat a par-
tir de l’enquesta de condicions de vida.

Proposta de resolució 9. Promoció de l’autonomia personal i atenció a 
la dependència
Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’apli-

cació de la Llei de la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de 
l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la 
situació crítica de les persones amb dret a dependència a Catalunya. Segons aquest 
informe, Catalunya és la comunitat autònoma que més ha reduït el nombre de per-
sones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior a les 40%.

El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la de-
pendència és, a Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme 
actual, Catalunya necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera de més de 
90.000 persones que té actualment.

A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar al-
gunes de les decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als 
serveis i recursos que contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les presta-
cions vinculades a residència, les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça de 
residència pública o concertada, o la manca d’agilitat en la tramitació de les valora-
cions. Aquestes polítiques han situat Catalunya a la cua de les comunitats autònomes 
en l’aplicació de la Llei.

D’altra banda, les persones amb discapacitat, també afectades per l’aplicació de 
la Llei de Dependència, continuen patint discriminacions en l’àmbit laboral i social. 
El Parlament de Catalunya, compromès amb la seva situació, va aprovar la Llei l’any 
2014, d’accessibilitat. Un text que encara avui no compta ni amb una consignació 
pressupostària ni amb el desenvolupament reglamentari que han de fer efectius els 
drets reconeguts que tenen les persones amb discapacitat.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

El Parlament insta el Govern a: 
1. Crear un Pla de Xoc per a la millora en l’aplicació de la Llei d’Autonomia Per-

sonal i Atenció a la Dependència que permeti reduir la llista d’espera al nostre país 
tot i tenir el dret reconegut a rebre una prestació, i ocupar les places de residència i 
centre de dia buides.

2. Garantir, abans d’acabar l’any 2016, d’acord amb la Llei 39/2006, del 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, i la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, l’accés a les 
prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial (PEVS) segons 
els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les prestacions 
econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

3. Iniciar el desenvolupament reglamentari de la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, 
d’Accessibilitat, durant el primer semestre de l’any 2017, incorporant en els propers 
pressupostos una partida concreta que garanteixi els drets reconeguts de les perso-
nes amb discapacitat presents en l’esmentada llei.

4. Posar en marxa, abans que acabi l’any 2016, una Taula de negociació entre el 
Govern de la Generalitat i els representants del sector de la Dependència a Catalu-
nya, per establir un nou Conveni de la Dependència a Catalunya, que estableixi el 
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marc de relacions laborals entre les treballadores i treballadors i les empreses del 
sector.

Proposta de resolució 10. Igualtat
La igualtat de dones i homes és un dret fonamental per a totes les persones i 

constitueix un valor cabdal per a la democràcia. Aquest dret no solament ha de ser 
reconegut legalment, sinó que a més s’ha d’exercir efectivament i implicar tots els 
aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals.

Un nou contracte social entre homes i dones que comparteixin el treball, les res-
ponsabilitats familiars i la presa de decisions. Per assolir aquest canvi és necessari 
transformar les actituds i els valors socials. L’objectiu és construir una societat on 
tant dones com homes puguem desenvolupar les nostres capacitats i enriquir-nos en 
la nostra vida familiar i social.

És essencial un pacte global contra la violència masclista, una prioritat de la nos-
tra societat; la necessitat de dotar de més recursos la tasca de prevenció i reforçar els 
jutjats de violència sobre la dona han de ser l’objectiu a aconseguir.

La tolerància zero envers la violència contra les dones s’ha de fer possible amb 
un increment de recursos, serveis i pressupostos per combatre-la en tots els nivells 
institucionals; reforçar les campanyes públiques de sensibilització, i enfortir la de-
tecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors; cal aplicar 
la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordina-
ció amb tots els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatal.

En relació amb Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbia-
nes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifò-
bia i la transfòbia, cal destacar els reiterats incompliments per part del Govern en el 
desplegament de la mateixa.

La manca de mitjans i les mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la 
no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de 
gènere, en els àmbits tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens 
locals tenen competències, s’ha de solucionar de forma immediata.

És per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent pro-
posta de resolució: 

1. Pel que fa a la violència masclista, el Parlament insta el Govern a garantir for-
mació especifica en els àmbits de salut, educació i en tot el sistema judicial. Així 
mateix, insta el Govern a augmentar el pressupost per al Pla de Seguretat i atenció 
a les víctimes de Violència Masclista per portar a terme plans Interdepartamentals.

2. Per donar compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, el Parlament insta el Govern a que tots els nomenaments que es facin 
a partir d’aquesta data compensin la desproporció paritària actual de 70% homes per 
30% dones en els diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya, en especial 
dels alts càrrecs.

3. Per tal de donar compliment a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garan-
tir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el Parlament insta el Govern a l’activació de 
forma immediata el Consell Nacional LGTBI, i a impulsar seguidament el regla-
ment i la creació de l’òrgan regulador previst a la Llei.

C) Qualitat institucional i cohesió territorial

Proposta de resolució 11. Sobre la qualitat del sector públic
Durant els darrers 30 anys, l’Administració Pública de la Generalitat de Cata-

lunya ha aconseguit un desenvolupament força notable, assolint unes capacitats or-
ganitzatives per atendre les necessitats dels ciutadans molt vinculades a l’Estat del 
Benestar i força similars als estàndards europeus. Ara bé, la crisi ha posat i està po-
sant en qüestió determinats serveis públics. És per això, que creiem que cal afrontar 
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un nou model d’administració centrada en el ciutadà i orientada envers els principis 
que atenen als resultats, a la transparència, al retiment de comptes i a l’avaluació.

En aquests temps de crisi, l’administració no està tenint prou sensibilitat en re-
lació a l’ocupació pública i els drets dels treballadors. Creiem que s’està demanant 
des de fa anys un esforç excessiu als empleats públics per suplir mancances que 
l’Administració podria resoldre per altres vies. La qualitat en la ocupació és clau per 
garantir un bon servei als ciutadans i per això cal polítiques clares en aquest sentit.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar, durant l’any 2016, a la Comissió de Governació, Administracions 

Públiques i Habitatge, un projecte de llei de reforma de l’Administració pública que 
permeti disposar d’un model d’Administració centrat en el ciutadà, i inspirat en els 
principis d’eficiència, transparència i retiment de comptes.

2. Aplicar la limitació salarial dels alts càrrecs, aprovada per la Llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que 
fins ara s’incompleix.

El Parlament de Catalunya insta el Govern en relació amb l’ocupació pública, a: 
1. Complir els acords de la Resolució 7/XI, sobre la recuperació de la paga ex-

traordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics, aprovada el 
passat 20 de gener de 2016.

2. Acabar amb la precarietat laboral, prohibint als centres del Siscat la contrac-
tació temporal destinada a ocupar llocs de treball estructurals, estabilitzant l’ocu-
pació a tots els professionals i treballadors que hagin superat els tres anys de vida 
laboral al Siscat.

3. Convocar places de funcionaris als centres públics escolars per acabar amb el 
nombre excessiu d’interins.

4. Convocar oposicions a catedràtics d’institut.
5. Convocar noves places de Mossos d’Esquadra així com de promoció, per ga-

rantir una plantilla suficient i la provisió del servei públic de seguretat.
6. Convocar noves places de bombers per garantir una plantilla suficient i provi-

sió suficient del servei que desenvolupen.
7. Augmentar la inversió pública en material per al personal de bombers, per tal 

que puguin desenvolupar la seva tasca amb les millors condicions possibles.
8. No eliminar les 6 comissaries de la Unitat de Trànsit de Mossos d’Esquadra 

anunciades en diferents ciutats del país
9. Iniciar els treballs per a l’aprovació de la llei de segona activitat dels Mossos 

d’Esquadra i els bombers de la Generalitat de Catalunya.
10. No eliminar les 201 places anunciades a l’Administració de Justícia per tal 

d’evitar majors col·lapses en els jutjats del país.
11. Convocar noves places a l’administració de justícia per tal de garantir un bon 

servei públic de justícia a Catalunya
12. Convocar 400 noves places a l’administració penitenciària per tal de garantir 

més seguretat dels treballadors i dels interns.
13. Consignar les partides necessàries en el pressupost del 2017 per a complir el 

compromís de posar fi als contractes periòdics i les jornades reduïdes del personal a 
càrrec del Consorci per a la Normalització Lingüística (CpNL).

14. Impulsar de manera urgent un diàleg amb les empreses del sector de la cultu-
ra que permeti la signatura d’un acord de bones pràctiques en la subcontractació dels 
treballadors de museus i centres culturals, amb l’objectiu de resoldre la situació de 
precarietat i vulnerabilitat que pateixen.

15. Convocar abans del 31 de desembre de 2016, exàmens d’habilitació de l’ac-
tivitat de guiatge, d’acord amb l’article 65 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de tu-
risme de Catalunya.
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Proposta de resolució 12. Per la cohesió territorial i el món local
La crisi econòmica, les retallades, les polítiques recentralitzadores i la falta de 

suport al Món Local per part dels Governs de Catalunya i Espanya han accelerat 
de manera preocupant la l’empobriment i la desigualtat a tots els municipis i comar-
ques de Catalunya.

Molts territoris rurals estan vivint un preocupant procés d’empobriment, despo-
blació, envelliment i d’abandonament degut a la crisi econòmica dels darrers anys i 
a la falta d’inversió pública i privada. Territoris i comarques que, sense una discri-
minació positiva i sense suport als ens locals, no poden garantir l’equitat en l’accés 
als serveis públics o un lloc de treball digne respecte les grans àrees metropolitanes.

A més, la Generalitat continua essent la gran deutora dels municipis, cap on cen-
trifuga el seu deute i obliga als municipis a pagar interessos per poder finançar-se. 
A 31 de desembre de 2015 el deute reconegut era de 633 M€. Però molts ajuntaments 
denuncien que el deute reconegut no és real. El Pla de Govern presentat no aposta 
per incrementar els recursos a gestionar per les administracions locals ni recolzar 
les bones pràctiques davant la situació d’emergència social i per reactivar l’econo-
mia que han fet els municipis. Els ajuntaments estan al costat de les famílies mul-
tiplicant les ajudes des de Serveis Socials i afavorint la cohesió social (municipis 
inclusius, que promouen l’escola a temps complert, ciutats de l’esport i la cultura). 
També molts ajuntaments estan recolzant l’activació econòmica amb plans d’ocu-
pació propis, incentivant la contractació de les empreses, la innovació i la recerca i 
fent inversions per l’estalvi energètic. La Generalitat mentrestant no actua, posa di-
ficultats burocràtiques als municipis petits i mitjans per cobrar el seu deute i/o con-
cedir subvencions i fa convenis amb els grans per copiar les seves actuacions com 
és el cas de les multes als bancs que tenen pisos buits.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari socialista presenta la següent 
Proposta de resolució: 

En relació amb el món rural: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un pla de xoc de cohesió territorial, entre els diferents departaments 

de la Generalitat, per fomentar l’ocupació, els serveis públics bàsics i les infraestruc-
tures necessàries pels propers 5 anys.

2. Actualitzar la Llei 2/1983 d’Alta Muntanya i impulsar els plans comarcals de 
muntanya.

3. Augmentar un 30% la dotació pressupostària per impulsar la promoció turís-
tica dels Parcs Naturals de Catalunya i presentar, en el termini d’un mes, un Pla de 
xoc d’aprofitament forestal i de gestió de la biomassa per a la creació d’ocupació a 
les comarques amb més massa forestal.

4. Recuperar el pressupost i els serveis mèdics perduts durant els darrers anys als 
hospitals comarcals del territori, ja que la seva llunyania respecte altres centres de 
referència dificulta l’equitat en l’accessibilitat a l’atenció sanitària.

5. Aturar i revertir el procés de recentralització dels diferents departaments de la 
Generalitat de Catalunya i impulsar una administració pública racional i propera als 
ciutadans que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris.

6. Impulsar programes específics d’empoderament de les dones i joves al món rural.
7. Impulsar línies d’ajuts a persones amb diferents tipus de discapacitat que s’han 

de desplaçar o traslladar de residència per tal de poder rebre l’atenció mèdica o 
assistencial adequada.

8. Recuperar les ajudes al menjador i transport escolar a les famílies dels muni-
cipis agregats que no disposen d’escola al seu poble.

9. Aprovar un calendari de 5 anys de manteniment i millora de la xarxa de car-
reteres, i les partides pressupostàries necessàries, per compensar el deteriorament 
dels darrers anys.
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10. Recuperar la inversió pública en infraestructura tecnològica del 2010 per tal 
d’assegurar la telefonia fixa, mòbil i internet arreu del territori.

En relació amb l’agricultura: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
11. Recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut del Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
12. Controlar i exigir el pagament d’un preu just als productors d’aliments i evi-

tar pràctiques abusives per part de les grans indústries i distribuïdores, imposant 
sancions quan es produeixin aquestes situacions.

13. Presentar i impulsar una proposta per a la correcta gestió dels purins de les 
granges.

14. Aturar l’augment indiscriminat d’impostos i noves taxes que perjudiquen el 
sector.

En relació amb l’Aran: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
15. Acordar, durant els propers 6 mesos, un nou model de finançament i una 

nova proposta de sistema electoral amb el Consell General d’Aran, tal i com es va 
aprovar a la nova Llei d’Aran al Parlament de Catalunya. Al mateix temps, potenciar 
el coneixement i l’ús de l’Aranès i el finançament necessari en col·laboració Consell 
General.

En relació amb el món local: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
16. Elaborar i presentar al Parlament, en el termini màxim de 2 mesos, un calen-

dari de pagament als ajuntaments, establint un pla per cada entitat local on es reco-
negui, per evitar cap prescripció, el deute per ambdues parts (inclòs el derivat de la 
llei de barris), i procedir a la seva liquidació durant els exercicis 2017-2018.

17. Establir un fons extraordinari pels ajuntaments per a incrementar els ajuts 
socials gestionats pels serveis socials basics en relació a despeses de farmàcia, den-
tista, ortopèdiques, llibres i material escolar, quotes de llars d’infants, alimentació 
fresca, petites inversions per a l’estalvi energètic i altres necessitats bàsiques.

18. Recuperar la dotació pressupostària de 100 M€ per actuacions integrals a 
barris, introduint factors complementaris (ocupació, eficiència energètica, etc.)

19. En el pressupost per al 2017, modificar criteris del PUOSC per a primar la 
inversió relacionada amb cohesió social i urbana, i dotar-lo amb una aportació amb 
un mínim de 500 M€.

20. Aprovar un nou model de finançament per als ajuntaments. Mentrestant, in-
crementar progressivament el Fons de Cooperació Local de Catalunya fins al 3,5%: 
passar de 124 M€ el 2015 a 653 M€ el 2019.

21. Augmentar progressivament de les transferències corrents per finançar pro-
grames i serveis de competència compartida entre la Generalitat i els ajuntaments. 
Un augment progressiu d’aquestes transferències fins a arribar al 5% dels ingressos 
corrents de la Generalitat el 2019.

En relació amb les infraestructures: 
22. El Parlament insta el Govern a presentar en el termini de tres mesos un pla 

d’inversions a cinc anys de les infraestructures que són de la seva responsabilitat 
abastament detallades en els Plans sectorials vigents, en matèria de xarxa viària, 
ferroviària de passatgers i tramvia, d’aigua, de plataformes logístiques, de telecomu-
nicacions, d’educació i sanitat, en el que es detallin les previsions anuals de licitació. 
L’objectiu és augmentar la inversió real de la Generalitat de Catalunya, a l’equivalent 
a un 1% del PIB en cadascuna d’aquestes anualitats a partir de 2017.
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Proposta de resolució 13. Justícia 

En relació amb la implantació de l’oficina judicial
L’oficina judicial és l’organització de caràcter instrumental que serveix de suport 

a l’activitat jurisdiccional de jutges i tribunals. El principal objectiu de la seva im-
plantació és que la ciutadania obtingui un servei pròxim i de qualitat 

Hores d’ara, aquesta només s’ha implantat en una dotzena de partits judicials, i 
fins i tot en alguns s’ha reculat en aquesta implementació.

És per aquests motius que el Grup parlamentari socialista presenta la següent 
Proposta de resolució: 

1. El Parlament insta el Govern a desplegar amb rapidesa i eficàcia el model de 
l’oficina judicial en tots els partits judicials, prioritzant el desplegament dels serveis 
comuns processals i, a la vegada, aquells en què les càrregues de feina, per l’àmbit 
territorial en el que estan situats, són més grans.

En relació amb l’objectiu «paper 0»
Segons la Llei 42/2015 de Reforma de la Llei d’Enjudiciament Civil, a partir de 

l’1 de gener de 2016 tots els professionals de la Justícia, òrgans judicials i fiscals ha-
vien d’utilitzar els sistemes telemàtics per a la presentació dels escrits i documents i 
la realització d’actes de comunicació.

A partir del 7 de juliol de 2016, totes les administracions amb competències en 
matèria de Justícia estaven obligades a realitzar la tramitació electrònica dels pro-
cediments judicials.

I a partir de l’1 de gener de 2017, l’obligatorietat d’utilitzar mitjans electrònics 
amb l’Administració de Justícia s’estendrà a les administracions i organismes públics 
i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, per arribar l’objectiu del «paper 0».

Tanmateix, aquest objectiu està lluny d’aconseguir-se: els sistemes implementats 
per arribar-hi s’han revelat poc eficaços i en molts casos provoquen l’efecte contrari 
al buscat.

És per aquests motius que el Grup parlamentari socialista presenta la següent 
Proposta de resolució: 

2. El Parlament insta el Govern a dissenyar un pla d’implementació realista en 
quant a temps i efectiu en quant a mitjans per aconseguir l’objectiu del «paper 0» 
en l’Administració de Justícia.

En relació amb la justícia juvenil
Des del 2013 s’ha aplicat un model en Justícia Juvenil basat en l’economicisme. 

El tancament de Centres com el de Montilivi o la conversió del centre de Til·lers en 
una unitat terapèutica amb un nombre de places limitat, va significar un retrocés 
en polítiques orientades a processos resocialitzadors dels joves que complien mesu-
res d’internament.

Amb el convenciment de la importància del treball en els joves interns, entenent 
que són la població més vulnerable, però a la vegada en la què hem d’abocar més 
esforços per revertir la seva situació.

És per aquests motius que el Grup parlamentari socialista presenta la següent 
Proposta de resolució: 

3. El Parlament insta el Govern a reprendre el model de justícia juvenil anterior a 
2013, primant les polítiques orientades a la resocialització dels i de les joves interns, 
aportant els recursos necessaris per incidir especialment en la seva formació, i per 
fer-ne un seguiment un cop acabada la mesura d’internament.

En relació amb els equipaments penitenciaris
En matèria d’equipaments penitenciaris, es fa palesa la necessitat i a la urgència 

de treballar prioritàriament en els equipaments penitenciaris que fa falta desenvolu-
par a la ciutat de Barcelona.
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És per aquests motius que el Grup parlamentari socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

4. El Parlament insta el Govern a preveure en el proper pressupost la dotació su-
ficient per a l’execució dels equipaments pendents a la ciutat de Barcelona, que són: 
la construcció d’un Centre Obert a la Zona Franca, la construcció d’un Centre de 
Preventius de la Zona Franca, el tancament del Centre Penitenciari de la Model i 
tancament del Centre Penitenciari de la Trinitat Vella.

Proposta de resolució 14. Compra pública innovadora, contractació 
socialment responsable i drets de les persones consumidores
Catalunya viu una situació de crisi social i laboral, amb milers de ciutadans i ciu-

tadanes lluitant per sortir de la pobresa i de l’atur, i amb treballadors i treballadores 
que són pobres tot i obtenir una feina. Davant la precarietat i la devaluació de les 
condicions de treball, així com l’atur inassumible que vivim, la contractació pública 
representa una palanca de canvi per impulsar un model socioeconòmic sostenible i 
respectuós amb els treballadors i les treballadores. Mitjançant les clàusules socials 
poden influir directament en la configuració de les relacions laborals i d’un consum 
responsable, lluitant contra les discriminacions i afavorint un mercat de treball dig-
nificat. El potencial de contractació de Generalitat i el conjunt de les seves empreses 
públiques pot exercir un rol important en la dinamització econòmica i empresarial, 
a la vegada que ajudar a combatre la precarietat. Cal gestionar els recursos de l’ad-
ministració per donar una perspectiva social a la contractació pública, exercint al 
màxim les nostres capacitats per influir en el model econòmic i social que volem 
pel nostre país. Està a les nostres mans utilitzar aquest potencial per condicionar als 
milers d’empreses que presten béns i serveis a les diferents entitats publiques.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari socialista presenta la següent 
Proposta de resolució: 

1. El Parlament de Catalunya constata que davant la precarietat i la devaluació 
de les condicions de treball, la contractació pública representa una palanca de canvi 
per impulsar un model socioeconòmic sostenible i respectuós amb els treballadors i 
treballadores. Les clàusules socials poden influir directament en la configuració de 
les relacions laborals i d’un consum responsable, lluitant contra les discriminacions 
i afavorint un mercat de treball dignificat. I està a l’abast de l’administració de la 
Generalitat fer-ho.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa 
en els propers sis mesos clàusules socials en la contractació pública de l’Administra-
ció de la Generalitat i les entitats del sector públic en els següents àmbits: 

a. Contractació de persones amb dificultat d’accés al mercat de treball (joves, 
dones, aturats llarga durada, discapacitats, majors de 45 anys...)

b. Mesures de qualitat social i laboral (% de contractes indefinits, formació con-
tínua, salaris per sobre del conveni sector/territori, mesures de conciliació labo-
ral-familiar...)

c. Manteniment de la mateixa plantilla adscrita a la prestació al llarg de l’execu-
ció del contracte.

d. Consum de béns i serveis de comerç just.
e. Subcontractació d’empreses d’inserció o Centres Especials de Treball.
f. Compliment del conveni col·lectiu sectorial per sobre del d’empresa.
g. Compliment de la LISMI i Llei d’igualtat, a l’empresa principal i a les empre-

ses subcontractades.
h. Transparència fiscal i no utilització de paradisos fiscals.
i. Adquisició de productes agroalimentaris de proximitat amb criteris de valora-

ció de les ofertes contractuals basats en la qualitat, les característiques mediambien-
tals i els costos del cicle de vida dels productes, i també condicions especials d’exe-
cució dels contractes, amb la finalitat d’afavorir l’adquisició d’aliments de proximitat.
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j. Inclusió de criteris de valoració de la qualitat, els aliments de temporada, la 
frescor i el temps entre el procés de recol·lecció, sacrifici o elaboració i el consum, 
i també les denominacions d’origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques 
protegides (IGP), les marques oficials de qualitat –entre aquestes, la Marca Q– i al-
tres possibles identificacions.

k. Inclusió en els expedients de contractació pública, com a criteris de valoració 
de les característiques mediambientals i de costos del cicle de vida, la producció 
agrària ecològica (PAE), la producció integrada (PI) i la venda de proximitat.

Proposta de resolució 15. Més recursos contra les desigualtats
Catalunya travessa, des de fa masses anys, una crisi econòmica històrica que su-

mada a les retallades realitzades pel Govern han comportat alts nivells de desigual-
tat i pobresa que afecta de manera desigual als ciutadans. Cal reconèixer el dèficit de 
finançament que pateix Catalunya però també cal dir que el Govern de la Generalitat 
no ha negociat amb l’Estat un nou model de finançament que hauria d’haver entrat 
en vigor l’any 2014 i que hauria comportat més recursos. Tanmateix, el Govern té 
altres manera d’incrementar els ingressos per fer front a la difícil situació que patei-
xen els ciutadans, i no ho ha fet. No és la primera vegada que demanem un reforma 
fiscal més progressiva que demani esforços a aquells que menys han patit i pateixen 
la crisis. D’aquesta manera, amb una reforma fiscal d’impostos com el de successi-
ons i patrimoni aconseguiríem majors ingressos i podríem fer front a polítiques que 
beneficiessin als col·lectius més vulnerables com els aturats, els joves i els infants.

És per aquests motius que el grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
Proposta de resolució: 

1. El Parlament insta el Govern a presentar, en el projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres per al 2017, una proposta de reforma de l’impost de successions 
que reverteixi els canvis legislatius produïts amb posterioritat a la Llei 19/2010. I en 
especial s’acordi revisar les reduccions per parentiu, eliminar la reducció del 99% 
establerta per la Llei 3/2011. Així com introduir una reducció variable de la base 
imposable per garantir que les herències de fins a 100.000€ pels familiar de primer 
grau no hauran de pagar l’impost.

2. El Parlament insta el Govern a destinar l’increment de la recaptació obtinguda 
per aquesta modificació prioritàriament a polítiques d’ocupació, a infància i joves i 
a la renda garantida de ciutadania.

D) Diàleg, negociació i pacte d’una solució per Catalunya dins 
d’Espanya i d’Europa
Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institu-

cional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el 
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions 
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha 
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territo-
rial de l’Estat.

Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres 
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes 
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconei-
xement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben 
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes 
existents en aquestes tres categories

Proposta de resolució 16. Sobre el finançament autonòmic
El model de finançament de les comunitats autònomes es regeix per la Llei 

22/2009, de 18 de desembre i estableix el seguiment i l’actualització del sistema quin-
quennalment. El Govern reconeix que en el període 2010-2013 els ingressos de l’Estat 
han crescut un 8,3% mentre que els de les comunitats autònomes s’han reduït un 3%, i 
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que des del 2009 les diferències entre comunitats autònomes han augmentat generant 
un cert desequilibri. L’any 2014 hauríem d’haver aprovat un nou sistema de finança-
ment per corregir, entre d’altres coses, el què apuntàvem; però, el què més sorprèn és 
com el Govern no ha volgut iniciar el diàleg, el treball amb l’Estat per poder actualit-
zar el model de finançament i aconseguir més ingressos per Catalunya. Necessitem un 
Govern que treballi per aconseguir més ingressos pels catalans i les catalanes, i que 
esgoti totes les vies per a fer-ho, l’actualització del sistema de finançament és una via.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

1. El Parlament de Catalunya constata que l’any 2014 hauria d’haver entrat en vi-
gor el nou sistema de finançament autonòmic que hauria de servir per a obtenir més 
recursos per fer front a les polítiques sobre les que té competències de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació al sistema de finança-
ment autonòmic a: 

a. Exigir la convocatòria de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Es-
tat-Generalitat, per tal d’obrir el diàleg i la negociació sobre el nou model de sistema 
de finançament autonòmic.

b. Defensar, en la negociació d’un nou model de finançament per a Catalunya, el 
model basat en el principi d’ordinalitat, principi d’autonomia financera, principi de 
suficiència i principi de solidaritat.

c. Reclamar al Govern de l’Estat que transfereixi a la Generalitat la totalitat dels 
fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i en especial els derivats de la dispo-
sició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia.

3. El Parlament de Catalunya constata que s’ha incomplert l’article 204 de l’Es-
tatut d’Autonomia que establia que calia constituir, en el termini de 2 anys, un con-
sorci tributari o un ens equivalent amb participació paritària de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya.

4. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a constituir un consorci tribu-
tari, amb participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de 
l’Agència Tributària de Catalunya, tal i com estableix l’art 204 de l’EA, per tal que 
aquest consorci realitzi les funcions de gestió, recaptació, liquidació i inspecció de 
tots els tributs propis de la Generalitat de Catalunya, així com dels tributs cedits, i 
de qualsevol altra delegació o col·laboració que s’estableixi.

5. El Parlament de Catalunya constata que l’Estat ha estat injust en el reparti-
ment dels objectius del dèficit entre l’Estat i les Comunitats Autònomes, carregant 
en aquestes un esforç excessiu en relació a realitzat per l’Estat.

6. El Parlament de Catalunya dóna suport al Govern de la Generalitat en la seva 
voluntat, conjuntament amb d’altres Comunitats Autònomes, de demanar a l’Estat 
que es convoqui el Consejo de Política Fiscal y Financiera per tal de de demanar una 
flexibilització del dèficit públic per a Catalunya previst per a l’any 2017.

7. El Parlament de Catalunya constata els nivells preocupants d’endeutament del 
Govern de la Generalitat que sumaran enguany més de 75.000 M€.

8. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya és la Comunitat Autònoma 
que ha rebut més recursos del FLA, i insta el Govern de la Generalitat a demanar i 
negociar amb l’Estat una quita del deute provinent del Fons de Liquiditat Autonò-
mica (FLA) per reduir el deute existent.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar i negociar amb l’Estat 
que els interessos del FLA es mantinguin en nivells baixos, similars als del 2015-16 
per tal de no pressionar les finances públiques.

Proposta de resolució 17. Posar fi al bloqueig de les relacions entre els 
governs de Catalunya i Espanya
D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la 

Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses, 
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per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem 
afirmar que estan ben distribuïdes.

Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, da-
vant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de 
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a 
aquesta i per al propi autogovern.

És per aquest motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
proposta de resolució: 

El Parlament: 
1. Fa una crida a l’establiment d’un marc de diàleg entre el Govern de la Gene-

ralitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, en el qual puguin trobar canals de so-
lució la multiplicitat d’afers d’interès públic que, fins al moment actual, es troben 
bloquejats.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral Estat-Ge-
neralitat, que no s’ha reunit des del 19 de juliol de 2011, i que d’acord amb l’article 
183 EAC, constitueix el marc general i permanent de relació entre els governs de la 
Generalitat i de l’Estat a l’efecte de la participació i la col·laboració de la Generali-
tat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, 
així com de l’intercanvi d’informació i l’establiment, si escau, de mecanismes de 
col·laboració en les polítiques públiques respectives i els assumptes d’interès comú.

3. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta de Traspassos 
Estat-Generalitat, la tasca més important de la qual és, segons mandat estatutari, 
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de l’Adminis-
tració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la Generalitat de 
Catalunya.

4. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Mixta d’Afers Eco-
nòmics i Fiscals, a la que li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el se-
guiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions 
fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

5. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la Comissió Bilateral d’Infra-
estructures, i en aquest marc negociar amb el Govern d’Espanya la revisió de la 
política inversora de l’Estat a Catalunya i acordar un pla d’inversions pels propers 
cinc anys d’aquelles infraestructures bàsiques responsabilitat del govern de l’Estat, 
fixant com a objectiu que el percentatge d’inversió es correspongui al seu pes en el 
PIB d’Espanya tal com en el seu dia va marcar l’addicional tercera de l’Estatut de 
Catalunya, i sense dilació l’impuls del corredor mediterrani i la millora del servei 
de rodalies. Insta també a negociar amb urgència els aspectes relatius a la gestió 
aeroportuària.

6. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme totes les iniciatives i gestions 
al seu abast per recuperar el màxim del text de l’Estatut d’Autonomia afectat per la 
STC 31/2010, de 28 de juny de 2010, en el sentit que apuntava l’informe elaborat per 
encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, i complementària-
ment en la línia de l’informe elaborat pel Govern d’Espanya també l’any 2010. En 
aquest sentit, cal recórrer tant a la via prevista a l’article 150.2 CE, com a la via de 
la modificació de lleis orgàniques (per exemple, reformant la llei orgànica del poder 
judicial, la llei de règim local –per fer possible l’organització territorial pròpia de 
Catalunya en vegueries–, la normativa d’organismes i institucions estatals per im-
pulsar-hi la participació de les comunitats autònomes, etc.), així com a la dels tras-
passos i a la dels acords polítics.

7. Insta el Govern de la Generalitat a tornar a plantejar les 23 demandes que al 
juliol de 2014 el President Mas va plantejar al President Rajoy, que abastaven diver-
sos aspectes, molts dels quals poden ser canalitzats a través dels òrgans bilaterals 
Estat-Generalitat.
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8. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya la presenta-
ció d’un projecte de Llei de reconeixement del plurilingüisme de l’Estat i de la pro-
moció i protecció de les llengües que s’hi parlen, en desplegament del que preveu 
l’article 3.3 de la CE vigent.

9. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reiterar el requeriment al Go-
vern d’Espanya per tal que actuï pel reconeixement de la unitat de la llengua cata-
lana i adopti les mesures necessàries pel compliment del mandat de l’article 3 de la 
CE, d’especial respecte i protecció de les diferents llengües de l’Estat.

10. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibilitat de 
plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb relació a totes 
aquelles sentències favorables al Govern de la Generalitat de Catalunya, dictades en 
conflictes constitucionals de competència i en recursos d’inconstitucionalitat, i que 
no han estat degudament acomplertes per part del Govern d’Espanya.

11. Insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat un correcte finançament de la 
Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, per tal que assumeixi el 50% 
del cost de l’aplicació de la Llei a Catalunya.

12. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar al Govern central una 
política d’asil més conforme amb el dret internacional i menys gasiva, a fi de poder 
posar en pràctica la voluntat acollidora manifestada des del Govern de la Generalitat.

13. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya l’apro-
vació i desplegament d’un Pla Especial de potenciació i difusió del patrimoni català 
declarat per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat.

14. Insta el Govern de la Generalitat a reactivar la negociació amb l’Estat i l’Ajun-
tament de Barcelona relativa a la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona.

15. Insta el Govern de la Generalitat a abordar amb el Govern d’Espanya les for-
mes de potenciar la capitalitat de Barcelona de la Unió per la Mediterrània i donar 
un impuls a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

16. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern d’Espanya la ins-
tal·lació d’organismes d’àmbit estatal a la ciutat de Barcelona.

17. Insta el Govern de la Generalitat a negociar i acordar amb el Govern d’Es-
panya la participació d’aquest en el finançament dels grans equipaments culturals a 
Barcelona.

Proposta de resolució 18. Sobre la reforma federal de la Constitució
El pacte constitucional del 1978 ha facilitat el període de major llibertat, progrés, 

pau i estabilitat de la nostra història recent, però evidentment no ha estat exempt de 
crítica ni de problemes en la seva translació a la pràctica política, i en tot cas està 
donant mostres clares d’esgotament. En el context actual, resulta no només neces-
sari sinó també urgent l’assoliment d’un nou pacte constitucional, que transformi en 
profunditat l’Estat per tal de bastir una autèntica federació, i que serveixi ensems 
per aprofundir en el seu caràcter democràtic i garantir-ne el caràcter social. La nova 
Constitució federal ha de situar clarament, com a part del pacte constituent fona-
mental, l’opció per un model de caràcter federal amb les seves conseqüències de re-
coneixement i garantia de l’autonomia política dels ens federats i dels sistemes d’in-
tegració en les decisions estatals. També és necessària la declaració constitucional 
de l’opció per un sistema federal, i del caràcter plurinacional de l’Estat, que podrien 
incloure’s en els primers articles de la nova Constitució juntament amb la resta de 
principis estructurals del nostre sistema constitucional, expressant així clarament el 
consens social i polític i el mateix pacte constituent en aquest àmbit.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
Proposta de Resolució: 

El Parlament: 
1. Fa una crida a l’establiment d’un nou pacte constituent, a través de l’elabora-

ció d’una nova Constitució federal. La transformació de l’Estat en un Estat federal 
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integrat per diversos ens federats, que adoptaran la denominació i institucions que 
prefereixin. El principi federal, a través de la mútua lleialtat de totes les parts, ha 
d’inspirar la solució als problemes existents i ha de resultar compatible amb el seu 
caràcter plural com a nació de nacions, i amb el reconeixement d’opcions polítiques 
i legislatives pròpies de cadascun dels ens federats. Aquest nou pacte constituent 
culminaria, després d’un procés en el qual la voluntat de la ciutadania s’hauria d’ex-
pressar en diverses ocasions per mitjà dels seus representants (i també elegint-los 
de nou, conforme a l’article 168 CE), amb una expressió directa, via referèndum, de 
la ciutadania catalana, juntament amb el conjunt de la ciutadania espanyola, per tal 
d’aprovar-lo o rebutjar-lo.

2. Considera que, per assolir la transformació de l’Estat en una federació, els 
continguts d’una nova Constitució federal haurien de ser, en síntesi: 

a. Les competències han de derivar de la mateixa Constitució i no del bloc de 
constitucionalitat. En primer lloc, mitjançant una clàusula atributiva de competèn-
cies a l’Estat federal que atorgui totes les altres als ens federats. En segon lloc, trac-
tant en diferents articles la naturalesa i els àmbits de les competències estatals com-
partides (bases-desenvolupament, pel territori i legislació-execució) i suprimint les 
clàusules de prevalença i supletorietat que han estat font de confusió i conflicte, així 
com redefinint algunes competències amb l’objectiu de garantir l’àmbit de decisió 
propi de cada ens federat. Finalment, tractant les competències que corresponen a 
singularitats derivades de circumstàncies històriques o del caràcter plurinacional de 
l’Estat.

b. Un nou caràcter de l’Estatut o Constitució dels ens federats. La naturalesa ju-
rídica dels Estatuts d’Autonomia ha presentat gran ambigüitat pel seu doble caràcter 
d’Estatut i Llei Orgànica, especialment en la definició de les competències. Ara es 
proposa la substitució de l’última funció, a partir de la definició de competències 
de l’Estat enunciades directament per la Constitució i una clàusula residual general 
per als ens federats. La consideració de l’Estatut com a Constitució de l’ens federats, 
canviant també el procediment per seva aprovació, serà tasca exclusiva de l’ens fe-
derat, i s’hi limitarà el control del Tribunal Constitucional.

c. Les relacions de col·laboració entre els ens federats i d’aquests amb l’Estat. La 
importància que tenen en tots els sistemes descentralitzats les relacions intergover-
namentals no va ser recollida per la Constitució de 1978 i cal posar remei a aquesta 
absència amb la incorporació de regles que en gran part han estat introduïdes per 
les últimes reformes dels Estatuts d’Autonomia, però adquiriran major efecte en ser 
contemplades per la Constitució.

d. La descentralització del poder judicial. Pel que fa a la jurisdicció, el Tribunal 
Superior de Justícia de l’ens federat (TSJ) esgotarà els recursos judicials excepte el 
d’unificació de doctrina que es reserva al Tribunal Suprem. Pel que fa a l’adminis-
tració, a cada ens federat hi ha d’haver un òrgan de govern judicial, de composició 
semblant a les Sales de govern dels TSJ i amb més facultats que les actuals. Per a les 
decisions de caràcter general cal crear un òrgan reduït que resolgui també els recur-
sos plantejats contra les decisions de l’òrgan dels ens federats.

e. La regulació del finançament dels ens federats en la Constitució. El debat so-
bre el finançament s’ha de desenvolupar en el marc d’algunes regles constitucionals 
fonamentals clares i acceptades per tots, fins ara inexistents, sense perjudici de man-
tenir la Llei Orgànica per al seu desenvolupament. L’expressió clara de les bases del 
sistema i la garantia d’un comportament transparent lleial de totes les instàncies són 
funcions que ha d’assumir la Constitució en un Estat compost.

f. La reforma del Senat per convertir-lo en un Consell Federal integrat per re-
presentants dels governs dels ens federats, amb un nombre mínim de tres membres, 
més un més per cada milió d’habitants. Les seves funcions principals consisteixen 
a aprovar necessàriament les lleis bàsiques de l’Estat, juntament amb la cambra le-
gislativa federal, i en dirigir les relacions entre els ens federats, amb l’Estat i amb la 
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Unió Europea (UE). La decisió del Consell Federal sobre les lleis que de fet vénen a 
delimitar les competències dels ens federals ha de reduir dràsticament els conflictes 
en la mesura que són els propis ens federats els que tenen poder de decisió al nou 
Consell Federal.

g. Cal una modificació dels dos procediments de reforma constitucional exis-
tents, tant implícitament, amb el paper del nou Consell Federal, com explícitament, 
per subratllar la presència dels ens federats en aquest procediment, endurint més el 
procediment ordinari, i plantejant algunes qüestions del procediment agreujat, que 
fins avui resulta excessivament onerós.

h. El reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat, juntament amb el reco-
neixement del Catalunya com a nació.

i. El reconeixement, en els termes de l’actual article 5 de l’EAC, del paper dels 
drets històrics en el fonament de l’autogovern de Catalunya.

j. Un millor règim del plurilingüisme a nivell federal, amb un major esforç de 
l’Estat federal en la promoció i protecció de les llengües que s’hi parlen, i fent del 
conjunt de les institucions i organismes federals un àmbit plurilingüe.

k. Un canvi en el funcionament de totes les institucions, tant de l’Estat federal 
com dels ens federats, integrant en major mesura els ens federats en les decisions 
d’àmbit federal i assumint, en conseqüència, la legitimitat d’aquestes decisions. 
Aquests canvis no es poden limitar tan sols al paper del nou Consell Federal, sinó 
que afecten altres institucions estatals, assenyaladament al Tribunal Constitucional. 
D’altra banda, la composició del TC hauria de tenir alguna connexió amb els ens 
federats, a través de la participació del Consell Federal en el procés d’elecció dels 
seus membres.

3. Considera que, per assolir una plena federació democràtica i social, els canvis 
en els continguts de la nova Constitució federal, considerant la consolidació de les 
conquestes assolides en la vigent, haurien de ser, en síntesi, els següents: 

a. L’aprofundiment en el caràcter democràtic de l’Estat, situant nous elements de 
democràcia directa i deliberativa, i noves eines de participació al costat d’uns refor-
mats elements de democràcia representativa.

b. Introduir mesures de salvaguarda de l’estabilitat social que figura a l’actual 
text constitucional amb la finalitat que, amb criteris de sostenibilitat, s’asseguri la 
distribució de la despesa pública i la inversió a nivells adequats i suficients de finan-
çament dels serveis i prestacions socials.

c. Reconèixer com a drets fonamentals els drets a la protecció de la salut i a la 
protecció per la Seguretat Social davant situacions de necessitat previstes a la Llei, 
incloent-hi el reconeixement del dret a una renda o ingrés mínim vital davant situa-
cions de carència efectiva per al manteniment d’una vida digna.

d. Millorar el reconeixement del dret al treball, incloent una referència expressa 
al dret a la tutela judicial en cas d’acomiadament injustificat i el dret a la seguretat, 
salut i dignitat al treball.

e. Millorar la regulació actual sobre la protecció a les famílies, d’acord amb un 
concepte ampli de família que inclogui les noves formes de convivència, amb espe-
cial atenció a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

f. Dotar de contingut el dret a l’habitatge mitjançant la previsió d’obligacions 
concretes per als poders públics, també en casos de desnonament.

g. Reforçar els drets mediambientals.
h. Ampliar a totes les persones, i no restringir-ho als ciutadans de la federació, 

el dret a la igualtat davant la llei i a la no discriminació. Incloure noves causes de 
prohibició de discriminació.

i. Incorporar a la Constitució una regulació expressa i específica de la igualtat 
entre homes i dones que s’estengui, entre altres àmbits, a l’ocupació i a les condi-
cions de treball, al dret de les dones a la seva salut i a la seva vida, a la protecció 
davant la violència masclista, a la llibertat de decidir sobre elles mateixes, al desen-
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volupament d’una educació en valors d’igualtat, lliure de biaixos de gènere, i a la 
participació política.

j. La renúncia expressa a emprar la guerra com a mecanisme de realització de 
les finalitats de l’Estat.

k. L’abolició de la pena de mort, fins i tot en temps de guerra.
l. Actualitzar i consolidar el principi de laïcitat, incloent el sotmetiment dels re-

presentants públics al principi de neutralitat religiosa en les seves actuacions.
m. Reconeixement dels drets vinculats a la bioètica.
n. Facilitar el vot dels ciutadans estrangers.
o. Enfortir el drets d’asil, garantint la seva protecció efectiva.
p. Configurar un dret autònom a la protecció de dades de caràcter personal, in-

cloent l’anomenat «dret a l’oblit». Reconèixer el dret ciutadà a l’accés a la informa-
ció pública.

q. Actualitzar la configuració constitucional del matrimoni, contemplant expres-
sament el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe.

r. Millorar l’atenció dels poders públics a les persones amb discapacitat i supri-
mir la referència constitucional a «disminuïts físics, psíquics o sensorials».

s. Introduir l’obligació de tramitar com a projecte de llei pel procediment d’ur-
gència els decrets-lleis un cop convalidats, si així ho sol·licita una minoria qualifi-
cada.

t. Limitar l’aforament dels parlamentaris i membres del Govern als supòsits rela-
cionats amb l’exercici dels seus càrrecs. Suprimir la immunitat parlamentària.

u. Incrementar la proporcionalitat del sistema electoral. Desbloquejar les llistes.
v. Rebaixar les condicions per presentar una iniciativa legislativa popular i do-

nar oportunitat als seus promotors d’accedir a la seva defensa en seu parlamentària.
w. Enfortir l’actuació imparcial i independent dels òrgans constitucionals i dels 

organismes reguladors, mitjançant l’establiment d’un sistema per al nomenament de 
les persones membres en el que estigui prevista la convocatòria pública de les vacant 
a cobrir, l’avaluació de la competència i idoneïtat dels candidats per un Comitè Asses-
sor de composició professional variable, els informes del qual cal fer públics, la cele-
bració de sessions d’audiència en les corresponents sessions de la cambra legislativa 
i el consell federal (cambra territorial), i la seva elecció final per part de les cambres.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 37703)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Aposta pel diàleg
Aviat farà 38 anys, els catalans lliures i democràticament referendant la Consti-

tució Espanyola vam decidir, molt majoritàriament, constituir Espanya en un Estat 
Social, Democràtic i de Dret.

Per una banda, amb l’aprovació de la Constitució els catalans i la resta d’espa-
nyols ens vam dotar d’un Estat democràtic basat en la llei com a garantia i la igualtat 
dels drets dels ciutadans, i vam reconèixer i garantir el dret de l’autogovern de les 
comunitats autònomes. Per altra banda, amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya els 
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catalans vam consagrar i materialitzar el dret d’autonomia i d’autogovern del que 
aquest Parlament és el major exponent.

Amb la vigència d’aquestes dues normes Catalunya, així com la resta de comu-
nitats autònomes, ha assolit el major grau d’autogovern de la seva història. Un grau 
d’autogovern que no només s’ha de protegir i preservar, sinó que cal treballar per a 
incrementar-lo, sempre clar, dins el marc constitucional i amb l’objectiu de millorar 
el servei a la societat.

El Parlament, com a representant del pluralisme social i polític de la societat ca-
talana, i el Govern, com a direcció de l’acció política i de l’administració de la Gene-
ralitat, tenim el deure especial de protegir i preservar el nostre autogovern, i l’obli-
gació de no posar-lo en risc amb accions i actuacions que es situen fora del marc de 
convivència pacífica que regula la Constitució i l’Estatut.

El Govern de la Generalitat i les formacions polítiques que li donen suport en 
aquesta Cambra, tot i no comptar amb un suport social majoritari, han iniciat un 
perillós procés de ruptura de Catalunya amb la resta d’Espanya.

Aquest procés unilateral és perillós pel conjunt dels catalans, ja que està dividint 
a la societat catalana. Perillós també per la nostra economia, per la inestabilitat i 
inseguretat que genera, el que està comportant la pèrdua d’inversió estrangera en els 
nostres sectors productius. I perillós també, perquè situa les institucions catalanes 
fora del marc legal que les dota de legitimitat democràtica, l’única legitimitat ad-
missible en democràcia.

El Govern, segons allò anunciat recentment pel seu president, lluny de rectificar 
i obviant manifestament el seu deure especial de protegir i preservar l’autogovern 
de la Generalitat, té la voluntat de completar el procés independentista fent efectiu 
el trencament de la societat catalana.

Són per aquests motius que, 
1. El Parlament de Catalunya manifesta: 
a) La seva voluntat de defensar l’autogovern de la Generalitat de Catalunya, ins-

titució de la que forma part, en el marc de la Constitució i de l’Estatut. Una volun-
tat que comporta necessàriament l’ajust de l’activitat parlamentària de la Cambra al 
marc constitucional i estatutari i a la resta de l’ordenament jurídic.

b) La seva preocupació per la divisió que en la societat i les famílies catalanes 
està generant el procés de ruptura Catalunya de la resta d’Espanya, i l’amenaça que 
representa als sentiments de la majoria de catalans, que també ens sentim espanyols, 
i que, especialment al llarg dels darrers anys hem compartit aquests sentiments amb 
normalitat i naturalitat.

d) La necessitat de reorientar l’acció del Govern de la Generalitat, per tal de ga-
rantir que els serveis públics essencials, entre els quals l’ensenyament i la sanitat, es 
presten amb la qualitat i els mitjans necessaris.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a) Abandonar el procés independentista i la política de separació i confrontació 

entre catalans.
b) Implicar-se activament en la negociació i els treballs d’un nou model de finan-

çament autonòmic.
c) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal constitucional i estatutari, 

amb els tots els catalans i el Govern d’Espanya com a única via per a assegurar la 
convivència pacífica i democràtica per tal de garantir els nostres drets i la recerca de 
la millora de l’autogovern de la Generalitat.

Proposta de resolució 2. Administració, funció pública i lleialtat 
institucional
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actuar amb lleial- 

tat institucional, complir l’ordenament jurídic i les sentències judicials. En aquest 
sentit, s’insta al Govern a: 
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a) Abstenir-se de desenvolupar cap tipus d’iniciativa política, jurídica o social, 
que tingui com a objectiu desenvolupar o exercir competències que no li són pròpies 
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, en aquest sentit, el Govern ha d’aturar, deixar 
sense efectes i revertir els acords adoptats per a la creació i implantació de les ano-
menades estructures d’estat

b) Suprimir la Secretaria per al Desenvolupament de l’Autogovern del Departa-
ment de la Presidència, l’Oficina per a la Millora de les Institucions d’Autogovern 
del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, així com la Comissió 
Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Autogovern per tal d’eliminar du-
plicitats en l’estructura de l’administració i mantenir només l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern que haurà de centrar les seves tasques en les competències que li són 
pròpies.

2. El Parlament de Catalunya, en relació a l’organització de l’administració de la 
Generalitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Finalitzar, al llarg de l’any 2017, totes les mesures i accions previstes al Pla de 
reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, 
aprovat pel Govern de la Generalitat al juny del 2014.

b) Completar abans de finalitzar l’any 2017 les mesures contigudes al Programa 
per dur a terme el procés de racionalització i simplificació del sector públic de la 
Generalitat, amb participació majoritària, per tal d’assolir la totalitat dels compro-
misos adquirits de reducció d’ens del sector públic.

c) Elaborar, abans de finalitzar l’any 2016, un nou programa de racionalització 
del sector públic instrumental (entitats amb participació majoritària i minoritària) 
per reduir fins un 50% el nombre total d’ens que en formen part, ja que a dia d’avui, 
tot i els processos de racionalització i simplificació, el sector públic instrumental 
encara continua està format pe més de 350 entitats.

d) Impulsar la reforma de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs de la Generalitat de Catalunya que inclogui la creació de l’Oficina catalana 
de Conflicte d’Interessos.

e) Presentar novament, en el termini d’un mes, el Projecte de llei d’ordenació del 
Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i del seu sector públic, aprovat pel Govern al juliol del 2015 i presentat a 
la Cambra tot just abans de finalitzar la X legislatura.

f) Garantir la disponibilitat lingüística en l’àmbit de l’administració de la Gene-
ralitat, garantint que, tant els impresos, les comunicacions i l’atenció estigui dispo-
nible en les tres llengües oficials de Catalunya.

g) Garantir la neutralitat dels edificis i espais públics a Catalunya, retirant ban-
deres conegudes com estelades y altres símbols partidistes que vulneren la neutrali-
tat de rotondes, carrers, carreteres, escoles, centres cívics, instituts, comissaries dels 
Mossos d’Esquadra i parcs de bombers, ajuntaments, etc.

3. El Parlament de Catalunya, en relació a la funció pública en l’àmbit de l’admi-
nistració de la Generalitat, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Acordar, abans de finalitzar l’any 2016, amb la Taula de la Funció Pública un 
calendari de devolució de les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014 que els 
empleats públics de la Generalitat no van percebre fruit de les retallades aprovades 
pel Govern de la Generalitat. Aquest calendari no pot més enllà de l’any 2018.

b) Garantir, abans de finalitzar l’any 2016, la recuperació de la resta dels drets 
laborals i econòmics dels empleats públics de l’administració de la Generalitat sus-
pesos des de l’any 2012 per les retallades del Govern.

c) No dur a terme cap acció i/o actuació que obligui als empleats públics de l’ad-
ministració de la Generalitat actuar en contra de la llei i les sentències judicials.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar, abans 
de finalitzar l’any 2016, el calendari de pagament del deute de la Generalitat amb 
ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el pro-
jecte de llei de modificació la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, amb 
l’objectiu de transformar els consells comarcals en ens de gestió dels serveis muni-
cipals, suprimint la seva estructura política.

Proposta de resolució 3. Economia i finances
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar el projecte de llei de pressupostos dins el termini establert per la Llei 

de Finances públiques de Catalunya.
2. Incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2017, 

només les previsions d’ingressos certament realitzables per tal de propiciar la con-
secució de l’objectiu de dèficit i afavorir la estabilitat de les finances públiques de la 
Generalitat, i en conseqüència assegurar la sostenibilitat dels serveis públics.

3. Incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a 2017 la 
relació de totes les actuacions realitzades amb finançaments diferits, amb indicació 
de de tots els detalls necessaris per a la correcta identificació i valoració de l’actua-
ció i el seu finançament (any d’inici, períodes de pagament, criteris del pagament, 
durada del contracte, etc.).

4. Establir un calendari de pagaments dels deutes de la Generalitat de Catalunya 
i dels ens dependents amb les administracions locals.

5. Impulsar mesures que permetin que els autònoms, micro i petites empreses 
proveïdores de la Generalitat i dels ens i empreses que en depenen, puguin cobrar 
en un termini màxim de 30 dies.

6. Reforçar el programa d’avals a petites i mitjanes empreses per part de l’Institut 
Català de Finances per tal d’evitar que problemes financers puntuals, no esdevin-
guin en problemes de viabilitat empresarial.

7. Incrementar els recursos de l’Institut Català de Finances per tal de facilitar 
l’accés a finançament, especialment a petites i mitjanes empreses i nous emprene-
dors, amb l’objectiu d’afavorir la inversió en economia productiva, el creixement 
econòmic i la creació d’ocupació.

8. Incrementar els recursos de l’Institut Català de Finances destinats a nous fi-
nançaments, refinançaments i avals a empreses, que permeti incrementar el nombre 
d’operacions i el nombre d’empreses ajudades.

Proposta de resolució 4. Suport a l’empresa
1. El Parlament de Catalunya, en relació a l’impuls de l’agroindústria, insta el 

Govern de la Generalitat a fixar un calendari d’accions i les corresponents partides 
pressupostàries per cada objectiu del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Trans-
ferència Agroalimentària 2013-2020.

2. El Parlament de Catalunya, en relació a la finestreta única empresarial, insta 
el Govern de la Generalitat a dotar als Ajuntaments dels recursos per garantir la im-
plementació a tot Catalunya de la finestreta única empresarial, i a desenvolupar la 
normativa i establir mecanismes per facilitar la posada en funcionament d’activitats 
empresarials amb llicències exprés i prioritzar la tramitació per comunicació, sense 
perjudici de posteriors comprovacions per part de l’administració.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a planificar les 
accions oportunes per arribar a l’objectiu de la UE del 3% d’inversió en R+D+i sobre 
el PIB l’any 2020, ja que aquesta és la manera més sostenible de sortir de la crisi i 
generar ocupació de qualitat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar mesu-
res de liberalització de l’activitat comercial conjuntament amb mesures de dinamit-
zació del petit comerç urbà.

5. El Parlament de Catalunya, en relació a l’energia, insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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a) Donar suport a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica neces-
sàries per tal de mantenir la nostra societat del benestar.

b) Fomentar el desenvolupament de les energies renovables més eficients en l’àm-
bit competencial de la Generalitat.

c) Promoure i donar suport a projectes d’estalvi i eficiència energètica en les ins-
titucions, empreses i particulars.

6. El Parlament de Catalunya, en relació a la llibertat en l’ús de la llengua, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir la llibertat lingüística dels autònoms, comerciants i empresaris de 
Catalunya, paralitzant expedients de sancions per utilitzar el castellà en negocis i 
empreses.

b) Retornar els imports cobrats en concepte de multes lingüístiques amb els in-
teressos legals corresponents.

Proposta de resolució 5. Mesures per al foment de l’ocupació
Tot i la creixent recuperació del mercat de treball, hi ha dos grups de persones 

aturades que requereixen d’una atenció especial per tal de fer possible la seva inser-
ció o reinserció al mercat laboral. Es tracta de persones majors de 45 anys i de joves.

Entenem que aquests dos col·lectius son els que en aquest moment requereixen 
un major esforç per part de les administracions, per tal facilitar el seu accés al mer-
cat de treball, i no considerem que s’estiguin emprant totes les eines a l’abast d’a-
quest objectiu.

En el cas dels programes de garantia juvenil, no sembla que l’objectiu del De-
partament sigui la ocupació estable en empreses, si no que es prioritzen programes 
d’ocupació en administracions que no tenen la vocació d’estables, si no de cobrir 
expedients.

Finalment, el sistema de control i pagament dels programes de formació, que no 
es cobren fins passats cinc anys, provoca la sortida d’agents del sistema de formació, 
no per criteris de qualitat, si no per criteris de disponibilitat de finançament.

Per tot això, El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar un pla mesures concretes adreçades a persones aturades majors de 45 

anys, per tal d’incentivar la seva reincorporació al mercat de treball, que contingui 
almenys: 

a) Reforçar, complementant els crèdits disponibles, el programa del Servei d’ocu-
pació de Catalunya «Foment de la Incorporació al mercat de treball de les persones 
majors de 45 anys».

b) Crear programes específics de formació per a persones aturades majors de 45 
anys, prenent en consideració la seva ocupabilitat.

c) Subvencionar el 75% de la quota empresarial de la seguretat social durant cinc 
anys per als nous contractes signats amb persones majors de 50 anys provinents d’un 
atur de llarga duració.

d) Reservar una quota significativa de la nova contractació per a la funció pública 
a persones majors de 45 anys.

2. Millorar els programes de garantia juvenil, mitjançant: 
a) La recuperació del procediment de contractació d’entitats privades de col·loca-

ció com a mitjà per facilitar l’accés de joves a ocupacions en empreses.
b) La priorització dels programes de garantia juvenil que tinguin per objecte la 

contractació estable en empreses.
3. Redefinir el paper de la col·laboració de les agències de col·locació per tal de 

fer més eficient la tasca encomanada de col·laboradors de l’administració en la in-
termediació laboral.

4. Modificar el sistema de pagament a les empreses que realitzen tasques de for-
mació a persones desocupades de manera que no sigui necessària la espera, amb els 
corresponents costos financers, de 5 anys.
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Proposta de resolució 6. Una fiscalitat en favor de les persones  
i l’activitat econòmica
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. No modificar el sistema actual de recaptació dels impostos de Transmissions 

Patrimonials i Actes Jurídics Documentats; Donacions i Successions, mitjançant el 
conveni amb les Oficines Liquidadores, sense abans comptar amb l’aval del Parla-
ment i les parts i afectades, i sempre per un mètode més eficient.

2. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2016, una rebaixa fiscal en l’escala autonò-
mica de l’IRPF per el proper any 2017, reduint el nombre de trams per fer-los coin-
cidir amb els estatals, i els tipus cap als de la mitjana de les comunitats autònomes 
per tal d’augmentar la renda disponible de les famílies catalanes, el que ajudarà a 
consolidar la reactivació de l’economia catalana.

3. Aprovar, novament, per als contribuents dels grups I i II, una bonificació del 
99% de la quota tributària de l’impost sobre Successions en les adquisicions per 
causa de mort.

4. Eliminar els impostos de nova creació des de l’any 2012 que impedeixen una 
recuperació fluida de l’activitat econòmica, la creació d’ocupació i l’encariment de 
béns i serveis.

5. Atendre els requeriments de la Comissió Europea per a la modificació o su-
pressió de l’impost sobre Grans Superfícies Comercials, atès que mantenir l’actual 
situació pot acabar comportant la imposició de sancions.

6. Rebaixar els tipus impositius dels tributs propis i cedits totalment per tal d’ani-
vellar-los amb la mitjana de la resta de comunitats autònomes.

Proposta de resolució 7. Benestar social i entitats del tercer sector
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Accelerar els PIA (Pla Individual d’Atenció) en quant a que és l’instrument que 

utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequa-
des a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques 
previstes pel seu grau de dependència, incorporant la participació de la persona be-
neficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin.

2. Dur a terme, amb caràcter d’urgència, les mesures necessàries per tal de re-
duir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de graus 
II i III especialment.

3. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, creant un únic sistema de 
relació entre l’administració i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi-
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i els operadors, permetent des-
tinar més recursos a la gent gran i a garantir més serveis.

4. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Tercer Sector que gestionen 
serveis públics d’atenció a les persones, així com a les valoracions i prestacions eco-
nòmiques endarrerides en el marc de la llei d’autonomia personal.

5. Revertir l’increment del copagament en els serveis de la cartera de serveis, així 
com eliminar la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei.

6. Actualitzar l’indicador de renda de suficiència (IRS) que s’ha mantingut fix en 
els darrers anys, perquè estigui en consonància amb els llindars de risc de pobresa.

Proposta de resolució 8. Suport a les famílies
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Restablir l’ajut universal a famílies amb fills de 0-3 anys, i de 0-6 en nombro-

ses i monoparentals, que van ser suprimides el 2011, incorporant en el pressupost de 
la Generalitat per l’any 2017 la dotació pressupostària necessària.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de pagament dels ajuts a 
les famílies amb fills/es a càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nombro-
ses i monoparentals) que van presentar la seva sol·licitud abans de la retirada del ajut 
i encara estan pendents de rebre l’ajut corresponent.
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3. Mentre no s’aprovi i entri en vigor la Renda garantida de ciutadania, contem-
plar en relació a la Renda mínima d’inserció una partida en els pressupostos de 2017 
que garanteixi el 100% de la cobertura a aquelles persones que els hi pertoca.

4. Endegar una política eficaç de promoció de la natalitat, a fi de garantir el re-
emplaçament generacional indispensable per mantenir el nostre estat del benestar.

5. Promoure centres d’orientació per tal de facilitar a les famílies la informació 
de tots els ajuts i serveis que poden obtenir d’organismes oficials, associacions o al-
tres entitats. Els centres d’orientació oferiran també el suport necessari per desenvo-
lupar una parentalitat positiva i oferirà eines per a l’educació dels petits.

6. Crear centres de suport familiar amb equips professionals multidisciplinaris per 
a l’assessorament, l’orientació i el suport de tots els conflictes que es puguin produir en 
una família, i perquè esdevinguin un lloc de trobada familiar –un espai neutral– per 
possibilitar la relació dels membres de la unitat familiar en situacions de crisi, especial-
ment, l’intercanvi en el règim de visites dels pares i avis als fills menors, sense cap risc.

7. Garantir les ajudes a les famílies per part, adopció, tutela o acolliment múltiple 
amb ingressos inferiors a 35.000 euros.

8. Adoptar les mesures necessàries per garantir que la pobresa no sigui una jus-
tificació per retirar la custòdia dels fills.

9. Potenciar i organitzar fórmules de transferència de material escolar per a les 
famílies amb dificultats econòmiques. El procediment haurà d’estar enllestit per al 
mes de febrer del 2017.

Proposta de resolució 9. Suport a la infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que les beques menjador arribin a tots els infants que la necessitin, 

així com el seu pagament als Consells comarcals amb puntualitat amb l’objectiu de 
que cap infant passi gana.

2. Posar en marxa una renda infantil de suficiència per a totes les famílies amb 
infants que es trobin en risc d’exclusió. La transferència seguirà criteris progressius 
i anirà condicionada a un pla de seguiment i orientació.

3. Crear un servei específic d’atenció i assessorament a les famílies, als treballa-
dors i als empresaris, destinat a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.

4. Incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017 un 
increment del 10% de les places públiques o concertades a llars d’infants de 0 a 3 
anys per al proper curs escolar.

5. Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que participen 
als Centres Oberts extraescolars puguin gaudir de les instal·lacions esportives d’es-
pais públics com escoles o poliesportius.

6. Introduir en el currículum escolar formació sobre la vivència i el tractament 
de la discapacitat, a fi de preparar els joves per a experiències pròpies posteriors i de 
facilitar la seva relació normalitzada amb persones amb discapacitat.

7. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments una prova pilot, pel proper 
curs escolar 2017-2018, de creació d’escoles bressol en zones on es concentrin em-
preses, bé sigui en polígons industrials o zones d’oficina, amb l’objectiu de fer efec-
tiva la conciliació familiar i laboral.

Proposta de resolució 10. Suport a la gent gran
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera de serveis adaptada a les ne-

cessitats i característiques específiques de la gent gran, amb la participació de les 
entitats de persones grans i dels ens locals.

2. Tenir especial cura en el Sistema de Salut de Catalunya del col·lectiu major de 
65 anys en les atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i d’accés a totes les 
prestacions.
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3. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè les persones grans i les se-
ves famílies puguin escollir, amb total llibertat, la residència o servei social que mi-
llor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les famílies a cobrir les despeses de 
contractació d’assistència personal per col·laborar en la cura de les persones grans.

4. Incrementar en els propers pressupostos de 2017 la partida destinada al Servei 
d’Atenció Domiciliària, amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als actuals 
usuaris i possibles demandants; així com millorar la intensitat i la freqüència del 
servei prestat.

5. Avançar cap a un Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en les resi-
dències de gent gran en quant a mètode que s’està imposant arreu en relació antre 
els professionals i persones ateses. Aquest és un model centrat en les necessitats i 
característiques de la persona.

Proposta de resolució 11. Polítiques d’igualtat
1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a la dona, 

insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin 

estat víctimes de la violència domèstica, i també subvencionarem les entitats que 
ofereixin places d’acolliment residencial destinades a cobrir les demandes d’aquest 
tipus de serveis, cada cop més sol·licitats per les persones afectades.

b) Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els 
agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis 
col·lectius.

c) Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que 
vulguin començar un nou negoci.

2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a les perso-
nes amb discapacitats, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del re-
coneixement d’aquest grau.

b) Desplegar el reglament de la Llei d’Accessibilitat abans de que finalitzi l’any 
2016 i es garanteixi la participació dels col·lectius a qui afecta directament la llei en 
l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat, que serà l’instrument que marcarà els 
paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.

c) Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el 
nombre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibi-
litat.

Proposta de resolució 12. Ensenyament
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar per al 2017 una oferta pública d’ocupació que, com a mínim en l’àm-

bit de l’ensenyament, inclogui places en tots els cossos docents, així com places en 
la inspecció d’ensenyament.

2. Retornar als docents les condicions laborals prèvies a les retallades realitzades 
pel Govern en els darrers anys.

3. Presentar abans de finalitzar l’any 2016 un pla de reducció de barracots com a 
equipaments educatius, per tal que abans de finalitzar l’any 2018 el número total de 
barracots no superi els 300 a tota Catalunya.

4. Garantir els recursos especialitzats i suficients per a l’escola inclusiva, incloent 
en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 la dotació pressupostària neces-
sària per a garantir-ho.

5. Preservar el Servei d’Educació de Catalunya creat per la Llei d’Educació de 
Catalunya, sistema mixt format per centres educatius públics i privats sostinguts 
amb recursos públics, garantint en tot cas la seva estabilitat, vigència i suficiència.

6. Mantenir els concerts educatius d’aquells centres que presten el Servei d’Educa-
ció de Catalunya de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legalment es-
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tablerts per a l’accés i el manteniment d’aquests concerts, incloure en els pressupostos 
de la Generalitat per l’any 2017 les disposicions i els recursos econòmics necessaris 
que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius a Catalunya.

7. Incloure en els pressupostos per l’any 2017 la dotació pressupostària neces-
sària per assegurar a l’escola pública un ensenyament de qualitat i en condicions 
d’excel·lència propi del nostre sistema públic per a garantir la igualtat d’oportunitat.

8. Garantir els drets lingüístics de tots els alumnes catalans, promovent i facili-
tant projectes educatius amb vehicularitat de català i castellà en tots els municipis 
de Catalunya.

9. Promoure l’ensenyament trilingüe de qualitat en tot el sistema educatiu català, 
tot creant escoles públiques trilingües.

10. No tancar cap línia educativa a l’oferta pública sempre que la demanda justi-
fiqui el seu manteniment.

11. Recuperar als pressupostos de la Generalitat per l’any 2017 les transferències 
als ens locals per al funcionament de llars d’infants municipals suprimides des de 
l’any 2015.

12. Donar total i estricte compliment a la normativa bàsica educativa com al Llei 
Orgànica de millora de la qualitat educativa.

Proposta de resolució 13. Millora de l’atenció sanitària
Cal reconèixer que el sistema sanitari públic català, tot i la reducció de recursos 

tant materials com humans dels darrers anys, s’ha mantingut en nivells de qualitat 
acceptables. Aquest fet ha estat possible, en gran part, degut a la dedicació dels pro-
fessionals tot i les dificultats.

A dia d’avui l’expressió dels problemes que arrossega el sistema sanitari públic 
són les llistes d’espera. Segons les dades del CatSalut, les llistes d’espera afecten a 
més de 855.000 catalans, de les que 552.113 per a la primera consulta especialista, 
138.606 persones per a proves diagnòstiques i 161.730 persones per a intervencions 
quirúrgiques.

També son alarmants les dades d’espera dels pacients per ser atesos pel metge 
de família a l’atenció primària ja que en el 45% dels casos aquesta espera és igual o 
superior a 5 dies, mentre que al conjunt d’Espanya aquesta demora afecta només el 
14,8% dels pacients.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca dels professionals que presten servei al sistema sanitari 

públic català que està sent clau per tal de garantir una qualitat assistencial de primer 
nivell, tot i que les condicions en les que estan duent a terme les seves funcions no 
són les més adequades.

2. Recuperar el temps màxim garantit per a totes aquelles intervencions que, fruit 
de les modificacions normatives introduïdes durant l’any 2015, va passar a temps de 
referència. La recuperació dels temps garantits ha de ser l’expressió del compromís 
de l’administració de la Generalitat amb un servei sanitari públic de qualitat.

3. Dur a terme les accions necessàries, tant pel que fa a la dotació de recursos 
materials i humans i a l’adequació d’equipaments en l’àmbit públic, com a la concer-
tació de recursos de l’àmbit privat, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que 
es puguin considerar acceptables.

4. Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a 
l’atenció primària per tal de millorar la capacitat de resposta davant la demanda 
ciutadana, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En 
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències 
en centres d’atenció primària.

5. Prendre en consideració en la reforma de l’atenció primària, el paper que les 
oficines de farmàcia, distribuïdes per tot el territori, poden assumir com a part inte-
grant del sistema de salut pública.
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Proposta de resolució 14. Polítiques en matèria d’agricultura
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Modificar el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de permetre la 

construcció d’un nou habitatge familiar destinat als membres directes de la família 
dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.

2. Adoptar les mesures adequades per minimitzar els atacs de fauna salvatge en 
la ramaderia extensiva; mantenir les batudes d’emergència per a les plagues com els 
conills i els senglars; reforçar el grup de gestió de fauna salvatge del Cos d’Agents 
Rurals (CAR),i garantir les indemnitzacions per a compensar els danys produïts per 
la fauna salvatge protegida en la ramaderia extensiva.

3. Eliminar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes que justifiquin 
l’adopció de mesures d’ús eficient de l’aigua.

4. Tenir en compte l’especial situació de vulnerabilitat financera i econòmica de 
les petites i mitjanes explotacions agràries i forestals catalanes el titular de les quals 
és una persona agricultora professional, en la gestió dels pagaments de les quantitats 
pendents d’abonar per les dificultats de tresoreria a la que es veu sotmès, conside-
rant preferent l’abonament dels ajuts, indemnitzacions i expropiacions pendents als 
agricultors professionals o a les seves explotacions.

5. Defensar el model de les seccions de crèdit de les cooperatives com un ins-
trument de finançament útil i característic del cooperativisme agrari català i de la 
comunitat rural. Així mateix resulta imprescindible que el Govern exerceixi, amb 
eficàcia, les funcions de control i supervisió sobre les cooperatives de crèdit i les 
seccions de crèdit d’aquestes.

6. Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la pròpia pro-
ducció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i trans-
formació de la mateixa, en la normativa reguladora de les activitats comercials, 
d’acord amb les seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i 
de subministrament directe a les persones consumidores.

7. Impulsar amb el Govern d’Aragó, un conveni per a una regulació única en les 
zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, 
com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.

8. Aprovar el Reglament de pesca continental abans de que acabi el 2016, amb 
l’objectiu de desplegar la Llei 22/2009 d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continental.

9. Realitzar les actuacions necessàries per tal de que els pescadors catalans pu-
guin disposar de la llicència de pesca interautonòmica.

10. Continuar donant compliment a les conclusions del darrer debat monogràfic 
al Ple de Parlament recollides a la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya so-
bre el món agrari.

11. Donar compliment al previst a la Resolució 671/VIII del Parlament de Cata-
lunya sobre el món agrari, en aquells aspectes que encara no s’hagin assolit adequa-
dament els seus propòsits o que no hagin canviat les normes que permeten el seus 
propòsits, excepció feta de les reglamentàries adoptades pel Govern.

12. Recuperar, des de l’any 2017 al 2020 i de manera gradual, el 47% del pressu-
post que ha perdut el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
durant els darrers cinc anys per tal de poder afrontar les necessitats del sector.

Proposta de resolució 15. Polítiques en matèria de territori i habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar una anàlisi i revisió dels projectes de infraestructures que la Gene-

ralitat de Catalunya té pendents de programació i execució, adequant-los al con-
text econòmic actual i presentar-la davant la Comissió de Territori d’aquest Par-
lament.
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2. Finalitzar les actuacions pendents de la Línia 9 del Metro de Barcelona per 
tal que pugui operar segons el planejat el més aviat possible, prioritzant l’accés a la 
Zona Franca.

3. Establir un calendari per a la construcció i posada en funcionament de la con-
nexió a Barcelona de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat.

4. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar utilitat als habitatges de ti-
tularitat pública de la Generalitat de Catalunya, que es mantenen de forma massa 
prolongada desocupats, mentre hi ha necessitats d’habitatge públic.

5. Reforçar la xarxa de suport a les persones i famílies, que pateixen dificultats 
per mantenir els seus habitatges, ja siguin de propietat o de lloguer, simplificant els 
tràmits administratius per a reduir el temps mig d’espera en l’adjudicació d’habitatge 
de protecció oficial a no més de 60 dies.

6. Impulsar una modificació de la normativa medi ambiental, que permeti reduir 
les tramitacions administracions administratives de plans i programes, així com de 
les autoritzacions ambientals d’activitats econòmiques.

7. Tornar a incorporar les partides necessàries en el Projecte de llei de pressu-
postos de la Generalitat 2017 per tal de reprendre les actuacions i ajuts derivats de 
l’aplicació de la Llei de de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial.

8. Analitzar alternatives que permetin la no renovació de les concessions de peat-
ges i, per tant, la seva supressió.

9. Obrir convocatòries d’ajuts per tal de millorar les condicions urbanístiques de 
barris perifèrics o allunyats de nuclis.

Proposta de resolució 16. Polítiques de seguretat
1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de millorar la seguretat ciutadana, 

insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Publicar, durant el primer trimestre de l’any 2017, la convocatòria de 700 no-

ves places de Mossos d’Esquadra.
b) Ampliar la plantilla del Cos Mossos d’Esquadra fins als 18.000 agents i es-

tablir un calendari per tal d’assolir aquest objectiu abans del finiment de la XI Le-
gislatura.

c) Presentar, durant el primer trimestre de l’any 2017, el projecte de llei del Siste-
ma de Policia de Catalunya que respecti l’autonomia de les policies locals i millori 
els mecanismes de coordinació entre aquestes i la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, cercant així un ús eficient dels recursos.

d) Realitzar una auditoria per analitzar quins mitjans materials i equipament del 
Cos dels Mossos d’Esquadra és necessari revisar i/o adquirir per a millorar les con-
dicions laborals dels membres del cos.

e) Incrementar els efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra destinats en l’àmbit 
rural i permetre la col·laboració activa dels pagesos amb els Mossos d’Esquadra per 
evitar els robatoris en les seves propietats, tot deixant palès que la responsabilitat de 
l’ordre públic és dels Mossos d’Esquadra.

f) No permetre, com a expressió de la neutralitat política i imparcialitat del Cos 
dels Mossos d’Esquadra, la utilització del nom dels Mossos d’Esquadra i de la seva 
imatge als agents per defensar la independència de Catalunya o qualsevol altre ide-
ari polític, en aplicació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra.

g) Garantir, en tot moment, la neutralitat política i imparcialitat del Cos dels 
Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat i, en conseqüència, assegurar 
que només onejaran les banderes oficials, d’acord amb la legislació vigent, en les 
dependències del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers i, en cap cas, 
banderes no oficials.
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h) Modificar la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que permeti la 
homologació del curs de formació bàsica policial o formació equivalent d’agents del 
Cos Nacional de Policia, de la Guàrdia Civil, Ertzaintza, la Policia Foral de Navarra 
i altres policies locals amb el curs de formació bàsica per a policies que imparteix 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en aquells casos d’aquells agents que 
han superat l’esmentat curs i han guanyat una oposició per incorporar-se a una po-
licia local de Catalunya.

i) Intensificar la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies 
locals, especialment per a afrontar l’incivisme, i assolir amb els ajuntaments els 
acords necessaris, mitjançant la signatura dels convenis corresponents, per a denun-
ciar les infraccions de les ordenances municipals en aquest àmbit.

j) Impulsar la signatura de convenis de col·laboració entre el Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya i la Guardia Civil i el Cos Nacional 
de Policia per tal que davant d’una emergència informada per un ciutadà, aquesta es 
comuniqui a aquests cossos policials quan afecti a aquelles competències que els hi 
són pròpies o compartides.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àmbit de la prevenció i extin-
ció d’incendis i de la protecció civil, a: 

a) Aprovar, amb diàleg i consens, un reglament del Cos de Bombers Voluntaris 
de la Generalitat que substitueixi els decrets vigents, i amb la participació activa del 
Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat.

b) Garantir una adequada coordinació entre bombers professionals, bombers vo-
luntaris i personal adscrit en les Agrupacions de Defensa Forestal per tal d’assegu-
rar una major eficàcia en la prestació dels serveis que tenen encomanats, donant-los 
formació adequada i dotant-los dels mitjans adients.

c) Definir, d’acord amb la legislació vigent, les convocatòries fins al final de la 
legislatura per a la incorporació de bombers professionals i bombers voluntaris, i 
també la promoció interna de bombers d’escala tècnica, caporals, sergents i oficials, 
i intentar cobrir les places que la normativa permet de reposar, una vegada el Go-
vern de la Generalitat ha declarat aquest servei com a servei essencial.

d) No permetre la utilització del nom del Cos de Bombers i de la seva imatge als 
seus membres per defensar la independència de Catalunya o qualsevol altre ideari 
polític.

e) Presentar davant la Comissió d’Interior d’aquesta Cambra un informe sobre el 
grau de compliment de les recomanacions de la Resolució 662/VIII del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aprovà el dictamen de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan, i determinar les actuacions que té previstes 
per a complir completament les dites recomanacions.

Proposta de resolució 17. Àmbit de Justícia i serveis penitenciaris
1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de l’administració de justícia, insta el 

Govern de la Generalitat a: 
a) Elaborar, abans de finalitzar el primer trimestre de l’any 2017, una pla d’equi-

paments judicials a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar l’estat i proposar actuacions 
de millora.

b) Licitar, abans de finalitzar l’any 2016, la construcció de la nova ciutat de la 
justícia a Tarragona, per tal que les obres s’iniciïn durant el primer semestre del 
2017. Paral·lelament, i mentre no hagin acabat les obres, s’insta el Govern a realitzar 
actuacions de millora i conservació dels actuals jutjats de la ciutat de Tarragona.

c) Completar la implantació la implantació de la nova oficia judicial a tots els 
partits judicials de Catalunya.

d) Revisar i millorar el sistema informàtic e-justícia.
2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit dels serveis penitenciaris, insta el Go-

vern de la Generalitat a: 
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a) Reforçar el protocol anti-agressions respecte el personal dels centres peniten-
ciaris.

b) Agilitzar el tràmits, així com millorar la coordinació amb l’Ajuntament de 
Barcelona, pel que fa al trasllat del centre penitenciari de la Model de Barcelona i el 
centre de joves de Trinitat Vella.

c) Obrir una nova borsa d’interins davant el reduït nombre de sol·licituds detec-
tades durant l’estiu del 2016.

d) Facilitar, convocant l’oportú concurs-oposició, l’accés a plaça fixa dels fun-
cionaris de vigilància de presons que actualment ocupen la plaça de forma interina.

Proposta de resolució 18. Cultura
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar, durant el primer semestre de 2017, l’avantprojecte de llei de mecenat-

ge i patrocini cultural per incentivar les aportacions privades a la cultura a través de 
mesures fiscals i convenis de col·laboració.

2. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2016, un nou Pla d’Equipament Culturals 
de Catalunya que reculli les necessitats reals dels nostres municipis, que inclogui els 
equipaments cultural de caràcter privat.

3. Revisar el Pla de Museus per adequar-lo al marc competencial del Govern de 
la Generalitat i dotar-lo d’una memòria econòmica que garanteixi la seva viabilitat.

4. Modificar la política de subvencions culturals que fins ara dut a terme el Go-
vern tot limitant l’import de la subvenció a un percentatge del cost total de l’activitat 
cultural subvencionada, garantint la igualtat d’oportunitats en els processos d’adju-
dicació de subvencions de concurrència competitiva, garantint el mateix tracte en la 
política subvencionadora del Govern de la cultura feta en castellà com la realitzada 
en català, ja que la cultura catalana és la que s’expressa en qualsevol de ambdues 
llengües i suprimint les subvencions culturals destinades a entitats amb objectius 
polítics que fomenten la divisió dels catalans.

5. Establir contractes-programa per objectius o coproduccions com a instrument 
per finançar projectes culturals en substitució de les subvencions, així com estudiar 
la possibilitat de transformar progressivament les subvencions en préstecs reembor-
sables en base als ingressos generats de l’activitat.

6. Posar en marxa nous instruments financers destinats al finançament de les in-
dústries culturals fomentant sistemes de recolzament a les empreses de capital risc 
a la industria cultural i incrementar els recursos públics destinats a dotar els fons de 
capital risc per a les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.

7. Incloure entre les funcions i les competències del Departament de Cultura les 
relacions amb les cases regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya que 
fins ara depèn del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

8. Impulsar la col·laboració entre centres educatius i centres culturals per aconse-
guir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als joves 
a museus i centres culturals.

9. Crear un programa de voluntariat cultural, perquè els joves puguin tenir una 
primera aproximació viva a la cultura i la seva gestió.

Proposta de resolució 19. L’acció exterior al servei de tots els catalans
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Suprimir la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Govern del 

Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i abste-
nir-se de desenvolupar les competències i funcions que fins ara venia desenvolupant 
aquesta Secretaria.

2. Modificar la denominació del Representant Permanent davant la Unió Euro-
pea per al de Delegat del Govern davant la Unió Europea, ajustant d’aquesta manera 
a la realitat i a la normativa aplicable.

Fascicle segon
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3. Potenciar les polítiques d’internacionalització de l’empresa catalana compe-
tència del Departament d’Empresa i Coneixement millorant els recursos que s’hi 
destinen a aquesta finalitat.

4. Tancar les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a França 
i Suïssa; Regne Unit i Irlanda; Alemanya; Estats Units d’Amèrica; Àustria; Itàlia; 
Marroc; Santa Seu; Portugal; Dinamarca; Polònia; Croàcia; Ginebra; Copenhaguen; 
Varsòvia i Zagreb.

5. Integrar els serveis que presten les delegacions del Govern a l’exterior a les in-
fraestructures de l’Estat a l’exterior.

6. Suprimir el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) i 
destinar els recursos pressupostaris que actualment s’hi destinen a aquest Consell a 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACC1Ó).

7. Col·laborar amb el Govern d’Espanya per atreure l’Agència Europea del Me-
dicament a Barcelona, tot garantit que en cap cas es posarà en risc el marc jurídic 
actual.

8. Donar compliment al mandat democràtic del Parlament d’acord amb la Re-
solució 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència en la contractació 
d’Independent Diplomat, i permetre als diputats del Parlament l’accés als informes 
mensuals que Independent Diplomat lliuri al Govern.

Proposta de resolució 20. Mitjans públics de comunicació
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís per a que els mitjans 

comunicació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la toleràn-
cia, el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a 
Catalunya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Au-
tonomia i la Constitució Espanyola.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mit-

jans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de 
comunicació públics compleixin amb la veracitat informativa; la funció de servei 
públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 22/2005 de 
la Comunicació Audiovisual a Catalunya.

b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític 
específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audio-
visuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.

c) Prestar especial atenció a evitar orientacions polítiques en programes de ficció 
i vetllar per l’ús neutral de les xarxes socials associades a programes.

d) Ampliar les hores de programació de continguts en anglès, en especial en ho-
raris de màxima audiència infantil i juvenil, facilitant subtítols en anglès, espanyol 
i català.

e) Estudiar i presentar un programa que tingui com a objectiu assolir l’equilibri 
pressupostari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de forma que es 
redueixi la dependència dels recursos publicitaris.

f) Impulsar la creació i l’emissió de programes per a dispositius mòbils com a 
finestra audiovisual emergent, tenint en compte l’evolució tecnològica.

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audiovisual del Catalunya a: 
a) Introduir un nou protocol per a qualificar la pluralitat, que contempli criteris 

més amplis que l’estadística quantitativa en els serveis d’informatius, analitzant la 
pluralitat de continguts, ponderació i equilibri en la diversitat de veus a la resta de 
programes de la Corporació que incloguin continguts de caràcter polític, especial-
ment als espais de tertúlia d’opinió.
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b) Fixar una normativa general per a la tramitació d’expedients sancionadors que 
prevegi un termini màxim de 6 mesos improrrogables per a la tramitació i conclusió 
dels expedients, així com fixar el mateix termini per a la conclusió o arxiu definitiu 
dels expedients sancionadors actualment incoats.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 37705)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00002/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Respecte a les nostres lleis democràtiques  
i al nostre espai comú: Espanya i Europa
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a abandonar la 

seva via rupturista, participar en aquesta nova etapa política, i aprofitar la nova arit-
mètica parlamentària i les noves majories polítiques al Congrés dels Diputats per a 
impulsar les reformes i les polítiques necessàries per a millorar la vida de tots els 
catalans.

2. El Parlament de Catalunya subratlla que les solucions als principals problemes 
dels catalans arriben impulsant reformes estructurals d’Espanya, que poden culmi-
nar en una reforma constitucional, amb l’objectiu de beneficiar el conjunt dels cata-
lans i no per a dividir-los.

3. El Parlament de Catalunya insta a emparar i respectar el dret dels ciutadans a 
que els seus símbols estiguin presents a les institucions i organismes públics de Ca-
talunya, tal com garanteixen les lleis democràtiques.

4. El Parlament de Catalunya, com a institució política més important i com a 
màxima expressió de l’autogovern de Catalunya, 

a) Recorda que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual ema-
nen tots els poders de l’Estat, i que tots els poders públics estan sotmesos a aquest 
principi.

b) Es reafirma en el seu inequívoc compromís amb la democràcia i la legalitat 
democràtica i, en conseqüència, manifesta que cap polític del segle xxi està per so-
bre de les lleis democràtiques i dels tribunals, i que han de complir amb les lleis de-
mocràtiques a l’igual que la resta de ciutadans de Catalunya.

c) Insta el Govern de la Generalitat a actuar en tot moment amb lleialtat institu-
cional i conforme al principi fonamental de legalitat, de conformitat amb el que dis-
posa la Constitució, les lleis vigents i la seva jurisdicció, garantint així la seguretat 
jurídica de tots els catalans i l’exercici de l’autogovern de Catalunya.

5. En matèria d’acció exterior, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

a) Centrar la seva acció exterior de manera principal en la internacionalització 
i millora de l’economia catalana, el foment de la cultura, la cooperació al desen-
volupament i el respecte dels drets humans, així com d’altres matèries dins de les 
competències estatutàries i respectant les competències de l’Estat en relacions in-
ternacionals.

b) Utilitzar els recursos del servei exterior d’Espanya i coordinar tota l’acció exte-
rior amb la xarxa diplomàtica i consular d’Espanya a fi de guanyar en eficàcia i evi-
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tar despeses innecessàries. A tal efecte, les activitats proposades es coordinaran amb 
les ambaixades, delegacions diplomàtiques, consulars, missions comercials i cultu-
rals d’Espanya, aprofitant les sinèrgies que la xarxa diplomàtica espanyola genera 
arreu del món en tots els àmbits i que poden beneficiar el conjunt de la ciutadania.

c) Garantir l’estabilitat econòmica, política i social de Catalunya dins d’Espa-
nya i d’Europa, enfront d’aquelles polítiques rupturistes que suposen la sortida de 
la Unió Europea.

d) Garantir políticament i jurídicament que les accions del Govern en la Unió 
Europea i en l’àmbit exterior es regiran pel principi de neutralitat, a fi de poder re-
presentar a tots els ciutadans de Catalunya. Aquesta exigència és fonamental per 
garantir la igualtat de drets i llibertats de tota la ciutadania i la no-discriminació en-
tre uns i altres en raó de la seva ideologia política, tal com preveu l’Estatut i la Llei 
16/2014 d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.

e) Estendre el principis de transparència i agenda oberta establerts en el Codi ètic 
de conducta dels alts càrrecs aprovat el juny de 2016 a les actuacions i comunica-
cions que el Govern manté amb interlocutors europeus i internacionals.

Proposta de resolució 2. Una educació de qualitat i una cultura  
per a tothom
Considerem que l’educació ha de ser una educació de qualitat, innovadora, que 

proporcioni les competències cognitives i no cognitives que calen a una societat mo-
derna i que sigui gratuïta i universal a les seves etapes obligatòries.

El nostre model es basa en una aposta més ambiciosa per a l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats, però també per a un major desenvolupament del talent i les capacitats 
pròpies de cada estudiant per arribar tan lluny com es proposi.

Per això pensem que cal un sistema més transparent, amb més recursos, amb mi-
llor formació del professorat i que doni més autonomia als centres educatius, amb 
un retiment de comptes, per tal d’aprofitar els nostres recursos de la millor forma 
possible.

Creiem que la cultura és un dels eixos principals sobre els quals se sustenta la 
nostra societat. Entenem la cultura més enllà del seu vessant d’entreteniment, com 
aquell conjunt de coneixements que permet a la ciutadania desenvolupar el seu ju-
dici crític.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el personal de suport necessari perquè tots els alumnes amb necessi-

tats educatives especials puguin gaudir d’excursions i colònies.
2. Mitjançant els departaments d’Ensenyament i de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies, coordinar-se per garantir el personal de suport adequat per tal que els alum-
nes amb necessitats educatives especials puguin accedir a les activitats extraesco-
lars.

3. Destinar una partida pressupostària per a la formació inicial i permanent del 
professorat. Pel que fa a la formació inicial, tindrà un fort component pràctic. Es 
potenciarà la formació permanent del professorat mitjançant cursos de formació 
presencials.

4. Posar els mecanismes necessaris per tal de reduir les taxes de repetició i aban-
donament escolar i millorar l’educació de la nostra població com a element més im-
portant per a vèncer les desigualtats i garantir el futur dels nostres joves.

5. Garantir que tots els centres impartiran matèries no lingüístiques en català, 
espanyol i anglès i, en el cas de l’Aran, també en aranès, llengua que també es pro-
posarà que sigui oferta com assignatura optativa en funció de la demanda existent 
en els centres d’educació primària no aranesos.

6. Aprovar una Llei de Mecenatge i un Estatut de l’Artista per promoure el desen-
volupament de les nostres indústries culturals i creatives i per reforçar la protecció 
social dels nostres artistes, autors i creadors.
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7. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una volun-
tat de confrontació ni partidista, sinó com a element integrador i que sigui accessible 
a tothom independentment de la seva situació socioeconòmica.

8. En coordinació amb les institucions públiques i privades pertinents, reconèi-
xer, ajudar i fomentar totes les manifestacions culturals independentment de la llen-
gua oficial en la qual es realitzi, sigui català, aranès o espanyol.

9. Commemorar el 2018 el 130è aniversari del naixement de Clara Campoamor 
per la seva importància en la consecució del vot femení.

Proposta de resolució 3. Una sanitat eficient, transparent i sense 
retallades
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Celebrar en seu parlamentària, abans de finalitzar l’actual període de sessions, 

un ple monogràfic sobre el sistema públic català de salut, per tal d’avaluar-ne la si-
tuació actual i proposar mesures concretes per donar cobertura a totes les neces-
sitats assistencials i sanitàries de la població. Aquest ple extraordinari servirà per 
revisar i valorar el model sanitari que, en el seu moment, es va establir a Catalunya, 
així com també analitzar si el seu desenvolupament i els resultats actuals s’ajusten 
als objectius inicials de garantir un sistema sanitari públic i de qualitat, revisant es-
pecialment la gestió de les llistes d’espera.

2. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat íntegrament pública, subjecte 
al control i gestió administratius, dotant-lo del pressupost suficient i necessari per 
garantir i mantenir l’activitat assistencial a què està legalment obligat com a servei 
públic de salut, i destinar una dotació pressupostària que permeti garantir la sos-
tenibilitat d’un sistema català de salut, íntegrament públic i de qualitat, assolint un 
nivell de despesa per càpita en salut equiparable al que tenen els països del nostre 
entorn.

3. A tal fi, el Govern es comprometrà a aturar tots els processos que ja ha ende-
gat amb la finalitat de desmembrar l’ICS amb la intenció d’integrar-lo amb altres 
empreses de titularitat pública o privada, de gestió pública o privada, amb o sense 
afany de lucre, ja sigui en forma de consorcis o de qualsevol altre tipus d’ens, fins 
que aquests projectes no hagin estat debatuts i aprovats en seu parlamentària.

4. Mantenir i garantir la titularitat i la gestió pública de tots els recursos radiolò-
gics, de diagnòstic per la imatge i de laboratoris clínics que formen part de l’ICS o 
d’altres ens públics, deturant de forma immediata i deixant sense efecte els acords i 
els projectes d’integració d’aquests en altres empreses de titularitat pública o priva-
da, de gestió pública o privada, amb o sense afany de lucre.

5. Assegurar una dotació pressupostària per salut superior a la de l’any 2016, de 
forma que, en un termini màxim de dos anys, es reverteixin les injustes retallades.

6. Revisar els criteris d’adjudicació, distribució i retribució de provisió de serveis 
sanitaris per part del Departament de Salut als centres del SISCAT, prioritzant la 
utilització dels centres propis de l’ICS, i evitant el tancament d’equipaments de titu-
laritat publica en benefici de centres gestionats per entitats privades.

7. Complir i fer complir a totes les empreses del sector públic sanitari les normes 
estatals i europees que regulen i impedeixen la competència deslleial amb empreses 
privades.

8. Revisar els criteris i corregir les decisions que s’han pres respecte al tanca-
ment de CAP, centres sanitaris nocturns, així com també respecte de la disminució 
de dotació d’ambulàncies medicalitzades, especialment en aquelles poblacions on 
per motius geogràfics, urbanístics o socioeconòmics, aquestes mesures han tingut i 
tenen un impacte especialment negatiu.

9. Aturar de forma immediata la derivació de recursos, pacients i serveis dels 
hospitals de titularitat pública que no estiguin al 100% de la seva capacitat i que tin-
guin plantes i quiròfans tancats, equips de diagnòstic per la imatge infrautilitzats, o 
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altres mitjans assistencials disponibles, cap a la sanitat privada amb ànim de lucre, 
estigui o no aquesta integrada en el SISCAT.

10. Garantir el pagament al dia a les farmàcies, així com fer una aposta per un 
model sanitari de farmàcia assistencial.

11. Impedir que s’utilitzin recursos sanitaris públics, o finançats amb diners pú-
blics, per desenvolupar activitats privades, quan aquests recursos estan sent infrau-
tilitzats o quan el seu ús comporta retardar o posposar l’assistència de pacients del 
sistema sanitari de cobertura pública.

12. Establir mesures de control per tal d’impedir que els professionals que pres-
ten serveis retribuïts en els centres públics i concertats del sector públic puguin 
desenvolupar, durant la seva jornada laboral, activitats privades en el mateix o en 
un altre centre, ja siguin retribuïdes nominalment o mitjançant societats de les que 
formin part o hi participin.

13. Elaborar i executar un Pla global de recursos humans 2016-2026 i de plani-
ficació professional per a tot el sector sanitari de Catalunya, a curt i mitjà termini, 
que tingui en compte els diversos nivells assistencials, territorials i de complexitat 
i especialitat assistencial, i que estigui planificat i acordat amb els professionals sa-
nitaris del sector.

14. Establir amb caràcter d’urgència un pla de reposició i modernització dels 
equips i elements tecnològics que permeti garantir el manteniment i l’adequació de 
les prestacions sanitàries als avanços tècnics i científics produïts en els darrers anys, 
dotant-lo de partides pressupostàries suficients, específicament considerades i des-
tinades a inversió pública, i mantenint la titularitat i la gestió de les mateixes dins 
d’aquest àmbit públic.

15. Garantir el cobrament del 100% de la retribució variable pactada de les 
DPO (direcció per objectius) als treballadors a partir de 2017 i garantir el cobra-
ment del 100% del sou durant les baixes laborals dels treballadors.

16. Garantir que els objectius dels treballadors seran signats al gener per tal que 
siguin realment uns objectius anuals a partir de 2017.

17. Reduir en un 7% el percentatge d’interins als hospitals de l’ICS de forma que 
se situï en valors similars als de 2010, la qual cosa suposa convocar, d’acord amb 
la normativa aplicable, una oferta d’ocupació pública de 850 places fins a finals de 
2017.

18. Reduir igualment el nombre d’interins als centres d’atenció primària de l’Ins-
titut Català de la Salut convocant, d’acord amb la normativa aplicable, una oferta 
d’ocupació pública d’unes altres 850 places fins a finals de 2017.

19. Contractar personal per atendre amb garanties i equitat d’accés territorial les 
necessitats sanitàries de tots els catalans.

20. Reconèixer el gran esforç i bona feina que fan els professionals sanitaris, i fer 
polítiques preventives per prevenir-los de les agressions, establint protocols, alarmes 
i reprovant qualsevol acte violent contra els treballadors del sistema sanitari.

Proposta de resolució 4. Un territorio sostenible
En la actualidad, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad medioambiental 

se han convertido en objetivos convergentes. Las infraestructuras tienen una reper-
cusión fundamental en la competitividad económica y la calidad social de un ter-
ritorio, pero ningún desarrollo económico resulta rentable socioeconómicamente si 
no se hace con el máximo respeto a nuestro entorno y espacios naturales.

Manteniendo el pilar anterior como prioridad, resulta fundamental reformar la 
estrategia de inversión en infraestructuras de forma que se base en criterios objeti-
vos que impidan la utilización electoralista de las mismas. La priorización de las in-
versiones según criterios de rentabilidad socioeconómica, que puede parecer obvia, 
no se ha tenido en cuenta en los últimos años. De haber sido así, infraestructuras tan 
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necesarias como el Corredor Mediterráneo o el canal Segarra-Garrigues estarían 
finalizadas, y por ello es clave.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar en sede parlamentaria antes de finalizar el presente año un plan de 

inversión para los próximos cinco años en el que se prioricen las actuaciones según 
criterios técnicos objetivos y no políticos, es decir, que contemple ejecutar primero 
aquellas que supongan una mejora social y económica más inmediata. En este plan 
debe incluirse una calendarización concreta para las grandes actuaciones pendientes 
de finalizar como la Línea 9 del metro o el canal Segarra-Garrigues.

2. Instar al Gobierno de España a: 
a. Apostar decididamente por el desarrollo de las infraestructuras de transpor-

te del Corredor Mediterráneo, presentando un calendario de ejecución viable, con 
compromiso de puesta en servicio por fases asumible.

b. Recuperar la inversión en mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de 
cercanías, de forma que no se produzcan más incidencias a causa de falta de man-
tenimiento de las instalaciones.

c. Pactar un nuevo plan de inversión para la infraestructura de cercanías, adap-
tado a la situación y exigencias de servicio actuales y futuras. Deberán priorizarse 
aquellas actuaciones encaminadas a resolver los cuellos de botella que en la actuali-
dad hacen que cualquier incidencia tenga repercusión en toda la red.

d. En relación a los servicios Avant, fundamentales en la movilidad entre las 
cuatro capitales de Cataluña, revisar los tiempos de caducidad de los abonos para 
que se adapten a las necesidades de las relaciones más largas (Lleida - Barcelona) y 
ampliar la tarifa reducida de los 14 a los 16 años. Además, contemplar la parada en 
la estación del Prat para una mejor conexión con el aeropuerto mediante la reciente-
mente puesta en servicio Línea 9 de metro.

e. Desarrollar y aprobar urgentemente una Ley de Financiación del Transpor-
te Público, que evite la arbitrariedad e imprevisibilidad actual de sus aportaciones.

3. Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de 
las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, seguridad y eficien-
cia. Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradi-
cación de los puntos negros de concentración de accidentes.

4. Incentivar el uso de los modos de transporte más sostenible, destinando los 
recursos necesarios a la mejora de la movilidad y favoreciendo una mayor utiliza-
ción del transporte público por parte de la ciudadanía. En particular, mientras no se 
implemente la T-Mobilitat, establecer nuevas tarifas que integren todos los modos 
de transporte, tengan en cuenta la situación del usuario, la recurrencia de uso y otros 
criterios medioambientales, como la gratuidad de la utilización de aparcamientos 
disuasorios para los usuarios de transporte público.

5. Establecer una red de carriles bici que conecten las áreas verdes de las ciuda-
des entre sí, evitando la presencia de tramos con discontinuidades.

6. Impulsar el ecodiseño, la utilización de materiales recuperados y la trazabili-
dad de todo tipo de productos.

7. Prestar especial atención al desarrollo del medio rural con una política que ga-
rantice la utilización racional de los recursos naturales en un marco común estable, 
que permita la creación de actividad económica sostenible.

8. Implantar sistemas de riego eficientes, modernizando los riegos más antiguos 
como el del Urgell, y nuevas zonas de regadío tanto en el sistema Segarra-Garrigues 
como en el Xerta-Sénia, garantizando en todo momento los caudales ecológicos.

9. En relación al caracol manzana, evaluar las medidas de lucha llevadas a cabo 
durante los últimos años y en especial en este 2016, para establecer un Plan de Cho-
que que evite su dispersión y permita su erradicación, con la participación de todas 
las entidades implicadas y los productores de arroz, así como tomar todas las medi-
das necesarias para hacerlo efectivo, intensificando la vigilancia.
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10. Dar cumplimiento a las conclusiones del último debate monográfico en el 
Parlament, recogidas en la Resolución 739/X del Parlament de Catalunya sobre el 
mundo agrario.

11. Tener en cuenta específicamente la actividad de venta directa de la propia 
producción agraria, incluida su actividad complementaria de acondicionamiento y 
transformación de la misma, en la normativa reguladora de las actividades comerci-
ales, de acuerdo con sus especificidades civiles y no mercantiles, de seguridad ali-
mentaria y de suministro directo a las persones consumidoras.

Proposta de resolució 5. Interior, seguretat i ordre públic
La seguretat és un dret fonamental en qualsevol ordenament democràtic. La 

manca de seguretat posa en risc altres drets fonamentals, com ara la llibertat i fins i 
tot la pròpia vida. En conseqüència, els poders públics i els governs democràtics han 
de garantir a tots els ciutadans un nivell adequat de seguretat, sempre de conformi-
tat amb les lleis i l’ordenament democràtic vigent.

Hi ha moltes amenaces contra la seguretat i cal disposar dels recursos suficients 
per enfrontar-les. Uns recursos que han de ser dotats, ordenats i coordinats pels 
responsables de govern, sovint amb la col·laboració lleial dels diferents nivells de 
govern, local, autonòmic i nacional. Aconseguir i mantenir els nivells adequats de 
seguretat és un objectiu primordial per els poders públics, que des del punt de vista 
de Ciutadans han d’incloure aquest objectiu com una prioritat en l’acció de govern.

Les diverses formes de crim organitzat, que traspassa fronteres, obliguen a ela-
borar estratègies i disposar de mecanismes de coordinació i col·laboració que per-
metin enfrontar les amenaces a la seguretat de forma eficaç i eficient.

Aquesta cooperació és imprescindible, doncs, per combatre les xarxes criminals, 
la ciberdelinqüència i el terrorisme global. Una lluita que exigeix també la màxima 
especialització i l’adequada formació, tanmateix que potenciar les capacitats d’intel-
ligència i informació, per tal de conèixer i avaluar les amenaces.

En conseqüència amb la nostra proposta programàtica i a l’actual situació en 
l’àmbit de la seguretat i l’ordre públic a Catalunya,

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el sí del Consell de Política de 

Seguretat, l’augment de l’actual plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de 
po der arribar el més aviat possible als 19.000 agents en actiu.

2. Convocar la Junta de Seguretat prevista en l’article 164.4 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya, per tal d’assegurar la coordinació de les polítiques de seguretat 
i l’activitat dels diferents cossos policials que desenvolupen llurs funcions a Catalu-
nya, establint-hi els mecanismes de bescanvi d’informació i revisant els protocols de 
col·laboració i actuació coordinada.

3. Establir un sistema permanent de coordinació entre la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i els diferents cossos i forces de seguretat de l’Estat que 
actuen a Catalunya, incloent-hi les policies locals, per garantir l’eficàcia i la segu-
retat dels dispositius policials i que permeti adoptar mesures de racionalització de 
l’estructura de la seguretat a Catalunya i de millora de la coordinació operativa, la 
transferència d’informació i la col·laboració entre cossos policials.

4. Millorar el funcionament de la UPIOSP (Unitat Permanent d’Interlocució 
Operativa de Seguretat Privada) com a mecanisme de col·laboració i informació 
entre els cossos policials que tenen al seu càrrec la seguretat pública i les empreses 
privades que vetllen per la seguretat en les condicions establertes per la normativa 
vigent.

5. Informar en seu parlamentària sobre la situació actual del programa de forma-
ció continua aprovat pel Ple del Parlament el passat 21 d’abril, i que sota la supervi-
sió de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, s’ha de desenvolupar en cadascu-
na de les Àrees Bàsiques Policials de forma descentralitzada i dins d’horari laboral 
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o amb compensació de les hores que s’hi dediquin, que inclogui un reciclatge de la 
normativa aplicable a les Unitats de Seguretat Ciutadana, tècniques de defensa i de-
tenció, i tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terroris-
me gihadista amb més detall i profunditat que s’ha fet fins ara, per tal d’aconseguir 
una millor capacitat de resposta i un millor coneixement de l’abast i de les caracte-
rístiques d’aquesta amenaça global.

6. Millorar la dotació d’equips i mitjans materials al cos de Bombers i als equips 
de protecció civil, incloent-hi la uniformitat adequada a cada època de l’any, per tal 
que puguin desenvolupar eficaçment llurs tasques.

7. Augmentar l’actual plantilla del Cos de Bombers, potenciar la col·laboració 
amb els Agents Rurals i millorar el model de prevenció d’incendis.

8. Reforçar la gestió de protecció civil i l’acció coordinada dels cossos operatius 
que intervenen per tal de millorar la prevenció i la capacitat de resposta, pal·liant 
tant com sigui possible la gravetat de les conseqüències de les situacions catastròfi-
ques de qualsevol mena que puguin produir-se.

9. Posar en marxa campanyes informatives i formatives sobre seguretat vial, 
potenciant aquestes activitats des del Servei Català de Trànsit, per tal de reduir la 
sinistralitat a les vies públiques, el nombre de víctimes i la gravetat dels accidents 
de trànsit.

10. Iniciar la tramitació de la Llei de la segona activitat del Cos de Bombers, Cos 
de Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals, per tal que cap funcionari no sigui 
discriminat per raó de la seva discapacitat, essent d’aplicació directa la Convenció 
de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

11. Adoptar totes les mesures necessàries per tal d’assegurar que cap membre de 
la Policia de Catalunya - Mossos d’Esquadra, en situació d’activitat, faci cap mena 
de manifestació pública, ni a títol individual ni col·lectiu, que atempti contra l’Estat 
de Dret o contra l’ordenament democràtic vigent. Molt especialment ha de vetllar 
per evitar manifestacions públiques de qualsevol mena que atemptin o menyspreïn 
la Constitució Espanyola i/o l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Proposta de resolució 6. Una justicia ágil, eficiente y despolitizada
Para garantizar el funcionamiento del Estado de derecho es fundamental que la 

justicia funcione y esté despolitizada.
Hoy en día, persisten sistemas de participación de los poderes políticos en el 

nombramiento de miembros de órganos judiciales, que además son precisamente 
los que tienen la competencia para juzgar eventuales delitos que pueden haber sido 
cometidos precisamente por los políticos que han participado en su nombramiento. 
Ello no concuerda con el principio básico de una justicia no solo efectivamente in-
dependiente, sino con plena apariencia de independencia.

Por otra parte, la justicia es uno de los servicios públicos esenciales para los ciu-
dadanos. Y no tenemos, hoy por hoy, una justicia en Cataluña que pueda conside-
rarse ni ágil, ni eficaz, ni mucho menos eficiente.

La realidad diaria del personal al servicio de la Administración de Justicia, que 
es quien tiene encomendado el encargo del funcionamiento normal de los juzgados, 
los registros, los centros penitenciarios, en definitiva los órganos que conforman la 
administración «real» de justicia, está marcada por graves carencias tanto de medi-
os materiales como humanos. Y el problema es que esas deficiencias se trasladan a 
los ciudadanos e impiden que funcione como debiera ese servicio público esencial 
y que, en muchos casos, afecta de manera especial a los colectivos más desfavore-
cidos como víctimas de delitos, en especial los de violencia de género, y personas 
que se ven afectadas por procedimientos de desahucio y no encuentran alternativas.

Se percibe una justicia cara, lenta, inaccesible en la mayoría de los casos, y muy 
saturada, que no resuelve problemas, siendo esa su principal finalidad.
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Una justicia lenta, no es justicia. Por ello, no debemos conformarnos con los ac-
tuales plazos normales de señalamientos de pleitos para procedimientos que son de 
uso común por los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, en la Jurisdicción Social 
o en la Contencioso-Administrativo o en la Ejecución Civil y Penal.

Además, con la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que 
obliga a instruir en el plazo máximo de entre 6 y los 18 meses, muchos procedimi-
entos instados por delitos de gran repercusión social y de compleja investigación, 
como son entre otros los de corrupción política, corren el riesgo de archivo por in-
suficiencia de medios materiales y humanos.

Por último, es preocupante el aumento que se ha producido últimamente de con-
flictividad en los centros penitenciarios, poniendo en peligro la integridad tanto fí-
sica como moral de internos y funcionarios, por lo que se hace necesaria la correcta 
dotación tanto material como humana para alcanzar las ratios mínimas de personal 
de prisiones.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Asumir un compromiso claro en cuanto a la despolitización de la justicia, 

comprometiéndose a promover la supresión de la participación del Parlament en el 
nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

2. Garantizar la implantación progresiva de la oficina judicial en la Administra-
ción de Justicia, así como priorizar la dotación de medios materiales y humanos con 
vocación de estabilidad como vía para garantizar la independencia, la eficacia y la 
descongestión, implantando un modelo de especialización funcionarial por materias.

3. Solventar las deficiencias existentes actualmente en el modelo de digitaliza-
ción al objeto de cumplir las previsiones legales, contribuyendo a la armonización 
de las medidas de gestión digital en los juzgados y tribunales de todo el territorio 
nacional, de forma tal que se hallen coordinados y no provoquen disfunciones que 
alarguen o entorpezcan los procedimientos. En consecuencia, se deberá dotar de los 
medios y recursos imprescindibles, así como realizar la formación adecuada a fun-
cionarios para llevarlo a efecto.

4. Establecer medidas de coordinación y colaboración de la Administración de 
Justicia con el resto de administraciones públicas, tanto locales como autonómicas 
y estatales, para que los afectados por procedimientos de desahucio y oteros que 
comporten riesgo de exclusión social dispongan de la necesaria información sobre 
vías de defensa judicial, así como posibles alternativas y ayudas en aras a evitar es-
tas situaciones.

5. Implementar programas y proyectos de trabajo con las víctimas, especialmen-
te las de violencia de género y doméstica, especializando y formando a los funcio-
narios de la Administración de Justicia en estos casos de tal forma que se establezca 
un seguimiento exhaustivo de los asuntos.

6. Cubrir las plazas vacantes de funcionarios de prisiones para garantizar las ra-
tios mínimas que permitan el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios, 
cubrir todas las bajas laborales en los centros penitenciarios catalanes, y garantizar 
los medios necesarios para evitar incidentes entre internos y entre internos y funci-
onarios que puedan poner en peligro la integridad tanto moral como física de unos 
y otros.

Proposta de resolució 7. Primero las personas: infancia, juventud, gente 
mayor y dependientes
Vivimos en una situación en que miles de ciudadanos sufren severas dificulta-

des que condicionan su desarrollo personal y su capacidad de inclusión dentro de la 
sociedad. Además, muchas de estas familias y colectivos se ven totalmente despro-
tegidos ante su situación, faltos de coberturas sociales y asistenciales debidos, prin-
cipalmente, a la mala gestión política de los últimos años y de la crisis económica 
que seguimos arrastrando.
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Para garantizar la igualdad de nuestros ciudadanos y solucionar los problemas 
derivados de la pobreza es imprescindible modernizar nuestro Estado del Bienestar 
en esta nueva etapa. El Estado de Bienestar debe ser un instrumento fundamental 
para corregir la actual situación.

Es prioritaria una mejora de la calidad de los servicios que presta nuestra Admi-
nistración, facilitando que esta sea más cercana, eficiente y que contemple las mejo-
res alternativas de servicio para la mejora de nuestro Estado de Bienestar. Con unas 
políticas sociales responsables y solidarias que consigan crear una sociedad más 
integrada, inclusiva y dinámica, que deberán estar impulsadas por una administra-
ción moderna que sea capaz de colaborar en su labor conjuntamente con entidades 
del tercer sector, reconocidas hoy en día por parte de la sociedad como un agente 
importante dentro de la sociedad por su buena praxis y funcionamiento.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Actualizar la Cartera de Serveis de la Llei 12/2007 de serveis socials, ajustar 

la ratio de personal de los servicios sociales a las nuevas realidades demográficas, 
junto con una memoria económica para el ejercicio 2017 garantizando los servicios 
y prestaciones de los servicios sociales.

2. Priorizar en los presupuestos de 2017 de la Generalitat el presupuesto destina-
do a Dependencia garantizando la financiación necesaria, para dar cobertura a todas 
aquellas personas que necesitan estos servicios o prestaciones.

3. Reducir de los plazos de proceso de valoración de la dependencia, redacción 
del Plan Individual de Atención, el cobro de la prestación y/o acceso de servicios de 
la dependencia garantizando un plazo máximo de 3 meses.

4. Dar cumplimiento a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya sobre polí-
tiques socials, presentando, dentro de la presente legislatura, un proyecto de ley de 
autonomía personal y dependencia garantizando la participación de los actores so-
ciales implicados.

5. Dar cumplimiento a la Moció 28/XI del Parlament de Catalunya sobre polí-
tiques socials, haciendo efectiva la revisión del importe del denominado ‘dinero de 
bolsillo’ para las personas con discapacidad beneficiarias de un servicio no gratuito.

6. Aumentar en los presupuestos de la Generalitat para el 2017 la partida «Cen-
tres Especials de Treball» para asegurar: 

a. El mantenimiento de los actuales puestos de trabajo y de las Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional (USAPS).

b. La creación de nuevos puestos de trabajo en los CEE.
c. Garantizar la financiación de los Servicios de Integración Laboral (SIL).
d. Garantizar el pago a 30 días a los CEE con intereses de demora si la Adminis-

tración incumple el plazo estipulado.
7. Aprobar un Plan de promoción e inclusión de las personas con discapacidad 

residentes en el mundo rural, que recoja sistematizadamente acciones y medidas 
de desarrollo humano e inclusión social en favor de este sector de la población con 
discapacidad.

8. Presentar un estudio detallado de los impagados de la Generalitat, a fecha 30 
de septiembre de 2016, establecer un calendario de pagos, habilitar el acceso a las 
líneas de crédito del Instituto Catalán de Finanzas y hacer efectivo el pago de los 
intereses de demora por el impago de la Generalitat de Cataluña con: 

a. Entidades del Tercer Sector Social
b. Residencias y geriátricos
c. Centros Especiales de Empleo.
9. Habilitar en los presupuestos de la Generalitat para el 2017 una partida desti-

nada a cubrir los gastos derivados de la Renta Garantizada de Ciudadanía que sea 
abierta, ampliable y que cubra todas las necesidades básicas.
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10. Desplegar en su totalidad la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància 
i l’adolescència, de la Llei 18/2003 de suport a les famílies, presentando su regla-
mento antes de acabar el actual período de sesiones.

11. Tomar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para modificar la 
disposición séptima de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infancia i l’ado-
lescència y, por lo tanto, de la Instrucción 1/2012 de 24 de febrero sobre la afec-
tación de las prestaciones de las cuales son beneficiarios los niños y adolescentes 
tutelados por la Generalitat de Cataluña, asegurando que la protección y la tutela 
de estos menores se lleve a cabo de forma gratuita y universal, y devolver a las per-
sonas que han sido ex tuteladas durante el periodo de vigencia de la Instrucción 
las cantidades percibidas por la DGAIA en concepto de prestación de orfandad y 
prestación por hijo a cargo de las cuales han sido beneficiarios durante el tiempo de 
tutela.

12. Dotar de transparencia los centros tutelares con la obligación de la entidad 
gestora de los centros residenciales de acción educativa y de educación intensiva, de 
rendir cuentas de las aportaciones públicas recibidas, incluyendo anualmente una 
memoria económica y de actividades realizadas, así como de los planes de contin-
gencia, las retribuciones de cada uno de los profesionales del centro en relación a su 
categoría profesional, los gastos anuales de funcionamiento del centro desglosados 
por conceptos, el gasto en reforma, ampliación y mejora de los espacios del centro, 
si se produjeran, así como el gasto en higiene, alimentación y vestimenta de los me-
nores. La publicación de la memoria de 2016 deberá presentarse durante el primer 
trimestre de 2017 y así sucesivamente los años posteriores. Esta publicación será de 
carácter preceptivo.

13. Realizar cursos de formación específicos sobre prevención, detección e in-
tervención contra el acoso escolar dirigidos a los equipos psicopedagógicos de los 
centros, para el personal docente y no docente de los centros educativos catalanes 
de modo presencial y preceptivo, abordando medidas prácticas.

14. Facilitar de la forma más eficiente formación específica sobre prevención, 
detección e intervención contra el acoso escolar para las familias de los alumnos, 
abordando medidas prácticas.

15. En los últimos meses está llegando a Cataluña un creciente número de me-
nores refugiados no acompañados a consecuencia de la crisis migratoria. Teniendo 
en cuenta la especial vulnerabilidad de este colectivo, instamos a la Generalitat de 
Cataluña a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección efec-
tiva mediante la prevención específica ante riesgos tales como la trata de seres hu-
manos e iniciar los trámites necesarios ante las administraciones competentes para 
alcanzar el pleno reconocimiento de sus derechos, en especial sus derechos a per-
manecer y residir.

16. Aumentar la dotación de las partidas presupuestarias correspondientes en el 
ejercicio presupuestario 2017 para hacer frente a los gastos sociales existentes.

17. Proveer los fondos necesarios para resolver las situaciones de falta de acce-
so a los suministros energéticos básicos de la vivienda, gestionando eficazmente el 
Fondo de Pobreza Energética para lograr su máximo aprovechamiento, corrigiendo 
así el bajo nivel de uso que se le ha dado hasta el momento.

18. Creación de un Observatorio sobre las personas sin hogar y la exclusión resi-
dencial con la participación de los agentes sociales, los entes locales y organismos 
con competencias relevantes en este fenómeno.

19. Crear un sistema estadístico para definir y estudiar anualmente la evolución 
y las características del sinhogarismo y la exclusión residencial en Cataluña y moni-
torizar las políticas públicas relacionadas.

20. Instar al Gobierno de la Generalidad a poner en marcha a partir del ejercicio 
2017 un bono de impacto social para el desarrollo y la implantación de la metodolo-
gía Housing First en Cataluña que contenga las siguientes medidas: 
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a. Impulsar, en coordinación con el resto de administraciones públicas, la figura 
del bono de impacto social como fórmula para el escalado de proyectos de innova-
ción social y la generación de una metodología de evaluación de la eficiencia y los 
resultados de las entidades para facilitar la toma de decisiones sobre su incorpora-
ción al sistema de políticas públicas de la comunidad.

b. Puesta en marcha de un proyecto Housing First en el marco de una estrategia 
autonómica para la atención de personas sin hogar que contemple la puesta a dis-
posición del programa de, al menos, 400 viviendas durante el periodo 2017-2019 y 
que sirva como experiencia piloto para el desarrollo de un programa a mayor escala 
financiado mediante bonos de impacto social.

c. Elaborar una propuesta metodológica para la implantación de bonos de impac-
to social como fórmula de financiación de proyectos sociales, incluyendo un modelo 
de evaluación del impacto social y económico de las iniciativas.

21. Dar cumplimiento a la Moció 25/XI sobre les polítiques de joventut, en espe-
cial en aquello referente a: 

a. El impulso de la modificación de la normativa relativa al retorno de los ca-
talanes que residen en el extranjero, con el objetivo de tener en cuenta el recien te 
fenómeno de jóvenes talentos que se han visto obligados a marcharse al ex tranjero.

b. La adopción de medidas necesarias para mejorar las competencias lingüísticas 
en inglés del alumnado y reforzar la formación inicial y continua del profesorado en 
esta materia, con el objetivo de que los alumnos adquieran un nivel de inglés sufici-
ente para afrontar los nuevos retos profesionales.

c. La ampliación de las funciones del Institut Català de Finances al establecimi-
ento de líneas de financiación para los jóvenes que creen su propia empresa y a la 
creación de fondos públicos de inversión de cofinanciación o match-funding para 
sectores estratégicos, equiparables a los disponibles en otros países de referencia.

Proposta de resolució 8. Lluita contra la violència de gènere
Tot i que en els darrers anys s’han posat en marxa programes i mesures per in-

tentar eradicar la xacra social que suposa la violència de gènere, les estadístiques 
demostren que no s’està assolint l’èxit esperat.

Per combatre la violència de gènere no s’han d’escatimar esforços per a la seva 
total eradicació. És preocupant que moltes de les víctimes, després d’haver denun-
ciat l’agressor, tornin amb ell motivades per la precarietat econòmica, i és en molts 
d’aquests casos on es produeixen agressions amb resultat de mort. Dotar de pressu-
post la prevenció i assistència és essencial, ja que sense diners, amb menys personal 
i privatitzant serveis, no és possible lluitar contra aquesta xacra. Les víctimes de 
maltractaments no podran escapar d’aquesta situació i tenir una veritable llibertat 
sense independència econòmica d’aquell marit o parella que les maltracta.

En aquest qüestió s’han d’impulsar acords entre els partits polítics i deixar les 
diferències ideològiques de costat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la dotació pressupostària necessària per combatre la violència de 

gènere a tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places en centres 
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i 
d’inserció sociolaboral.

2. Augmentar el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra destinats a casos de 
maltractaments.

3. Augmentar els programes d’atenció i tractament a famílies víctimes de violèn-
cia domèstica i maltractaments a menors vetllant per l’efectiva tutela de la Generali-
tat, incrementant els recursos i potenciant la col·laboració amb associacions.

4. Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per 
la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
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5. Crear un protocol d’actuació per a les persones que siguin testimoni de violèn-
cia de gènere i/o intrafamiliar.

6. Establir protocols específics per a l’atenció integral per a les víctimes que han 
retirat la denúncia per violència de gènere, o estan en situacions de risc, assegurant 
la garantia habitacional no supeditada a la denúncia en casos de risc.

7. Impulsar mesures que garanteixin l’accés prioritari i continu dels serveis pú-
blics i apostar per la intervenció ràpida i individualitzada amb plans específics per 
a cada cas.

8. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i en-
fortir la detecció i el suport a les víctimes i els seus fills menors, i totes aquelles víc-
times conegudes com a «víctimes invisibles» de la violència de gènere.

Proposta de resolució 9. Convocatòria de places per a l’Administració 
de Justícia
A Catalunya, la situació de l’Administració de Justícia és especialment complica-

da, atesa l’elevada taxa de congestió i l’elevat número d’assumptes pendents de reso-
lució, i en especial perquè és la Comunitat Autònoma amb major nombre de places 
vacants no cobertes per personal titular, on gairebé el 35% de la plantilla és interina.

No obstant això, el Departament de Justícia va renunciar a les 503 places que li 
corresponien de l’oferta pública convocada pel Ministeri de Justícia per a enguany.

Amb aquesta decisió, el Govern de la Generalitat, que té la competència trans-
ferida en matèria de personal, novament perjudica a la plantilla, provocant que el 
seu lloc de treball continuï essent precari i poc estable, i agreujant més encara la 
seva situació. Recordem que el personal de l’Administració de Justícia a Catalunya 
és el pitjor remunerat en comparació amb altres comunitats autònomes i que, a més, 
és el que majors retallades ha sofert, com per exemple va ocórrer amb les pagues 
extres de 2012, 2013 i 2014.

Perjudica també la Generalitat als opositors, que portaven mesos preparant-se i 
esperant aquesta convocatòria i, el que és pitjor, la Generalitat perjudica també a tots 
els ciutadans, que veuen com la resolució dels seus assumptes s’eternitza, amb tots 
els problemes que això comporta.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Prendre les mesures necessàries per estabilitzar la plantilla de l’Administració 

de Justícia a Catalunya.
2. Dotar amb personal suficient l’Administració de Justícia a Catalunya, sense 

renunciar a les places convocades pel Ministeri de Justícia.
3. Sol·licitar al Ministeri de Justícia una nova convocatòria de places per a Ca-

talunya.
4. Prendre les mesures necessàries per permetre la carrera professional dins de 

Catalunya dels funcionaris titulars.

Proposta de resolució 10. Gratuidad en autopistas 
Para la construcción de gran parte de las vías de alta capacidad de Cataluña se 

utilizaron fórmulas de colaboración público-privada. A menudo, entre las formas de 
pago a la concesionaria se incluye el abono de peajes por parte de los usuarios. Este 
hecho supone un agravio comparativo, ya que quienes circulan por estas vías deben 
costear la inversión, mientras que quienes circulan por otras vías igualmente de alta 
capacidad pero para cuya construcción la administración eligió fórmulas de financi-
ación pública directa pueden circular gratuitamente.

Que Cataluña es la comunidad autónoma en la que se han construido más kiló-
metros de autopistas de peaje de toda España es un hecho. Pero lo realmente ina-
ceptable es que esta situación se haya visto agravada por renovaciones opacas de las 
concesiones iniciales, que han dado lugar a que casi 50 años después de la construc-
ción de las primeras autopistas de peaje aún deba pagarse por su uso. Se produce así 
un agravio comparativo aún peor hacia los usuarios de estas vías, que deben pagar 
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en este caso por el mantenimiento y la operación de las mismas en régimen de con-
cesión mientras el mantenimiento de otras vías similares se hace con cargo a los 
presupuestos públicos.

Esta situación inadmisible, y ninguna concesión más debe prorrogarse innecesa-
riamente perpetuando una situación que no es equitativa ni justa.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar: 
1. De cara a garantizar que ninguna de las concesiones de las autopistas de peaje 

titularidad de la Generalitat de Cataluña será prorrogada ni ampliado su plazo, pu-
blicar y remitir a todos los grupos parlamentarios en el plazo de tres meses de un 
informe en el que se detalle para las autopistas C-16, C-32 y C-33: 

a. La fecha de la adjudicación inicial, la fecha formalización de las prórrogas 
concedidas, las contrapartidas exigidas para la concesión de dichas prórrogas y los 
plazos finales actuales de concesión de las autopistas.

b. El balance económico de cada una de las concesiones a 31 de diciembre de 
2015, detallando las inversiones efectuadas por las empresas concesionarias, y los 
gastos e ingresos de las mismas.

c. Una previsión del balance económico a fecha de finalización de cada una de 
las concesiones, en el que se tengan en cuenta tanto las inversiones realizadas como 
las inversiones que esté previsto encargar hasta esa fecha, y en el que se refleje clara-
mente una estimación de cualquier coste que pueda tener que asumir la administra-
ción para hacer efectiva dicha liquidación.

2. De cara a garantizar que las concesiones de las autopistas de peaje titularidad 
del Gobierno de España en Cataluña no serán prorrogadas ni ampliado su plazo, so-
licitar al Gobierno de España publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios 
en el plazo de tres meses de un informe en el que se detalle esta misma información 
para las autopistas AP-2 y AP-7.

3. De cara a implementar la gratuidad de manera inmediata, elaborar o solicitar 
al Gobierno de España (según corresponda), publicar y remitir a todos los grupos 
parlamentarios antes de tres meses un análisis de la repercusión económica y la vi-
abilidad de la gratuidad de los siguientes tramos: 

a. Autopista C-32: Entre Sitges y El Vendrell, dando cumplimiento a la Resolu-
ción 712/X, para facilitar la movilidad interna entre las poblaciones de la costa del 
Baix Penedès y el Garraf, dado que no existen vías alternativas adecuadas y la fecha 
de fin de concesión es muy lejana (2039)

b. Autopista C-32: Entre Barcelona y Mataró, en cumplimiento de la resolución 
29/XI.

c. Autopista AP-7: Entre Vinaròs y L’Hospitalet de l’Infant y entre Torredembar-
ra y El Vendrell, para resolver los problemas de congestión y accidentabilidad de la 
N-340, mientras las vías alternativas no cuenten con los requisitos de capacidad y 
seguridad necesarios. 

Proposta de resolució 11. Protección de los denunciantes de casos  
de corrupción
La insatisfacción con la política es el segundo problema de los catalanes según 

los sucesivos y recientes estudios del Centro de Estudios de Opinión y es indudable 
que uno de los principales factores de esa insatisfacción es la corrupción política.

Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de los partidos políticos y 
de las administraciones y organismos públicos ha generado el rechazo de los ciu-
dadanos y ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones y de la propia 
Política.

La corrupción es un gravísimo problema que no solo causa un enorme perjuicio 
a las arcas públicas, afecta también al corazón de la democracia. Una democracia 
fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha. La acti-
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vidad pública no es una actividad cualquiera, y debe llevar aparejada una exigencia 
de integridad y proceder ético singular.

Combatir y atajar la corrupción es posible, pero necesita de la implantación de 
políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad. Entre esas políti-
cas, una muy importante es la protección de los denunciantes o alertadores dispues-
tos a ayudar proveyendo información en la lucha contra la corrupción. Es preciso 
que aquellas personas que disponen de la información necesaria para denunciar los 
casos de corrupción sean protegidas de forma efectiva.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar un 
proyecto de ley integral de lucha contra la corrupción y de protección de los denun-
ciantes que 

1. Reconozca los derechos que asisten a los denunciantes, estableciendo un mar-
co de protección integral para su tutela y garantía.

2. Garantice el secreto de la identidad de los denunciantes.
3. Conceda a los denunciantes de delitos de corrupción la condición de testigos 

protegidos si estos así lo solicitan.
4. Establezca en toda Administración (o institución privada con un cierto número 

de empleados) unidades independientes de investigación y represión de la corrup-
ción, en las que los ciudadanos y/o los empleados públicos puedan denunciar anó-
nimamente las irregularidades de que tengan noticia. Si consideran que la denuncia 
es verosímil, estas unidades independientes deberán dar traslado de la misma al or-
ganismo competente, asumiendo directamente la posición del denunciante en la vía 
administrativa o judicial sin necesidad de que el ciudadano lo haga si no lo desea.

5. Establezca incentivos de carácter positivo para los denunciantes de la corrup-
ción, una vez que se compruebe la existencia de la infracción o delito denunciado.

6. Tipifique expresamente como delito las conductas de acoso o mobbing que se 
lleven a cabo en el empleo público (o privado) contra una persona que hubiera de-
nunciado un caso de corrupción relacionado con su trabajo.

7. Tipifique expresamente como delito las conductas de los gestores públicos (o 
privados) tendentes a desvelar la identidad del denunciante de la corrupción.

8. Impida la utilización de fondos públicos por parte del gestor público para rea-
lizar actuaciones contra el denunciante de la corrupción, particularmente en los pro-
cedimientos judiciales. Se aplicará también en aquellos supuestos en que el gestor 
público sea demandado por el denunciante de la corrupción (por ejemplo, por mob-
bing). En ningún caso se considerará que los denunciantes incumplen con su deber 
de sigilo en el ejercicio de sus funciones.

9. El denunciante reciba información acerca de la situación administrativa de su 
denuncia y notificación sobre los trámites realizados y sobre las resoluciones acor-
dadas respecto de la misma.

10. El denunciante tendrá derecho a que la denuncia que presente finalice medi-
ante resolución expresa y motivada en los términos y plazos previstos en la presente 
ley.

11. El denunciante tendrá derecho a la asesoría legal gratuita en relación con la 
denuncia presentada.

12. El denunciante tendrá derecho a la indemnidad laboral, sin que pueda sufrir 
ningún género de perjuicio o menoscabo en su estatuto personal y carrera profesi-
onal como consecuencia de la denuncia presentada. Se considerarán nulos de pleno 
derecho los acuerdos, resoluciones y decisiones que atenten contra la indemnidad 
laboral del denunciante, salvo que la autoridad o superior jerárquico que los hubi-
ese emitido demuestre que no tienen relación ni traen causa alguna de la denuncia 
presentada.
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Proposta de resolució 12. Recuperació i millora dels drets  
dels treballadors públics
Durant aquests anys, les polítiques de retallades aplicades sistemàticament pel 

Govern de la Generalitat han degradat profundament la funció pública. Aquesta ha 
vist reduïts els seus drets econòmics i socials, transformant-se en una eina de finan-
çament de l’Administració de la Generalitat. A més ha vist com el número d’interi-
ns creixia desmesuradament fins arribar als actuals 46.195 interins, quan el 2012 la 
xifra era de 34.529, un increment d’un 33%. De fet, el que han fet els governs de la 
Generalitat ha sigut no crear noves places de funció pública i cobrir aquestes amb 
places d’interins fins arribar a tenir una temporalitat a tots els ens de la Generalitat 
d’un 22%.

Aquest és, a més, un fet rellevant si tenim en compte l’última sentència de la 
Unió Europea que equipara la indemnització dels contractes temporals i indefinits 
i que tindrà un fort impacte a la nostra administració. Mentrestant, l’actual Govern 
de la Generalitat ha augmentat el número d’alts càrrecs respecte del Govern anterior. 
Creiem, doncs, que arriba el moment en què el Govern de la Generalitat retorni a la 
funció pública a la seva situació prèvia a les retallades i de caminar cap a millores 
en alguns elements essencials com és la conciliació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reduir el número d’alts càrrecs en un 10% en els pròxims pressupostos de 

2017.
2. Convocar la Mesa de la Funció Pública per tractar el retorn de tots els drets 

econòmics, laborals i socials suspesos des de 2012. El Govern es compromet a apro-
var, abans de 2017, un pla de recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014 i de 
tots els drets laborals, socials i econòmics no retornats.

3. Convocar la Mesa de la Funció Pública per tractar les conseqüències de l’ulti-
ma sentència de la Unió Europea que equipara les indemnitzacions dels contractes 
temporals i indefinits a l’Administració de la Generalitat.

4. Iniciar els treballs de modificació del marc laboral necessari, conjuntament 
amb els agents socials, amb l’objectiu d’incrementar, i igualar per a tots els treballa-
dors de la funció pública, el permís de paternitat i maternitat a 8 setmanes, amb 10 
setmanes més que podrà utilitzar un progenitor o l’altre.

Proposta de resolució 13. Reducció de taxes universitàries i augment 
de beques
A Espanya, fer una mateixa carrera a una universitat pública pot suposar dife-

rències de gairebé el triple al preu de la matrícula. Els diferents governs autonòmics 
fixen els preus dins d’una forquilla definida a la Conferència General de Política 
Universitària.

Així, cursar medicina a Barcelona costa 2.371 euros mentre que fer els mateixos 
estudis a Santiago de Compostela costa 835 euros. Catalunya és la C.A. on surt més 
car cursar estudis universitaris i això té com a conseqüència que molts alumnes no 
poden optar a estudis universitaris per qüestions econòmiques i d’altres opten per 
matricular-se a altres CCAA com ara l’Aragó on els preus per crèdit són d’entre 
13,77 i 25,83 euros mentre que a Catalunya oscil·len entre 25,27 i 39,53 euros.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reduir les taxes universitàries del curs 2017-18 fins arribar al cost proporcio-

nal de les taxes per alumne de les universitats de tot Espanya.
2. Augmentar la partida pressupostària per a beques per tal de garantir que cap 

alumne es quedi sense cursar estudis universitaris per qüestions econòmiques.
3. Recuperar el finançament de les universitats públiques catalanes als pròxims 

dos exercicis pressupostaris fins arribar a superar en un 10% el pressupost de les 
universitats catalanes de 2011, implementant el 40% d’aquest objectiu en el primer 
exercici i el 60% restant en el següent.
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4. Revisar el programa de beques Equitat per incloure: 
a. Un programa de divulgació que arribi al 100% dels estudiants que s’hi matri-

culin i que s’inclogui al mateix procés de matriculació.
b. Incrementar el número de trams de renda utilitzats per calcular la beca Equitat.
c. Introduir un programa similar al programa Equitat en el primer any de màster, 

afegint variables d’excel·lència de l’alumnat que hi vulgui accedir i incrementant a 
través d’aquests paràmetres la quantia de la beca sobre les beques Equitat de graus.

d. Aplicar les beques Equitat a segones titulacions. 
5. Ampliar el programa FINAN fins a un 10% més del 100% de la matrícula, per 

despeses associades amb la mobilitat.
6. Treballar amb el món universitari per aprofundir en l’autonomia de les univer-

sitats públiques com a base del model universitari del futur.

Proposta de resolució 14. Gratuïtat dels llibres de text, beques 
menjador i paralització de l’aplicació de la LOMCE
L’accés a l’educació de qualitat i en condicions d’igualtat és un objectiu primordial 

dels poders públics. Per això, necessitem que tots els alumnes de Catalunya tinguin 
garantides unes instal·lacions de qualitat. D’altra banda, la dificultat a l’accés dels lli-
bres de text necessaris per desenvolupar els programes educatius erosiona la igualtat 
i la qualitat en l’accés a l’educació. Finalment, des de l’esclat de la crisi, són molts 
els menors que tenen com a principal font d’alimentació l’àpat que mengen a l’escola 
que només poden pagar mitjançant les beques de menjador, el que es coneix habi-
tualment com a beques de menjador no obligatòries. Segons l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC), criteri aplicat des del curs 2014-2015, no es cobrien 
les necessitats de fins al 28% dels menors que es trobaven sota el llindar de pobresa, 
segons les dades de la plataforma DIAE (Drets de la Infància en l’Àmbit Educatiu).

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer efectiu a la major brevetat possible i en el termini màxim de quatre anys 

un pla per l’eliminació dels barracots detallant i concretant cada cas i territorialment 
que asseguri que quedaran eliminats i només es faran servir com a mesura extraor-
dinària en situacions excepcionals.

2. Garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els centres docents d’educació 
primària i secundària obligatòria de la xarxa pública.

3. Impulsar l’augment del nombre de places en Educació infantil de 0 a 3 anys 
tot garantint la seva gratuïtat en funció del nivell de renda familiar facilitant així la 
conciliació de la vida laboral i familiar i la igualtat d’oportunitats.

4. Comprometre’s que la partida pressupostària destinada a les beques de men-
jador no obligatòries tingui la dotació suficient per cobrir totes les peticions, de tal 
manera que cap alumne quedi sense atenció. Igualment, garantir que els alumnes 
de secundària tinguin accés als menjadors escolars i no hagin de fer els àpats als 
menjadors socials.

5. Augmentar les partides pressupostàries destinades a les beques de transport 
escolar, per tal que cap alumne susceptible de rebre aquesta beca es quedi sense re-
bre-la, independentment de la seva situació socioeconòmica.

6. Instar el Govern d’Espanya a impulsar un Pacte Nacional per l’Educació que 
compti amb el consens de les forces polítiques, de la comunitat educativa i dels col-
lectius socials, i tingui com a objectius aconseguir una educació de qualitat, garantir 
la igualtat d’oportunitats i que l’educació no depengui del partit polític que estigui 
al Govern. Fins que s’aconsegueixi un Pacte Nacional per l’Educació, es paralitzarà 
el calendari d’implantació de la LOMCE en tots aquells aspectes que encara no han 
estat implantats, així com derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual 
es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

7. Augmentar progressivament la partida pressupostària destinada a Ensenya-
ment fins arribar a la mitjana de l’OCDE.
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Proposta de resolució 15. Apoyo a los autónomos y PYMES  
y protección al trabajador
El tejido empresarial de Cataluña está formado casi en su totalidad por pequeñas 

y medianas empresas y autónomos. La relación de ambos con la administración no 
es lo fluida ni lo eficiente que debiera ser, más teniendo en cuenta que forman el 
grueso de estructuras creadoras de empleo estable en Cataluña y las únicas capaces 
de reactivar la economía.

Además, la administración debe darles el apoyo necesario para que las pequeñas 
y medianas empresas que lo deseen crezcan, que sobre todo las del sector industrial 
accedan a la innovación, que todas ellas se abran mercado también a nivel interna-
cional si lo creen conveniente, para así ser más competitivas. Para ello la adminis-
tración debe acompañarles en el crecimiento para que Cataluña pueda reactivarse 
económicamente de forma eficaz y no poner trabas innecesarias que no hacen más 
que desgastar al pequeño y mediano empresario. Hace falta explorar otras opciones 
de productividad de la pequeña y mediana empresa, la conciliación de los horari-
os laborales y personales, haciendo especial esfuerzo para que las PYMES y los 
autónomos puedan permitirse los cambios correspondientes para una adaptación a 
unos horarios más saludables.

Asimismo, el Govern debería tener entre sus prioridades la creación de empleo 
y, por lo tanto, fortalecer todas aquellas estructuras que generan puestos de trabajo 
estable para poder así disminuir la tasa de desempleo en Cataluña.

Una de las fuentes de creación de empleo son los autónomos. Es importante 
desarrollar una serie de medidas encaminadas a facilitarles tanto la constitución 
como una próspera consolidación. La mayoría de autónomos que empieza su an-
dadura trabajando por cuenta propia no ha conseguido en los últimos años superar 
la barrera de los 18 meses de actividad. El Gobierno de España ofrece actualmente 
mediante una tarifa plana durante los primeros 6 meses de actividad, una subven-
ción que sufraga parte de la cuota que el contribuyente debe abonar a la Seguridad 
Social dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
Gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid o el de Cantabria, por 
su parte, han optado por subvencionar durante 12 meses adicionales la cuota que el 
autónomo debe abonar a la Seguridad Social de manera que la tarifa plana se hace 
extensible para los primeros 18 meses de actividad.

Entre otros gastos, los autónomos que sean subcontratados y/o con trabajadores 
a cargo tienen que asumir los gastos en concepto de riesgos laborales. En el caso de 
que su situación no sea ninguno de los dos supuestos mencionados, no tiene la obli-
gación de dar cumplimiento a la Ley de Riesgos laborales y, por lo tanto, tiende a 
desconocer la información que debería tener acerca de los riesgos laborales dentro 
de su sector de actividad. Quizá por ello, la siniestralidad de los autónomos es muy 
elevada, sobre todo en algunos sectores productivos.

Además, el tratamiento que da actualmente la administración a los emprendedo-
res no está a la altura de sus necesidades, muchas de las cuales son problemas de es-
tablecimiento y consolidación. Para esto, el know how de empresas ya consolidadas 
puede resultar de gran ayuda para el acompañamiento de estas start-ups que justo 
empiezan su andadura en el mundo empresarial.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar un programa de ayudas en el pago de las cuotas por parte de los 

autónomos que se acojan o se hayan acogido a los incentivos y medidas estatales del 
trabajo autónomo, con la intención de complementar y alargar un año adicional la 
tarifa plana que otorga el Gobierno de España. Así, las ayudas para el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social en Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) 
pasarían de los 6 meses actuales a los 18.

2. Realizar una revisión por parte de los servicios jurídicos de la Generalitat de 
Cataluña del Decreto 18/2010 con el objetivo de clarificar y facilitar de forma con-
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creta y específica el procedimiento para la constitución del Consell Català del Tre-
ball Autònom antes de que finalice el presente período de sesiones.

3. Dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo au-
tónomo, donde se pide a las administraciones públicas asumir un papel activo en 
relación con la prevención de riesgos laborales de los trabajadores autónomos, por 
medio de actividades de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigi-
lancia y control del cumplimiento por los trabajadores autónomos de la normativa 
de prevención de riesgos laborales.

4. Promover una formación, también en formato no presencial, en materia de 
prevención de riesgos laborales, específica y adaptada a las peculiaridades de los 
trabajadores autónomos, prioritariamente de los sectores de mayor siniestralidad 
como la construcción, el transporte o la agricultura, así como los autónomos que 
trabajen en contacto con sustancias tóxicas.

5. Crear una red de colaboración mediante una base de datos de empresas cen-
sadas, donde empresas ya consolidadas pudieran ofrecer un espacio en sus instala-
ciones para el establecimiento de start-ups clasificadas por sectores que busquen un 
lugar donde instalarse, con el fin de promover el feedback entre las nuevas ideas y el 
conocimiento del sector y el crecimiento de ambas compañías.

6. Cumplir con la normativa de lucha contra la morosidad en las operaciones co-
merciales en la que se establece la obligación de la Administración Pública de pagar 
las deudas con empresas y emprendedores en un plazo máximo de 30 días.

7. Elaborar, adoptar y publicar un marco de actuación aplicable en caso de in-
cumplimiento de los plazos de pago por parte de la Generalitat de Cataluña. Dicho 
marco contemplará, como mínimo, las siguientes medidas contra la morosidad: 

a. Pago inmediato y voluntario de los intereses de demora devengados (por de-
fecto será el resultado de sumar el tipo de interés aplicado por el Banco Central 
Europeo más ocho puntos porcentuales) por el incumplimiento del pago en el plazo 
máximo establecido sin necesidad de aviso o reclamación por el proveedor.

b. Pago inmediato y voluntario de los costes de reclamación y cobro debidamen-
te acreditados por el proveedor.

c. Pago inmediato y voluntario junto con los intereses de demora de la cantidad 
mínima legalmente exigible correspondiente a costes de reclamación que no preci-
san de acreditación por parte del proveedor.

d. Evaluar el cumplimiento del marco de actuación y publicar periódicamente el 
resultado de dicha evaluación. 

8. Aplicar estas medidas a todos los contratos públicos o convenios firmados en-
tre la Generalitat de Cataluña, el conjunto de administraciones locales y cualquier 
entidad o sociedad de carácter privado con objeto de proveer de cualquier bien o 
servicio a la Administración.

9. Desarrollar la Ley 16/2015 de simplificación de la actividad administrativa de 
la Administración de la Generalitat de Cataluña y de los gobiernos locales y de im-
pulso de la actividad económica, excepto los artículos suspendidos por el Tribunal 
Constitucional, reglamentando en su totalidad la mencionada ley antes de que fina-
lice el presente período de sesiones.

10. Elaborar un informe sobre los costes que supondría adaptar a todas las ad-
ministraciones autonómicas, locales y comarcales la mejora de la transparencia de 
sus concursos públicos, incluidos los contratos menores de 6.000 euros, publicando 
los presupuestos finalistas y su memoria sucinta con el fin de controlar con mayor 
eficacia posibles fraccionamientos.

11. Hacer públicas las estadísticas de contratación de hombres y mujeres en to-
dos los niveles de contratación y en todos los niveles jerárquicos de la administra-
ción pública y promover activamente que las empresas incluyan en sus informes 
anuales estas estadísticas para favorecer una cultura de transparencia en los proce-
sos de selección e identificar posibles situaciones de discriminación.
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12. Realizar un estudio sobre los horarios reales en los diferentes sectores pro-
ductivos, el grado actual de conciliación y la posible problemática.

13. Redefinir la estrategia RIS3CAT para facilitar el acceso a los fondos europe-
os a PYMES y autónomos.

14. Establecer objetivos de capilaridad en la transferencia tecnológica entre PY-
MES y autónomos, para Eurecat y la Red Cerca, que puedan ser públicos y cuanti-
ficables semestralmente.

15. Garantizar una dotación presupuestaria suficiente para reforzar los progra-
mas dirigidos a la mejora de la ocupabilidad de las personas en situación de desem-
pleo, dando respuesta a las diferentes necesidades de los diferentes colectivos.

16. Incentivar el uso de la jornada continua poniendo especial énfasis en la re-
ducción de los tiempos dentro de la jornada laboral destinados a comidas y descan-
sos.

17. Informar dentro del marco de la negociación colectiva sobre la creación de 
bancos de tiempo con el objetivo de que las empresas puedan tener la capacidad de 
ofrecer a sus empleados la flexibilidad que permita alcanzar una mejor conciliación 
entre el tiempo laboral y personal.

18. Proporción de ayudas y una política fiscal orientada a que las empresas pue-
dan disponer de las herramientas necesarias tales como software, hardware, para 
desarrollar estructuras innovadoras como el teletrabajo.

19. Para luchar contra la siniestralidad laboral, 
a. Crear un Observatorio Permanente de la Siniestralidad Laboral en los Autóno-

mos, con la participación de las organizaciones de autónomos más representativas y 
mutuas donde, junto a la Administración, se analicen todas las variables y causas de 
los accidentes laborales en el colectivo y, por lo tanto, ofrecer propuestas de mejora, 
así como elaborar un informe anual de siniestralidad específico para el colectivo de 
trabajadores autónomos en Cataluña.

b. Recuperar la campaña de alta siniestralidad. Esta campaña debe ir más allá de 
un simple envío de información, y debe centrarse en visitas específicas realizadas 
desde la Inspecció de Treball de la Generalitat.

c. Recuperar los efectivos del Institut Català de Seguretat i Salut, ya que sus efec-
tivos y los recursos técnicos disponibles son esenciales para el correcto desarrollo 
de las funciones de la Inspecció de Treball de la Generalitat.

d. Incrementar los efectivos de la Inspecció de Treball, con el objetivo de reducir 
la duración media de los procesos de inspección desde la presentación de la denun-
cia a la mitad del actual, que supera los cinco meses.

Proposta de resolució 16. Reducció de llistes d’espera i millora  
del transport sanitari
Les llargues llistes d’espera per accedir a l’atenció sanitària a Catalunya són to-

talment inadmissibles. La salut de les persones és un pilar bàsic irrenunciable amb 
el qual garantir una societat més justa i més unida, i per això és cabdal prioritzar les 
necessitats comunes per davant dels interessos individuals. Els ciutadans catalans 
han d’esperar mesos per accedir a algunes consultes especialitzades, per rebre certs 
tractaments específics com els quirúrgics o realitzar-se algunes de les proves més 
comuns. A més a més, constatem que hi ha certs col·lectius per als quals cal garan-
tir l’equitat territorial. Sabem que els infants són un dels col·lectius més vulnerables 
davant d’actuacions sanitàries específiques.

La convenció sobre els drets de l’infant, conjuntament amb tota la normativa di-
rigida a aquest col·lectiu, estableix el dret de l’infant a gaudir del nivell més alt de 
salut possible. Són conegudes les mancances sobre infants amb problemes de salut 
que estan en llista d’espera per a consultes externes amb especialistes, proves diag-
nòstiques i intervencions quirúrgiques, i que tenen la ràtio d’intervenció molt més 
alta del que pertoca segons la normativa vigent.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Homogeneïtzar els protocols per a la determinació de les llistes d’espera de 

tots els centres del SISCAT, proporcionant als pacients la data aproximada d’inter-
venció o número d’ordre dins la llista d’espera, tant per als procediments quirúrgics 
com per als diagnòstics, com a expressió de transparència, tal i com ha proposat ja 
el Síndic de Greuges.

2. Establir criteris clars i objectius de priorització per gravetat i el procés de 
seguiment i inspecció del seu compliment, creant un portal de transparència en la 
gestió de les llistes d’espera.

3. Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit per a ser atès en les urgències 
d’un hospital, així com un temps màxim d’espera en un box d’urgències per a ser in-
gressat a planta, que no superi les 24 hores d’estada a les urgències hospitalàries, d’acord 
amb el que ja va ser aprovat a la Moció 23/XI sobre el millorament de l’atenció sanitària.

4. Garantir que tot pacient intervingut no haurà de prorrogar la seva estada al 
quiròfan per motiu de manca de llits disponibles en la unitat de cures postopera-
tòries o en la unitat d’hospitalització que correspongui, i que cap pacient haurà de 
perllongar tampoc la seva estada a la unitat de cures postoperatòries per motiu de 
manca de llits d’hospitalització.

5. Garantir la prestació assistencial als pacients en el centre més proper al seu 
domicili però, alhora, respectar el dret d’opció d’aquells pacients que, per les raons 
que sigui, prefereixen ser atesos en altres centres del sector públic.

6. Garantir de forma efectiva el dret dels ciutadans a obtenir una còpia comple-
ta de la seva historia clínica, en què es continguin els informes, els resultats i les 
imatges de les proves analítiques i de diagnòstic i/o tractament que els hagin estat 
realitzades. L’obtenció d’aquesta còpia serà gratuïta quan s’exerceixi amb la finali-
tat de rebre una segona opinió, sigui o no dins del sistema públic català de salut i, 
en qualsevol cas, només es podrà exigir contraprestació quan estigui previst en una 
taxa pública i sempre limitat pel preu de cost real dels materials de suport.

7. Tenir en compte als infants com a col·lectiu vulnerable de la nostra societat a 
l’hora d’accedir a les prestacions sanitàries.

8. Elaborar un informe sobre els terminis actuals en les llistes d’espera dels in-
fants per a consultes externes amb especialistes, proves diagnòstiques i interven-
cions quirúrgiques amb l’objectiu d’establir i millorar la ràtio que hi ha en l’ac-
tualitat. Cal fer un esforç en temes de medicina pal·liativa amb criteris d’equitat 
territorial, així com donar a conèixer els resultats i les conclusions d’aquest informe 
als professionals sanitaris i en seu parlamentària.

9. Donar compliment a la Moció 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre el 
transport sanitari i l’atenció de les urgències i emergències mediques per evitar els 
grans problemes assistencials que hi ha en aquest àmbit.

10. Donar compliment a la Moció 39/XI del Parlament de Catalunya, sobre ma-
tèria odontològica, per potenciar la política de prevenció de la sanitat odontològica 
pública, per garantir l’accés a l’atenció odontològica especialitzada en casos pedià-
trics o amb situacions odontològiques complexes, per millorar la detecció precoç del 
càncer oral a Catalunya i per convocar més places d’odontòlegs.

Proposta de resolució 17. Sistema de finançament, baixada de l’IRPF, 
lluita contra el frau i reforma de l’administració
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Instar el Govern d’Espanya a dur a terme una reforma del sistema de finança-

ment autonòmic en el marc de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA) mitjançant un acord multilateral entre el Govern d’Espanya 
i el conjunt de les comunitats autònomes de règim comú en el si del Consell de Po-
lítica Fiscal i Financera. Aquesta reforma ha de fonamentar-se en els principis d’i-
gualtat, autonomia i suficiència financera, coresponsabilitat fiscal i transparència.
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2. Impulsar una reforma fiscal per tal de reactivar l’economia, el consum i l’ac-
tivitat d’empreses i autònoms i, a tal efecte, incloure en la llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives de l’any 2017 les mesures fiscals següents: 

a. Al tram autonòmic de l’IRPF, establir una reducció que afavoreixi les rendes 
mitjanes i baixes, així com una reducció del tipus marginal que afavoreixi la cap-
tació de talent i faci més competitiva la nostra economia. Aquesta mesura pretén 
afavorir l’increment de la renda disponible dels ciutadans i famílies, i que per tant 
pugui afavorir un major dinamisme del consum intern.

b. Bonificar el 100% de l’impost d’actes jurídics documentats perquè les empre-
ses que vulguin refinançar els seus deutes, modificant el tipus d’interès o els termi-
nis dels seus crèdits hipotecaris, no hagin de pagar res per aquest tribut.

c. Bonificar el 100% de l’impost d’actes jurídics documentats per als joves em-
prenedors, amb l’objectiu d’eliminar el cost fiscal dels préstecs i crèdits que neces-
sitin per a l’adquisició de les seves seus o locals empresarials.

d. Promoure incentius fiscals pels projectes de R+D+i amb una nova deducció 
del 10% al tram autonòmic de l’IRPF per donatius a universitats i organismes pú-
blics de recerca.

3. Reduir un 50% la dotació pressupostària que recolliran els pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2017 les partides destinades a les subvencions de la Generalitat. 
Aquesta reducció no afectarà a les subvencions dedicades a dur a terme polítiques 
socials, educatives, sanitàries, d’ocupació i formació.

4. Estudiar la possible implantació de mesures impositives de caràcter ambien-
tal i presentar un informe sobre la seva afectació a les empreses i els consumidors.

5. Potenciar la lluita contra el frau, augmentant la coordinació amb els diferents 
organismes tributaris.

6. Coordinar-se amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i els cossos 
d’inspecció tributària de l’Estat.

7. Reformar, reduir i racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finali-
tat de disminuir les estructures polítiques i administratives innecessàries i la burocrà-
cia, facilitar els tràmits i fer-la més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania.

8. Evitar duplicitats d’estructures polítiques i administrat eliminar les entitats 
polítiques i administratives supèrflues, prioritzant les inversions públiques que ga-
ranteixin els serveis essencials i destinant l’estalvi resultant a la prestació de serveis 
socials bàsics pels ciutadans.

9. Implementar un pla de fusió i supressió d’ajuntaments, amb l’objectiu de raci-
onalitzar les entitats locals a Catalunya.

Proposta de resolució 18. Vivienda pública para evitar la burbuja 
inmobiliaria
Las políticas de vivienda llevadas a cabo por el Govern de la Generalitat no han 

sido efectivas para cubrir los objetivos sociales en esta materia, como pone de ma-
nifiesto que se haya tenido que redactar una ley para atender situaciones de emer-
gencia habitacional que jamás debieron producirse y que todavía no están siendo 
suficientemente atendidas.

Las carencias en materia de vivienda pública se deben, en buena medida, a que 
las administraciones públicas, dirigidas bajo unas políticas cortoplacistas que an-
tepusieron el interés partidista inmediato al interés general, optaron por vender los 
terrenos calificados para uso protegido de vivienda a empresas dedicadas a la pro-
moción pública de vivienda que las destinaban a la venta, con la consiguiente pér-
dida de patrimonio público. Las decisiones políticas en materia de vivienda no sólo 
no sirvieron para prevenir la especulación inmobiliaria, sino que la consolidaron y 
promocionaron al establecerse, por ley, unos precios máximos a la vivienda de venta 
protegida que, una vez producido el estallido de la burbuja, en algunos casos supe-
ran los precios del mercado libre de vivienda. Deberían, por tanto, reconocerse los 
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errores cometidos para poner remedio a esa falta de planificación a largo plazo en 
materia de vivienda, y establecer los mecanismos necesarios para aumentar y con-
solidar el parque de vivienda pública de alquiler.

Porque sólo con un parque de vivienda pública de alquiler es posible atender de 
forma estructural las necesidades sociales en materia de vivienda y, al mismo tiem-
po –y junto con otras medidas de carácter fiscal e hipotecario– servir como elemen-
to contenedor de precios ante las fluctuaciones del mercado de vivienda libre.

Lamentablemente, a fecha de hoy las administraciones públicas catalanas pare-
cen seguir optando por el mismo modelo, como se puede constatar al observar que 
las promociones anunciadas para 2016 por la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
son viviendas para la venta con precio concertado. Es la misma fórmula de siempre, 
la que no permite consolidar un parque de vivienda de titularidad pública que sirva 
para construir y garantizar una sociedad de bienestar que proporcione igualdad de 
oportunidades y cohesión social.

Resulta preocupante que, tras la experiencia de la crisis inmobiliaria, no se perci-
ba un aprendizaje y una corrección de una política fracasada en materia de vivienda 
pública por parte del Govern. No disponer de un parque público de vivienda supone 
no disponer de un instrumento eficaz para garantizar el derecho a la vivienda e im-
pedir la especulación.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesari-

as para que los nuevos desarrollos de vivienda en suelo público se ejecuten para de 
darles uso en régimen de alquiler, garantizando, a perpetuidad, la titularidad pública 
de la propiedad y su función social.

2. Presentar un plan plurianual de vivienda que tenga como objetivos la creación 
de un parque público de vivienda destinado al alquiler que suponga el 15% del par-
que total de vivienda, y contribuya a la contención de precios del mercado de vivi-
enda libre que evite nuevas burbujas. Los objetivos del plan deben servir para cubrir 
de manera estructural las necesidades sociales de vivienda y evitar la especulación, 
para lo que el Govern deberá proponer las reformas legislativas necesarias de acuer-
do con su marco competencial en materia de planificación territorial, urbanística, 
fiscal y financiación.

Dicho plan será sometido a un periodo de información pública y deberá adjuntar 
un calendario público de objetivos e inversiones cuantificables, con un mapa de la 
oferta, de manera que los grupos políticos y las entidades puedan hacer evaluar su 
grado de cumplimiento.

3. Simultáneamente a la elaboración de dicho plan: 
a. Aumentar la dotación presupuestaria para cubrir la necesidad de vivienda de 

las personas y familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler o hipoteca, 
coordinando a los distintos niveles de la administración pública en Cataluña para 
prevenir y dar solución a los desahucios de la vivienda habitual.

b. Promover las modificaciones legislativas necesarias para introducir la dación 
en pago y el establecimiento de procedimientos de segunda oportunidad.

c. Promover las modificaciones legislativas y tributarias necesarias para prevenir 
la subida especulativa de precios en el alquiler o venta de viviendas.

Proposta de resolució 19. Igualdad efectiva
La igualdad es uno de los pilares básicos de una sociedad avanzada, una soci-

edad que busca el máximo desarrollo de sus individuos para que, de esta manera, 
puedan aportar lo máximo posible al bienestar común.

El principio de igualdad de oportunidades, capacidad y mérito es una de las 
mejores herramientas para combatir la discriminación entre las personas. Las de-
sigualdades merman las posibilidades de desarrollo, crecimiento y bienestar de las 
sociedades y es por ello que la lucha contra la desigualdad debe ser una prioridad.
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La democracia es, fundamentalmente, un sistema de valores políticos y normas 
de convivencia que sirven a la libertad de las personas. Una libertad que sólo es po-
sible cuando la comunidad política se dota de justicia, de tolerancia y de equidad 
social, con las cuales protege, a su vez, la diversidad y la igualdad de oportunida-
des a todos. Estos valores políticos fueron recogidos de forma expresa y en forma 
de derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía y sus desarrollos. Pese a existir esta legisla-
ción que define nuestros derechos fundamentales y las normas de convivencia, hay 
personas que padecen discriminación, abusos, desigualdades o violencia por razón 
de sexo, color de piel, religión, origen, condiciones económicas, condiciones físicas 
o psíquicas, ideario, cultura u orientación sexual, o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social.

Desde el Parlament de Catalunya se ha trabajado intensamente en la elaboración 
de leyes para erradicar estas desigualdades, sin embargo toda esta legislación no sir-
ve de nada si no se implementa y se dota presupuestariamente.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desarrollar campañas publicitarias destinadas principalmente a niños y jóve-

nes que potencien el rechazo a quienes utilizan lenguaje sexista o tienen comporta-
mientos de desigualdad o desconsideración hacia los demás, con el objetivo de pre-
venir el acoso y la estigmatización por motivos de raza, sexo, religión, orientación 
sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Dar cumplimiento a la Resolución 166/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
el desarrollo reglamentario de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes.

3. Dotar presupuestariamente y hacer efectivo el desarrollo de la Llei 11/2014 per 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per eradi-
car l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, y en especial: 

a) Elaboración de un protocolo sobre el artículo 11 de dicha ley, que hace refe-
rencia al deber de intervención.

b) Dar cumplimiento al artículo 16.3 de la ley, despatologizando la transexuali-
dad.

c) Dar cumplimiento al artículo 9, garantizando la atención integral a las perso-
nas que hayan sido objeto de discriminación o estén en riesgo, dotando de personal, 
dando cobertura territorial y horaria para proporcionar esta atención.

d) Dar cumplimiento al artículo 10, desarrollando formación especializada de 
los profesionales y funcionarios afectados por la normativa.

e) Dar cumplimiento al artículo 12, garantizando que la educación fomente la 
igualdad de oportunidades, la diversidad y no discriminación por razón sexual, y la 
plena aplicación de los protocolos de antibullying en las escuelas.

4. Excluir de subvenciones públicas y concesiones administrativas aquellas aso-
ciaciones o colectivos que fomenten la discriminación por razón de sexo.

Proposta de resolució 20. Regeneración democrática y lucha efectiva 
contra la corrupción
Lamentablemente en los últimos años los ciudadanos hemos venido sufriendo 

infinitos casos de corrupción y actuaciones desleales por parte de personas con 
responsabilidades públicas y políticas en las diferentes administraciones públicas. 
Muchos de estos casos de corrupción han sido especialmente bochornosos y dañi-
nos para la integridad, legitimidad y efectividad de muchas de las instituciones pú-
blicas perjudicadas.

Desgraciadamente, muchas de las instituciones públicas de Cataluña han sido 
un claro ejemplo de esta cronificación de la corrupción. Desde hace ya demasiados 
años los ciudadanos de Cataluña han venido presenciando de manera continuada 
como se suceden casos en los que personas encargadas de prestarles servicios, en 
ocasiones tan básicos como la sanidad, defraudan la confianza depositada en ellas.
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Si al daño ocasionado por la corrupción se añaden los considerables recortes pre-
supuestarios en servicios públicos básicos y esenciales como sanidad y educación, 
es comprensible la indignación y preocupación de los catalanes por el estado actual 
de esos servicios y por la facilidad con la que ha parecido campar por sus anchas la 
corrupción. No es de extrañar que la corrupción sea una las principales preocupaci-
ones de los ciudadanos.

Por ello, es indispensable acometer de manera urgente un conjunto de reformas 
estructurales para eliminar esas causas o remediar los problemas que ocasionan.

Para este cometido es indispensable que el Govern de la Generalitat determine 
que la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática son uno de los ob-
jetivos más prioritarios e inmediatos de su acción.

Por todo ello, el Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Garantizar una justicia despolitizada: promoviendo las reformas necesari-

as para evitar la injerencia de cualquier institución política en el procedimiento de 
nombramiento de jueces, especialmente de los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya.

2) Premiar el mérito y el talento frente al enchufismo: proponiendo y nombrando 
en todos los organismos y entes públicos a personas que se hayan destacado por su 
trayectoria profesional en el sector público o privado por su capacidad para liderar, 
aportar conocimientos específicos a su gestión y que cuenten con un amplio apoyo 
en torno a su elección.

3) Detectar y perseguir la corrupción: incentivando las denuncias de malas prác-
ticas, fraudes y conductas ilícitas y garantizando la confidencialidad y la indemni-
dad de los denunciantes.

4) Luchar contra las puertas giratorias: estableciendo mecanismos de preven-
ción y gestión de las situaciones de conflicto de interés en las que puedan incurrir 
las personas con especial responsabilidad pública.

5) Recuperar el dinero de la corrupción: instaurando y aplicando mecanismos de 
recuperación de remuneraciones y ganancias ilícitas de las personas que con espe-
cial responsabilidad pública hayan participado en casos de corrupción.

6) Acabar con los aforamientos políticos: comprometiéndose a eliminar privile-
gios injustificados para altos cargos y personas de especial responsabilidad pública.

7) Acabar con los salarios desproporcionados de altos cargos: estableciendo un 
sistema de retribuciones para todos los cargos públicos que asegure que son retri-
buidos en función de sus responsabilidades según una tabla de sueldos del sector 
público predefinida.

El Parlament declara la necesidad de: 
2. Acabar con los indultos políticos: reafirmando la necesidad de adoptar un 

compromiso político de todas las fuerzas políticas para acabar con los indultos po-
líticos por corrupción, según el cual ningún político o persona que ocupe un cargo 
o función pública en Cataluña solicitará indulto alguno ante sentencias firmes por 
casos de corrupción. 

3. Aprobar una ley electoral justa y proporcional. En este sentido, subraya la con-
veniencia de reabrir la ponencia parlamentaria relativa a la ley electoral de Cataluña, 
en la que se traten temas como las listas abiertas y desbloqueadas de las diferentes 
candidaturas, la mayor representatividad de los ciudadanos para conseguir que el 
voto de todos los ciudadanos valga lo mismo, la proporcionalidad, el régimen elec-
toral garantice de una manera más efectiva e igualitaria la representatividad de cada 
uno de los ciudadanos de Cataluña en las instituciones representativas.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CSP (REG. 37706)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00002/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Referèndum
En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant de 

manera diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i una legí-
tima voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació.

Aquesta exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vingut 
expressant de manera diversa a través de mobilitzacions socials, eleccions políti-
ques, acords del Parlament de Catalunya, utilitzant els mecanismes que la democrà-
cia posa a l’abast de la ciutadania.

Front a aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la respos-
ta del Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de rebuig, sinó 
de negativa total a obrir cap via de diàleg. Al contrari, el PP ha utilitzat les reivindi-
cacions de la gran majoria de la societat catalana com a arma política electoral per 
fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així espai polític i electoral.

La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les rei-
vindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Catalunya 
i de retruc s’ha convertit, junt amb la corrupció i les polítiques d’austeritat que cas-
tiguen a la majoria, en el principal factor de bloqueig de la governabilitat política 
espanyola.

Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències exis-
tents entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma d’organitza-
ció política de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí per assolir-los, si-
guem capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix que en allò que ens separa.

En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents posi-
cions polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i el dret a decidir, 
com a forma de fer-lo efectiu, és l’exigència de la celebració d’un referèndum a tra-
vés del qual la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de manera democràtica 
sobre el seu futur com a nació i sobre la forma d’organització política que considera 
més adequada per Catalunya.

Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta ma-
nera democràtica de procedir. I a més, existeixen en el marc jurídic actual mecanis-
mes suficients com per fer viable aquest referèndum.

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya considera necessari impulsar des dels partits polí-

tics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant 
de l’exigència de celebració d’un referèndum al màxim de forces polítiques, organit-
zacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta el Govern 
a reconèixer i donar suport a la construcció d’aquest espai transversal de la societat 
civil.

2) El Parlament de Catalunya encoratja i fa seus tots els esforços encaminats a la 
celebració d’un referèndum que compti en la seva convocatòria, formulació i orga-
nització, amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la societat catalana, 
que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la 
Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que, d’aquesta consulta, es des-
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prenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica 
expressada per la ciutadania.

3) El Parlament de Catalunya acorda impulsar les iniciatives polítiques i parla-
mentaries necessàries davant l’Estat Espanyol per possibilitar, la celebració d’un 
referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur 
polític com a nació.

Proposta de resolució 2. Renda garantida de ciutadania
El mes de gener de 2013 es va sol·licitar al Parlament de Catalunya l’admissió a 

tràmit de la proposició de llei per regular la renda garantida de ciutadania establerta 
a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia, per tal d’iniciar la recollida de signatures 
exigides per l’article 3 de la Llei 1/2006, d’iniciativa legislativa popular, que va ser 
admesa a tràmit per mitjà de resolució de la Mesa de 13 de març de 2013.

El mes de desembre de 2013 va registrar-se a la Mesa del Parlament de Catalu-
nya la Iniciativa Legislativa Popular per regular la Renda Garantida de Ciutadania 
establerta a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia, amb el suport de 121.191 signa-
tures. Va ser admesa a tràmit, com a proposició de llei, el mes de febrer de 2014, i 
es va decidir que es tramités pel procediment d’urgència.

Malgrat la decisió de la Mesa de tramitar aquesta proposició de llei pel proce-
diment d’urgència, malgrat la necessitat i la urgència de fer efectiu aquest dret per 
garantir els mínims d’una vida digna a les persones i famílies que viuen per sota 
del llindar de la pobresa, malgrat es tracta d’una iniciativa legislativa popular com 
a manifestació de la necessària participació política dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya en l’activitat legislativa del Parlament, durant els darrers dos anys de la 
passada legislatura no es varen poder acabar els treballs parlamentaris per aprovar 
la proposició de llei.

Aquesta circumstància ha comportat que durant la present legislatura s’hagin 
hagut de reprendre els treballs en el si de la ponència, treballs que és previst finalit-
zar durant aquest mes d’octubre de 2016, quasi 4 anys després de l’inici de la seva 
tramitació.

En coherència amb la urgència que el Parlament va decidir donar a la tramitació 
d’aquesta proposició de llei, i amb el fet que es tracta de la regulació d’un dret que 
ha de donar resposta a la creixent situació d’emergència social.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya es compromet a adoptar totes les decisions necessà-

ries per tal que durant l’any 2017 es posi en marxa de forma efectiva la prestació de 
la renda garantida de ciutadania.

Proposta de resolució 3. Eradicar les agressions sexuals contra les 
dones
La violència sexual contra les dones és un greu atemptat contra la seva llibertat, 

la seva dignitat i la seva integritat física i psíquica i constitueix una de les formes 
més freqüents de violència de gènere, és a dir, de violència contra les dones pel fet 
de ser-ho.

La violència sexual és fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control 
sobre les dones. És, doncs, una eina més de les usades per dominar, controlar i hu-
miliar les dones, envaint el seu cos, la seva ment i la seva sexualitat.

A Catalunya, la violència sexual i els abusos sexuals comprenen «qualsevol acte 
de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i 
la imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, de prevalença o de manipulació 
emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui 
tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu» (article 4 



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 77 

de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclis-
ta), tot i que no totes aquestes accions estan tipificades com a delicte.

Els efectes de la violència sexual sobre la salut són nombrosos. Entre les conse-
qüències sobre la salut sexual i reproductiva hi ha les disfuncions sexuals, embaras-
sos no desitjats, infeccions de transmissió sexual, el virus de la immunodeficiència 
humana i la síndrome d’immunodeficiència adquirida, i un major risc d’adoptar con-
ductes sexuals de risc. Els efectes sobre la salut mental poden ser greus i de llarga 
durada, com ara trastorns per estrès posttraumàtic, depressions, temptatives de suï-
cidi, consum de substàncies tòxiques, etc. S’estima que el 33% dels casos d’estrès 
posttraumàtic en dones és atribuït a situacions d’abusos sexuals en la infància.

En la nostra cultura, on el sexe es considera un dret masculí, les agressions se-
xuals contra les dones s’han banalitzat, quan no s’han invisibilitzat directament o, 
fins i tot, han estat tolerades en el cas que no hagin estat explícites.

La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre violèn-
cia del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual 
constava que el percentatge de les agressions sexuals no denunciades oscil·la entre 
el 50% i el 75%.

Es calcula que entre el 15 i el 25% de dones han estat víctimes d’una agressió 
sexual. D’altra banda, una de cada quatre noies de secundària considera que en el 
centres es produeixen agressions sexuals entre la gent de la seva edat.

Les dones sovint no denuncien les agressions sexuals per vergonya, per por, per 
la por a les represàlies, pel risc de ser culpabilitzades, pel risc de ser humiliades.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Donar a conèixer a tots els hospitals i centres de salut el «Document operatiu 

de violència sexual», contingut en el «Protocol per a l’abordatge de la violència mas-
clista en l’àmbit de la salut a Catalunya (desembre, 2010)», i fer que sigui d’obligat 
compliment i vetllar perquè s’apliqui a tot el territori.

2) Preveure una figura d’acompanyament psicològic a la víctima de l’agressió des 
del primer moment.

3) Implementar campanyes per a la població sobre les agressions sexuals a dones 
i la manera com cal actuar i on han d’anar si es produeixen.

4) Formar de manera específica el personal de salut, comissaries, judicatura, 
serveis socials, centres educatius perquè sàpiguen com atendre les víctimes i perquè 
evitin la revictimització.

5) Introduir de manera sistemàtica l’educació afectivo-sexual a les escoles i ins-
tituts.

Proposta de resolució 4. Lloguer abusiu
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 

2016 s’han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, situació 
provocada tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes persones i famílies 
no disposen d’ingressos per una vida digna, com per l’espiral inflacionista i especu-
lativa del mercat de lloguer.

D’altra banda, els preus dels lloguers d’habitatges estan pujant de forma signi-
ficativa –i molt per damunt del mercat mitjà de lloguer– en ciutats com Barcelona 
i d’altres centres turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics –legals o 
il·legals– i en general per raó de la tornada a les temptacions de l’especulació immo-
biliària, que es veu afavorida per les lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans 
que possibiliten terminis de lloguer molt curts, la qual cosa provoca una gran ines-
tabilitat residencial.

Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es 
veuen afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o re-
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ducció de salaris, el que fa que s’incrementi el nombre de persones i famílies que 
estan afectades d’exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no poden trobar 
lloguers assequibles.

Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania 
ha pagat els plats trencats, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en el 
mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la ciutadania 
amb major risc d’exclusió residencial, de forma immediata, i a la llarga per tothom, 
de manera que les persones i famílies treballadores de totes les edats i condicions, 
puguin continuar vivint a la ciutat i no es vegin expulsades.

La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, 
doncs hi ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d’habitatge 
públic de lloguer és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, per 
més que es millorin i ampliïn les polítiques del parc social d’habitatge i d’habitatge 
protegit –públic o privat– així com les ajudes al pagament de lloguers i de mobilit-
zació d’habitatge buit, cal combinar-ho amb una política que ens permeti estabilitzar 
els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne l’accés a tots els sectors socials amb una 
mínima renda disponible, que no necessàriament s’han de veure acollits al règim de 
lloguer social o assistencial.

En aquest sentit, i mentre que s’estudien altres fórmules per a orientar el preu de 
l’habitatge de lloguer en els diferents territoris, com bé podria ser un índex de refe-
rència o qualsevol altre legislació específica i vinculant que permeti establir límits i 
que els preus no fluctuïn lliurament i amb l’objectiu de protegir a la ciutadania i al 
mateix mercat.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Incloure en la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge: 
a) La definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer de finca urbana destinada 

a habitatge habitual amb una renda que suposi per l’arrendatari un esforç econòmic 
superior al 30% dels ingressos mitjans de les llars del municipi on s’ubica l’habitat-
ge, sempre i quan l’habitatge hagi estat inscrit, o sigui susceptible d’inscripció en el 
Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, estigui situat 
en una àrea de tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

b) També es considerarà abusiu el lloguer realitzat en les condicions esmentades 
en el paràgraf precedent sempre que sigui concertat, directament o indirectament, 
per grans tenidors d’habitatges inscrits o susceptibles d’inscripció al Registre d’ha-
bitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, amb independència que el 
contracte de lloguer es refereixi a un d’aquests habitatges.

c) Les anteriors previsions s’aplicaran igualment als habitatges que siguin propie-
tat de fons de titulització d’actius, i en els casos de transmissions d’accions o parti-
cipacions de societats mercantils dedicades majoritàriament a la promoció o gestió 
de patrimonis immobiliaris.

2) Als municipi de més de 50.000 habitants, el ple municipal podrà aprovar una 
delimitació d’àrees per a l’aplicació del percentatge esmentat al primer paràgraf, 
quan les diferències entre els ingressos mitjans de les llars del municipi ho justifiqui.

3) Els conceptes continguts en els paràgrafs anteriors s’han d’entendre definits o 
delimitats en els termes que resulten de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, Llei 
24/2015 de 19 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica; llei d’imposició sobre habitatges buits i demés 
legislació aplicable en els àmbits de protecció dels drets d’usuaris en matèria d’ha-
bitatge.

4) Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consistent 
en la «concertació de lloguers abusiu» definit en els termes descrits anteriorment.
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Proposta de resolució 5. Educació pública
El sistema d’educació públic troba la seva raó de ser en la igualtat d’oportuni-

tats, una igualtat que hauria de donar-se en l’accés a una educació de qualitat on les 
diferències socioeconòmiques de les famílies no representen un obstacle per l’èxit 
educatiu dels infants i les seves posteriors sortides, tant en l’educació no obligatò-
ria com al mercat laboral. Però malauradament no és així. Trobem informes com el 
del Síndic de Greuges que denuncia com la segregació escolar, lluny d’aturar-se és 
una tendència que roman. O com el darrer informe de Save the Children, que posa 
de relleu com malgrat que l’abandonament prematur a Catalunya ha experimentat 
una reducció considerable a nivell global, passant del 31,9% de l’any 2009 al 18,9% 
l’any 2015, no ha estat així en el cas dels alumnes més pobres. El 32,5% de l’alum-
nat d’entorns més desafavorits abandona de manera prematura el sistema educatiu.

En aquest context, la necessitat d’un millor finançament de les escoles públiques 
és evident. Finançament per atendre la diversitat a les aules, per promoure els ense-
nyaments artístics –donat que les activitats extraescolars marquen sovint la diferèn-
cia entre uns alumnes i altres–, finançament per ajudar a conciliar les famílies amb 
rendes més baixes que no poden pagar una escola bressol, per reduir ràtios a les au-
les i per tenir unes infraestructures dignes.

Donat que els recursos són limitats, s’han de prioritzar en el pressupost de la 
Generalitat les escoles de titularitat pública, alhora que cal ser molt escrupolosos i 
exigents amb aquelles escoles de titularitat privada que compten amb finançament 
públic, per tal que les quotes que apliquen ni siguin imposades ni actuïn de filtre 
d’accés per l’alumnat amb famílies en una situació de vulnerabilitat.

Per tant, un augment de la despesa en matèria educativa, una priorització dels 
àmbits d’actuació, un reconeixement dels drets laborals dels docents i la confiança 
en el seu criteri pedagògic i professional a l’hora d’avaluar l’alumnat són fonamen-
tals per consolidar una educació pública i de qualitat, entesa com un bé comú i que 
no deixi ningú enrere.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Augmentar progressivament la despesa educativa pública fins a arribar al 4% 

del PIB en tres anys i al 6% del PIB, tal com marca la LEC, en cinc anys.
2) Recuperar la coresponsabilitat de la Generalitat en el finançament de les es-

coles bressol municipals.
3) Recuperar la coresponsabilitat de la Generalitat en el finançament dels ense-

nyaments artístics municipals.
4) Executar en un termini màxim d’un any les obres de remodelació dels centres 

escolars amb greus mancances estructurals.
5) No tancar cap línia de P3 de les escoles de titularitat pública i aprofitar la da-

vallada demogràfica per a reduir ràtios.
6) Diagnosticar pels propers cinc cursos la necessitat de places de Secundària i 

Batxillerat a Catalunya i engegar un pla d’infraestructures per donar cobertura, de 
manera que no se superin les ràtios establertes legalment.

7) Publicar el Decret d’educació inclusiva en el termini màxim d’un mes.
8) Complir l’article 50.2 de la LEC sobre les garanties de gratuïtat dels centres 

privats sostinguts amb fons públics, pel que es proposa que, tant durant el període 
d’admissió de peticions com en el període de matriculació, tots els centres sostin-
guts amb fons públics proporcionen a les famílies de manera prescriptiva, en format 
paper, una informació elaborada per la Generalitat on es reflecteixi la legislació i 
normativa vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats 
i que en el Pla Anual d’Inspecció s’incloguin actuacions de vigilància i control del 
cobrament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres 
sostinguts amb fons públics.
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9) Revertir les retallades econòmiques i de drets laborals que ha patit el cos de 
docents, professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els logopedes 
dels CREDES, vetlladors i vetlladores, tècnics d’integració sociocultural i auxiliars 
de suport.

Proposta de resolució 6. Precarietat laboral personal sanitari
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el passat 14 de de-

sembre que la renovació de contractes temporals de forma successiva per a cobrir 
en realitat un lloc de treball permanent genera precarietat laboral i no s’ajusta a les 
normes europees. La sentència fa referència a una infermera espanyola que va de-
nunciar que el seu contracta va ser renovat 7 vegades «per serveis determinats de 
naturalesa temporal, conjuntural o extraordinària» per a realitzar una activitat per-
manent.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que el Dret de la Unió s’oposa 
a la renovació de nomenaments temporals, amb la justificació d’atendre necessitats 
temporals en matèria de personal, quan aquestes necessitats són en realitat perma-
nents. Reconeix que la substitució temporal de treballadors per atendre necessitats 
de durada limitada pot constituir «una raó objectiva», però considera que els no-
menaments de durada determinada no poden renovar-se any rere any per realitzar 
funciones permanents i estables incloses a l’activitat normal del personal estatutari 
fix. I no poden ni han de renovar-se, com nomenaments temporals, perquè comporta 
una precarització de les condiciones laborals que va en contra dels acords europeus 
en aquesta matèria, i els Estats estan obligats a crear llocs de treball de caràcter 
permanent.

L’article 189 de l’Estatut d’Autonomia estableix que «La Generalitat aplica i exe-
cuta el dret de la Unió Europea en l’àmbit de les seves competències». Pel que fa a 
la jurisprudència comunitària cal tenir present el seu caràcter vinculant pels Estats 
membres, de conformitat amb l’article 234 del Tractat de la CE.

La competència de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la funció pública i el 
personal al servei de les administracions públiques catalanes està regulada a l’arti-
cle 136 de l’Estatut d’Autonomia, i, pel que fa a l’àmbit del sistema sanitari públic, 
l’Institut Català de la Salut és l’empresa pública encarregada de la prestació sanitària 
a la població de Catalunya, i, a tal efecte, és la responsable de la gestió dels recursos 
humans, del conjunt de professionals que presten l’assistència sanitària.

Pel que fa a la qüestió concreta de l’obligació legal de cobrir de forma permanent 
les necessitats de caràcter permanent i estable, la Generalitat de Catalunya, més en-
llà d’estar sotmesa a la normativa legal bàsica, en aquest àmbit l’«Estatut Marc del 
personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 55/2003, de 16 de desem-
bre», té competència exclusiva en matèria de gestió del personal del sistema públic 
de salut i té, no només la competència, sinó també la responsabilitat de determinar 
els llocs de treball necessaris per a la millora de la salut i de la qualitat de vida de 
les persones a través de la prestació d’uns serveis sanitaris innovadors i excel·lents.

La plantilla de l’Institut Català de la Salut és de més des 38.000 professionals 
que presten l’assistència sanitària a la població de Catalunya amb un alt grau de sa-
tisfacció, malgrat les greus dificultats amb les què es troben.

D’entre aquestes dificultats cal destacar l’alt nivell de precarietat en la contracta-
ció del personal, de fet avui dia molts llocs de treball de caràcter estructural i per-
manent són coberts amb personal eventual/interí i de substitució, i amb contracte a 
temps parcial.

L’actual jurisprudència comunitària obliga als poders públics, també a la Gene-
ralitat de Catalunya, en l`àmbit de les seves competències, a determinar els llocs de 
treball necessaris i estructurals a l’àmbit del sistema públic de salut, a cobrir-los de 
forma permanent amb personal amb vincle indefinit, i, d’aquesta forma, reduir la 
precarietat en la contractació eventual, dignificar les condicions de treball dels tre-
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balladors i treballadores dels sistema sanitari públic, i, també d’aquesta forma con-
tribuir a la millora de la prestació sanitària a la població de Catalunya.

Les retallades pressupostàries i de reducció de personal als centres de l’Institut 
Català de la Salut han repercutit de forma negativa en la qualitat i l’eficàcia de la sa-
nitat a Catalunya, i han afectat també els professionals sanitaris, condemnant-los a 
la precarietat laboral o a la pèrdua de feina.

Tal i com s’alerta des de la Marea Blanca, avui, a Catalunya, tan perillós, o més, 
és pel Sistema Públic de Salut les privatitzacions i mercantilització de l’assistència 
realitzades per l’anterior govern –que costaran molt de frenar i revertir–, com el 
desencís i la deserció de molts professionals a causa de la precarització de les condi-
cions laborals realitzada amb l’excusa de la crisi econòmica i la manca d’autonomia 
professional, dels equips i centres.

En només cinc anys, s’han eliminat cinc mil llocs de treball al sistema sanitari 
i s’han retallat un 90% les substitucions per jubilacions o baixes. En l’actualitat, un 
20% dels professionals d’hospitals de l’ICS són precaris (part d’ells amb contractes 
d’un dia, de setmanes...)

L’eliminació de llocs de treball al sistema sanitari i la precarització de les seves 
condicions laborals tenen conseqüències negatives pel bon funcionament del siste-
ma. Menys recursos dedicats impliquen pèrdua de qualitat i d’accessibilitat amb tan-
caments de plantes d’hospitalització, de quiròfans, augments en les llistes d’espera, 
i, en definitiva, degraden inevitablement els resultats en salut de la població.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Impulsar els efectes que es deriven de la Sentència del Tribunal Justícia de la 

Unió Europea en el sistema públic de salut, en el benentès que resta obligada a de-
terminar els llocs de treball estructurals i necessaris i cobrir-los de forma perma-
nent.

2) No fer noves retallades en personal sanitari (ni en condicions salarials ni la-
borals, ni en jornades, ni en nombre ni en condicions de contractacions) a cap centre 
de la xarxa pública catalana durant el 2016 i 2017.

3) Garantir les substitucions de les jubilacions i baixes de professionals sanitaris 
per evitar que aquestes no suposin una pèrdua global en la disponibilitat del perso-
nal sanitari necessari per a garantir l’activitat assistencial.

4) Prendre les mesures necessàries per a equiparar les condicions salarials i labo-
rals dels professionals de la sanitat catalana a les ràtios mitjanes de la Unió Europea 
en un termini de 4 anys.

5) Obrir convocatòria de noves places d’oferta pública d’ocupació a l’ICS, per a 
resoldre la precarietat i l’interinatge que actualment pateixen molts treballadors i 
treballadores.

Proposta de resolució 7. Treball digne i generació d’ocupació
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2016, va aprovar la 

moció 10/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret al treball digne i la genera-
ció d’ocupació.

L’exhaustiu document presentat pel govern en el seu control de compliment, de 
21 de juliol del 2016, especifica algunes de les mesures que el govern pensava pren-
dre en relació a la moció aprovada.

Tot i això, la concreció i l’especificació temporal d’algunes d’elles exigien del 
govern algunes actuacions que no estan acomplertes, especialment pel que fa als 
calendaris i la planificació de mesures concretes.

En concret, el punt g) de l’esmentada moció diu: «Presentar-li, en el termini de 
tres mesos, un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de promo-
ció i control de les activitats de prevenció a les empreses, dins el III Pla de seguretat 
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i salut laboral 2015-2020, per a frenar l’increment de la sinistralitat per accidents 
de treball.»

Passats més de sis mesos, no hi ha hagut cap presentació ni de calendari ni de 
propostes prioritàries en matèria de control de les activitats de prevenció, especial-
ment en relació a la infradeclaració de malalties professionals i el cost per als pres-
supostos públics que això suposa i, lamentablement, a més, s’ha incrementat la sinis-
tralitat en els darrers mesos. Això implica, necessàriament, l’exigència de presentar 
de manera urgent aquestes prioritats amb un calendari d’actuacions i d’incloure en 
els propers pressupostos l’impacte d’aquestes mesures.

D’altra banda el punt i) diu: «Presentar-li en el termini més breu possible, a fi 
de poder-lo executar dins aquesta legislatura, un pla d’actuació de la Inspecció de 
Treball de Catalunya que situï les prioritats de l’autoritat laboral amb relació a les 
conductes contràries als drets laborals o irregulars en la seva aplicació i desenvolu-
pament.»

Passats més de sis mesos no hi ha hagut cap presentació d’un pla d’actuació de 
la inspecció de treball en relació específicament al control de les conductes contrà-
ries als drets laborals o irregulars en la seva aplicació. En aquest temps s’ha conti-
nuat produint un increment de la temporalitat i la precarització en la feina, moltes 
vegades utilitzant de manera fraudulenta figures contractuals no adequades. És, per 
exemple, un cas específic, que reclama actuacions concretes, la utilització de la fi-
gura de soci/treballador en les cooperatives de treball associat en els escorxadors 
industrials, per evitar l’aplicació de la legislació laboral i el conveni col·lectiu i així 
reduir de manera fraudulenta els costos empresarials en la mà d’obra. És exigible, 
per tant, que el Govern presenti de manera urgent aquest pla d’actuació, ja aprovat, 
especificant les actuacions i incloent en els propers pressupostos l’impacte d’aques-
tes mesures.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Donar compliment de forma immediata al punt g) de la moció 10/XI del Par-

lament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la presentació 
d’un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de control de les ac-
tivitats de prevenció a les empreses.

a) Incloure específicament en aquest calendari les mesures per evitar la infrade-
claració de malalties professionals i per recuperar l’elevat cost per als pressupostos 
públics que això implica, donat que les malalties professionals han de ser cobertes 
per les mútues.

b) Incloure específicament en els propers pressupostos de la Generalitat l’impac-
te d’aquestes mesures urgents de control de les activitats de prevenció a les empre-
ses i de la recuperació de costos per la millor declaració de malalties professionals.

2) Donar compliment de forma immediata al punt i) de la moció 10/XI del Parla-
ment de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a la presentació d’un 
pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya amb relació a les conductes 
contràries als drets laborals.

a) Incloure específicament en aquest pla d’actuació les mesures per controlar la 
utilització fraudulenta de figures contractuals que incrementen la temporalitat i la 
precarització en la feina.

b) Incloure específicament en aquest pla d’actuació les mesures per controlar la 
utilització fraudulenta de la figura de soci/treballador en les cooperatives de treball 
associat en els escorxadors industrials, per evitar l’aplicació de la legislació laboral 
i el conveni col·lectiu i així reduir de manera fraudulenta els costos empresarials en 
la mà d’obra.
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c) Incloure específicament en els propers pressupostos de la Generalitat l’impacte 
d’aquest pla d’actuació i un increment de recursos destinats a la Inspecció de Treball 
per combatre el frau en la contractació.

Proposta de resolució 8. Universitat pública
La universitat pública és un puntal de la nostra societat. El reflex de l’avenç, la 

cultura i el coneixement. Un exemple de com està funcionant la nostra societat, i 
hauria de ser un reflex on emmirallar-nos. Tot i així, ens trobem certes problemàti-
ques a Catalunya que fan que aquesta estigui en perill, i que no compleixi els objec-
tius que la societat necessita.

Una universitat on l’accés és cada cop més difícil, segons dades de l’informe pu-
blicat per l’Observatori del Sistema Universitari sobre finançament, veiem com les 
classes populars poc a poc comencen a quedar-se excloses de la universitat per cul-
pa, en gran part, del preu de les matrícules. El preocupant descens de matriculats 
per primer cop des de la transició, l’augment del 60% al 210% en els últims anys i el 
fracàs de la implantació del model Bolonya a Catalunya provoca que la universitat 
pública hi perdi cada cop més aquest adjectiu que l’acompanya.

D’altra banda, ens trobem l’estat de les persones que estudien, treballen, investi-
guen i creen a les nostres universitats. Investigadors i docents que segons l’informe 
sobre personal del Observatori del Sistema Universitari, publicat aquest setembre 
del 2016, està cada cop més envellit. Per tant hem tancat les portes als joves a l’hora 
d’accedir a crear? Què és un país sense els seus joves investigant i creant? És l’hora 
de revertir amb polítiques pràctiques aquesta situació, augmentant, amb plans espe-
cífics de suport als preinvestigadors i als investigadors novells amb recursos i eines. 
Doncs ens estem jugant el futur, el valor afegit d’una societat com la catalana per 
afrontar els reptes que ens depara el futur.

I què estem fent fins ara? El nou sistema de contractació Serra-Hunter que sota 
l’argument de la contractació no està donant resultats. Un sistema lent i molt car, 
que dóna uns resultats similars als dels anteriors sistemes de contractació, que no 
aconsegueix segons les experiències portades a terme, modificar substancialment la 
internacionalització dels nostres departaments. Un pla sense el suport de la comu-
nitat universitària, que s’ha volgut imposar a les universitats a cop de subvenció des 
de la direcció general. Per tant, cal un pla de contractacions que respecti l’autonomia 
universitària, fet des de la pròpia comunitat universitària, ràpid, eficaç, que permeti 
la reentrada de joves a les nostres universitats.

Proposta de resolució
EL Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) La publicació, tal com preveu la Moció 15/XI aprovada al Parlament de Ca-

talunya, de la fórmula amb la qual es calcula els preus dels crèdits de la matrícula 
universitària per tal de verificar, com posen de manifest alguns informes, que els 
estudiants estan pagant fins a un 40% del cost de la matrícula, enlloc del 25%, i si 
s’està calculant sobre els costos de prestació del servei, i no sobre els ingressos de la 
universitat, tal i com estableix la normativa vigent.

2) Adaptar, tal com preveu la Moció 15/XI aprovada al Parlament de Catalunya, 
en el termini de 6 mesos, el model de finançament de les universitats catalanes en el 
cas de que es constati que els preus dels crèdits de la matrícula superen els màxims 
fixats per la normativa vigent.

3) Revertir en el curs 2017-2018, la pujada de preus universitaris que ha aplicat 
la Generalitat des del 2011.

4) Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant per 
aplicar en el curs 2017-2018 un sistema de tarifació social en funció de la renda que 
substitueixi progressivament a les beques equitat.
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5) Dotar els pressupostos de 2017 amb una partida per al curs 2017-2018 d’ajudes 
per evitar la fuga de talent a l’exterior i incentivar la creació de places i l’estabilitza-
ció dels joves que actualment treballen a la universitat.

6) La paralització del pla Serra-Hunter i l’elaboració d’un pla de contractacions 
més eficient, ràpid i que respecti l’autonomia universitària, per tal d’evitar l’envelli-
ment del PDI universitari. Aquest pla ha de ser elaborat conjuntament amb la comu-
nitat universitària.

Proposta de resolució 9. Energia: foment de l’autoconsum
L’actual model energètic està basat en recursos fòssils que no tenim, que com-

prem a països tercers i que estan en perill d’esgotament a curt termini. El model 
actual afavoreix el malbaratament dels recursos. Es tracta d’un model de producció 
centralitzada i de consum sovint allunyat dels centres de producció, en què les pèr-
dues en el transport de l’energia estan al voltant del 14 % de la producció en origen. 
És, a més, un model altament contaminant. En 150 anys hem enviat a l’atmosfera 
milions de tones de CO2 i altres productes que alteren el clima i són tòxics.

El canvi climàtic i l’esgotament segur de les fonts fòssils d’energia i de l’urani 
obliguen ja a la transició a un nou model energètic 100 % renovable, sustentat en una 
aposta per l’eficiència i pel decreixement de l’ús de recursos energètics. Les energies 
renovables, pel fet de basar-se en fonts inesgotables, gratuïtes i netes, suposaran un 
estalvi extraordinari tant econòmic com ecològic.

Un dels pilars d’aquest nou model és l’autoproducció, especialment d’energia fo-
tovoltaica que ajudarà a apoderar a la ciutadania, afeblirà la gran concentració de 
poder i els oligopolis i ens farà menys dependents de les grans xarxes de distribució. 
L’autogeneració és un dels instruments per garantir un model de generació distribuï-
da, i més democràtic.

El Reial Decret 900/2015 que regula les condicions de subministrament i pro-
ducció d’energia elèctrica mitjançant autoconsum, aprovat pel Govern del PP a la 
passada legislatura amb el rebuig unànime de tots els partits i del sector i conegut 
com «l’impost a sol» fa avui inviable aquest autoconsum i autogeneració, imposa 
barreres normatives i sobrecostos a les PIMES i a la ciutadania i no regula el balanç 
net de les instal·lacions, en que només es paga per la diferència entre allò consumit 
de la Xarxa i el que s’ha aportat de les pròpies plaques al sistema, que és la formula 
més estesa i vigent a Alemanya, Estats Units, Canada, Mèxic, Holanda, Dinamarca, 
Portugal, Grècia, Italià, Japó o Austràlia, entre d’altres països.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el marc de les competències prò-

pies en matèria elèctrica i mentre no es derogui el RD 900/2015 de 9 d’octubre, pre-
sentar, en els propers 6 mesos, una legislació específica catalana per garantir l’auto-
consum, que inclogui com a mínim: la definició d’instal·lació aïllada, que eximiria 
del pagament del peatge variable, la contraprestació en termes d’energia per l’elec-
tricitat que produïm i vessem a la xarxa és a dir el balanç net i d’altres qüestions 
que garanteixin la protecció i foment de l’autoconsum i l’autogeneració energètica.

Proposta de resolució 10. Sòls contaminats
Flix, Cerdanyola, Súria, Sallent i Balsareny, tres emplaçaments del nostre país, a 

les Terres de l’Ebre, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Bages Catalunya Cen-
tral, tres exemples que per diferents motius i en diferents circumstàncies compartei-
xen junt amb altres espais del nostre petit país un greu conflicte mediambiental: la 
contaminació del sol i el subsòl i les masses d’aigua.

Tres exemples d’externalitats de costos d’empreses i activitats industrials, ex-
tractives, productives que ens deixen uns passius ambientals, amb unes greus conse-
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qüències per a la salut de les persones i per al posterior desenvolupament d’aquests 
territoris.

Flix i l’empresa Ercros, la indústria química una llarga història que ha marcat 
una comarca, un poble i el riu Ebre des de fa més d’un segle, una empresa que ha 
maltractat l’administració que li ha renegociat el deute, que li ha finançat inversions 
i que ara no li fixa terminis per descontaminar, ni l’obliga a prestar les garanties que 
cobreixin els passius ambientals que ha deixat.

L’any 2003 una sentència judicial condemnava l’empresa per delicte ambiental. 
Amb diner públic, alineant-se les administracions europees, de l’estat i catalana es 
fa la descontaminació de l’embassament al que l’empresa havia abocat un milió de 
tones de residus, posant en perill la salubritat del riu, aigües avall i el Delta. Però 
encara l’empresa no ha reconegut ni els impactes produïts, ni els passius ambientals 
generats, i que han estat estimats, segons la recerca feta per la Dra. Marta Pujadas 
de la UAB de l’ordre de 400 a 500 milions €.

Parlem de fins 40 Ha de sòls contaminats dels que l’empresa emparant-se en la 
poca concreció de la llei de residus i sòls contaminats, només en vol descontaminar 
15 Ha, dedicant la ridícula quantitat de 300.000 € per any fins 2 milions.

En el cas del Bages, l’explotació de les mines de sal potàssica per Iberpotash 
SA que ha produït a més dels problemes de salinització de la conca del rius Llobre-
gat i Cardaner, les muntanyes de runams salins incomplint-se vàries de les Directi-
ves Europees i especialment la Directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del 
Consell sobre la gestió de residus d’indústries extractives.

I en aquest cas com en els anteriors no s’aplica el principi de qui contamina paga 
en tant que la major part dels costos d’execució de les mesures de restauració i eli-
minació dels residus salins seran finançats amb diner públic, de tots i totes tal i com 
els recrimina la Carta d’emplaçament de la Comissió Europea de la Infracció núm. 
2014/4004.

Cerdanyola del Vallès, els terrenys entre Cerdanyola i Sant Cugat, un altre cas de 
sols contaminats, d’externalitats ambientals i de feble resposta administrativa deri-
vats en aquest cas de que l’empresa concessionària li va sortir més a compte més que 
restaurar les argileres, reblar, reomplir els forats de les antigues extraccions d’argi-
les amb residus industrials de diferents tipus sense complir les garanties ambientals. 
Durant 15 anys van estar abocant més tones de sals de segona fosa d’alumini, per 
sobre dels autoritzats, líquids dielèctrics sense autorització, escòries d’incineració, 
fangs industrials, etc. i tota mena de contaminants que han deixat milions de metres 
cúbics contaminats de residus industrials considerats perillosos i que tenen efectes 
nocius sobre la salut.

Considerava l’informe de l’IDOM que només descontaminar i tractar aquestes 
hectàrees contaminades costaria sobre els 196 milions, costos que de nou s’haurien 
de sufragar en diners de tots i totes.

A aquests tres exemples, coneguts i reconeguts, de difícil solució i que a més de 
les greus conseqüències ambientals i sobre la salut de la ciutadania suposen un es-
poli de diner públic em podríem afegir d’altres de menors imports i abast repartits 
per tota la geografia catalana.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar, durant els propers 8 

mesos, mitjançant el procediment més àgil, Decret o Reglament, la Llei 22/2011 de 
28 de juliol de residus i sòls contaminats, sense prejudici de l’aplicació de la nor-
mativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. Una regulació 
que protegeixi el sòl prevenint alteracions d’origen entròpic, el règim jurídic apli-
cable als sòls contaminats de Catalunya, que fixi les obligacions específiques per a 
les empreses i activitats potencialment contaminants, aplicant el principi de «qui 
contamina paga», que determini les obligacions de les persones físiques o jurídi-
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ques propietàries de sòls, que fixi el règim d’acreditació de les entitats que poden 
fer actuacions de recerca i recuperació de sòls i amb el finançament públic necessari 
per desenvolupar-la.

Proposta de resolució 11. Aigua
La moció 205/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de l’aigua, aprovada 

el 30.04.2015, va acordar una sèrie de mesures en relació als bons usos i gestió de 
l’aigua. Una d’aquestes mesures, que tenia caràcter urgent, era la intervenció per as-
segurar i garantir el subministrament d’aigua potable a les poblacions afectades per 
índexs de nitrats superiors als permesos i que, en determinades situacions, impedien 
el consum d’aigua de beure.

En aquesta moció es va especificar el llistat de vint-i-tres municipis que, a res-
posta en pregunta parlamentària, el propi Govern de la Generalitat havia reconegut 
una afectació important.

En algunes d’aquestes i en d’altres poblacions, aquest estiu s’han repetit episodis 
on s’ha hagut d’aconsellar a la població no consumir aigua degut a la concentració 
de nitrats, la qual cosa evidencia que el problema no només no està resolt, sinó que 
probablement s’està agreujant.

Això implica, necessàriament, l’actuació urgent per garantir a la ciutadania un 
servei essencial com és el consum d’aigua.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Adoptar mesures urgents per a garantir el subministrament d’aigua potable a 

les poblacions que tenen afectats llurs aqüífers o captacions per índexs de nitrats su-
periors als permesos legalment.

2) Planificar i calendaritzar, en col·laboració amb les administracions locals, de 
les intervencions necessàries als municipis en què s’ha desaconsellat el consum de 
l’aigua de beure com a conseqüència de l’afectació dels aqüífers.

3) Presentar al Parlament d’un informe sobre l’execució del programa general de 
mesures per a resoldre progressivament els problemes de superació dels 50 mg/l de 
nitrats.

4) Incorporar als propers pressupostos de la Generalitat de l’impacte de les me-
sures planificades.

Proposta de resolució 12. Interior

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Convocar amb la màxima celeritat possible una reunió de la Junta de Segure-

tat de Catalunya.
2) Reforçar i millorar els protocols en matèria de seguretat ciutadana per la plena 

vigència i el respecte dels drets fonamentals i la no aplicació de la Llei de Seguretat 
Ciutadana en context de manifestació.

3) Augmentar la formació dels Mossos d’Esquadra en drets humans per tal de 
millorar les actuacions en situacions que puguin vulnerar els drets fonamentals, tals 
com l’homofòbia, la violència de gènere, el racisme i el feixisme, entre d’altres.

4) Fomentar l’ús de la mediació entre les forces de seguretat i la ciutadania sem-
pre com a pas previ a l’actuació policial.

5) Avançar en les convocatòries necessàries per complementar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra, Bombers i la nacionalització de la gestió del servei 112.

Proposta de resolució 13. Per un model d’acollida integral a Catalunya
Garantir la protecció internacional i el dret d’asil és una responsabilitat moral i 

política de tota societat democràtica. Per això no es tracta només de garantir l’estatut 
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de refugiat com una eina jurídica i l’acompanyament mitjançant els circuits d’acolli-
da, sinó que es tracta de garantir una inclusió social real de les persones refugiades 
dins de la societat, des d’una perspectiva de drets humans i també des d’una pers-
pectiva del benefici de tota la societat, en tant som producte del mestissatge, la inte-
gració i la interacció de grups humans.

En aquest sentit, Catalunya ha d’assumir el seu rol i la seva responsabilitat. L’aco-
llida i la inclusió social de les persones estrangeres, ja siguin «migrants econòmics» 
o refugiades, han de formar part estructural de les polítiques socials i de benestar 
de Catalunya. La inclusió social d’aquestes persones s’ha de plantejar des del minut 
zero dins d’una política integral d’acollida, que pugui garantir els drets civils, so-
cials i polítics de les persones estrangeres.

Malgrat Catalunya ha sigut durant anys terra d’acollida de persones de gairebé 
tot el món, i té un Pla d’Integració de les Persones Migrades des del 2013, encara 
no existeix una política clara d’acollida que garanteixi tant la protecció internacio-
nal, com la integració social i econòmica de persones estrangeres a tot el territori. 
Des del 2014, Catalunya té un Pla de Protecció Internacional, però malgrat estem a 
mig termini de la seva execució, no s’ha desenvolupat del tot, per manca de dotació 
pressupostària, però també per manca de voluntat política. Davant la «crisi dels re-
fugiats», l’any passat, el Govern de Catalunya va constituir un Comitè d’acollida de 
persones refugiades. Aquest Comitè serveix com a eina d’interlocució i participació 
per respondre a una situació concreta d’emergència, però no com a desplegament del 
Pla, i molt menys com a política real d’acollida i d’integració social. Tant el Pla de 
Protecció Internacional de Catalunya, com el Comitè d’Acollida necessiten estructu-
res i alineaments polítics més sòlids que permetin treballar cap a la inclusió social, 
en coordinació amb el teixit associatiu de tot el territori nacional, i en funció de les 
necessitats de les persones refugiades i migrants.

Per altra banda, sabem que l’any passat, el govern de l’estat espanyol va denegar 
un 70% de les sol·licituds d’asil, una situació denigrant i greu, que no només atenta 
contra un dret humà com el dret d’asil, sinó que precaritzarà i empitjorarà encara 
més la vida de la gent, que es veurà sense més remei que intentar sobreviure dins 
dels circuits informals d’economia submergida, assistencialisme, caritat, etc. Segon 
les entitats especialitzades, s’estima que s’incrementarà la població «sense papers», 
per la qual cosa hem de donar alguna resposta i garantir recursos.

Aquesta situació també ha d’estar contemplada en una política d’acollida integral 
per a tot el país, ja que s’haurà de cobrir les necessitats de les persones refugiades 
que quedin fora dels circuits d’acollida estatal, i això és una tasca complexa, que 
no pot només ser coberta mitjançant els recursos dels ajuntaments, ni tampoc pels 
serveis socials.

Proposta de resolució
Per crear i garantir un model integral d’acollida a Catalunya, el Parlament de 

Catalunya insta el Govern a: 
1) Formular una política integral d’acollida a Catalunya que tingui per principi la 

inclusió social des del minut zero i que pugui garantir els drets civils, socials i polí-
tics de les persones estrangeres. Això també implica una política contra el racisme 
i la islamofòbia.

2) Desenvolupar de forma integral el pla de protecció internacional i garantir la 
seva dotació pressupostària, d’acord a les necessitats de les entitats d’acollida que 
s’han organitzat en la xarxa Asil.cat. Aquest pla és molt millorable, cal revisar-lo i 
planificar el seu desplegament en funció també de les necessitats més específiques 
del col·lectius de persones refugiades i migrades que ja estan vivint a Catalunya.

3) Crear «antenes», en coordinació amb entitats i moviments socials, per detectar 
les persones possibles sol·licitants d’asil, en tot el territori català, especialment en les 
ciutats de Girona i Tarragona, i que pugui accedir als circuits d’acollida.
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4) Desenvolupar un programa específic per detectar les persones fora de circuits 
d’asil de l’Estat, i les persones que han caigut en la irregularitat per denegació de 
l’Estatut de Refugiat, i poder garantir els seus drets i la seva inserció als circuits 
d’acollida i integració social. Complementar l’acollida que dona l’Estat als sol·lici-
tants d’asil, quan la perden de forma abrupta passats els primers sis mesos.

5) Desplegar protocols reals i concrets per aplicar el model d’acollida a grups 
especials i vulnerables, com són les persones possibles víctimes de tracta, persones 
LGTBI i menors no acompanyats, des d’una perspectiva de drets humans. Ampliar 
els terminis dels circuits d’acollida de l’estat aplicables a aquests grups.

6) Impulsar plans de formació i ocupació que puguin garantir l’accés real al 
mercat de treball de les persones refugiades, una assignatura pendent en polítiques 
d’asil, no només a Catalunya, sinó també a Europa, i alhora clau per combatre la se-
gregació. Una política integral d’acollida ha d’assumir que no hi ha integració social 
sense integració laboral i econòmica. La integració laboral també s’ha de treballar 
des del minut zero, i no després de la resolució de l’Estatut de Refugiat, abans de 
que els sol·licitants d’asil rebin el permís de treball, una condició jurídica no exemp-
ta de burocràcia.

7) Impulsar una política de sensibilització i conscienciació per a tota la societat 
sobre la protecció Internacional com a dret humà i com a responsabilitat de tothom. 
Un model integral d’acollida ha de respondre a les necessitats de les persones es-
trangeres, però també ha de ser en concordança amb un model de societat igualità-
ria, que pugui prevenir el racisme i combatre la segregació i la estratificació social.

Proposta de resolució 14. Llei electoral
En trenta-sis anys el Parlament de Catalunya ha estat incapaç d’aprovar una Llei 

electoral. Acumulant fracassos, legislatura rere legislatura, Catalunya resta avui 
com l’única comunitat autònoma que no ha estat capaç d’articular una Llei electoral 
pròpia.

Aquest retard, té una clara explicació: el bloqueig exercit durant anys per part del 
bipartidisme català, que ha prioritzat els seus interessos partidistes a l’interès d’un 
país de tenir un sistema electoral propi. La realitat, però, ha canviat. També el Parla-
ment. Cal superar aquesta paràlisi i recentment –la darrera legislatura– el Parlament 
ha estat molt a prop d’aconseguir-ho. Especialment a partir de la visibilització que la 
llei electoral ha de servir per molt més que per a organitzar la distribució d’escons 
entre les diverses candidatures.

Al carrer hi ha una exigència de més transparència pel que fa al funcionament 
dels partits i de les campanyes i de major control de les despeses electorals, i les 
propostes que hi ha damunt la taula permetrien abordar qüestions com la tramesa 
conjunta de les paperetes (amb un estalvi econòmic considerable), l’estímul de la 
participació –tant en les eleccions com en l’elaboració de llistes electorals–, l’am-
pliació de les facilitats per exercir el vot superant tot tipus de barreres, la reconside-
ració del sistema de blocs electorals pel que fa als mitjans públics de comunicació, 
la limitació i fiscalització de totes les despeses electorals o preelectorals dels par-
tits, o la creació d’una Sindicatura Electoral catalana que supervisaria els processos 
electorals sense dependència de la Junta Electoral Central. Potser en els continguts 
d’aquesta part de la possible nova llei caldria trobar també alguns dels motius pels 
quals no hi ha hagut interès a elaborar encara la Llei electoral catalana.

Sigui com sigui, Catalunya necessita urgentment una Llei electoral pròpia que 
actualitzi el sistema electoral a la realitat que viu el país avui en dia, tant pel que fa 
a la població com a la seva distribució pel territori. Aquesta urgència va marcada 
també pel context polític català: es defensi o no un plantejament independentista, 
és bastant inconcebible que un Parlament que aprova suposades lleis de desconne-
xió de l’ordenament jurídic espanyol, en sigui subsidiari a l’hora de reglar com es 
constitueix.
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Proposta de resolució
Per aconseguir aquests objectius, el Parlament de Catalunya es compromet a re-

obrir la ponència de la Llei electoral catalana amb l’objectiu d’aprovar un projecte 
de llei abans del final de l’actual legislatura.

Proposta de resolució 15. Sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Comença un nou curs polític, i es mantenen pendents tots els temes que els dar-

rers mesos –i en alguns casos, anys– han centrat l’atenció de les peticions i reivin-
dicacions per a millorar el funcionament dels mitjans de comunicació públics de 
Catalunya, especialment els de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: la 
reforma efectiva de les lleis que els regulen, la renovació del seu Consell de Govern, 
i la renovació dels marcs que en concreten la funció i les eines que tenen per a tre-
ballar: el Contracte Programa i l’Acord Marc.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya es compromet a: 
1) Desbloquejar la tramitació de la proposició de llei per a la reforma de les lleis 

audiovisuals, i a procedir a la seva tramitació, sense dilacions, de les compareixen-
ces dels sectors afectats.

2) Dur a votació de la cambra, dins d’aquest període de sessions, el canvi dels 3 
membres del Consell de Govern de la CCMA que, segons la llei vigent, ja haurien 
d’haver estat substituïts per part del Parlament el tercer any del mandat (d’això en fa 
un any i mig). Fer-ho complint els acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març 
de 2016, respecte el criteri de majoria de majoria qualificada, de 2/3 de vots del par-
lament, per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats/es que sor-
geixin a proposta d’un mínim de 3 grups parlamentaris.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3) Acordar i aprovar, abans d’acabar l’any 2016, un nou contracte programa amb 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui en compte l’estabilitat 
financera i la viabilitat econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.

4) Incrementar un mínim d’11 milions d’euros en la dotació per al pressupost or-
dinari de la CCMA per a l’any 2017, respecte el de 2016

Proposta de resolució 16. Per impulsar una proposta pròpia  
i consensual de Catalunya per canviar i aprofundir democràticament 
l’eurozona i la Unió Europea
La Unió Europea està immersa en múltiples crisis. L’especificitat de la crisi eco-

nòmica a l’Eurozona –que hem viscut en el seu un impacte diferencial als països 
mediterranis–, la crisi dels refugiats, el xoc entre legitimitats de diversos països, el 
Brexit, les pulsions antidemocràtiques i de replegament estatal en alguns països,... 
reclamen urgentment molts canvis i un aprofundiment democràtic dels espais insti-
tucionals europeus, que actualment funcionen de forma majoritària en lògica inter-
governamental. Els reptes són majúsculs, i com la majoria de la societat catalana, 
des d’un europeisme exigent i quan convé crític, pensem que no es pot seguir com 
fins ara i que calen canvis profunds.

Sabem que per sortir de la crisi econòmica, entre altres coses, calen canvis im-
portants a la Unió Econòmica i Monetària. Que aquesta tingui capacitat fiscal per 
invertir suficientment per reactivar l’economia i evitar xocs asimètrics, i que això 
estigui legitimat democràticament de forma més directa. I pel que fa al conjunt de 
la UE, sabem que cal més aprofundiment democràtic, que la ciutadania europea 
pugui tenir una veu més directa en el funcionament i en les decisions que l’afecten.
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Aquests debats estan prenent cos a les institucions europees i a les societats eu-
ropees. Considerem que Catalunya no pot romandre al marge sobre aquest repte i ha 
d’implicar-se en el debat a fons sobre com ha de ser l’Europa del futur. Per fer-ho, 
considerem necessari que no només siguin les institucions catalanes les que puguin 
anar bastint una proposta sobre com canviar i democratitzar la UE i la UEM, sinó 
que creiem que aquest és un debat molt rellevant en el qual la ciutadania també s’hi 
hauria d’implicar.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya acorda: 
1) Iniciar un debat parlamentari per anar bastint una proposta sobre els canvis i 

reformes que es consideren necessaris per a la UE i la UEM, inclosos els que puguin 
implicar una reforma dels tractats.

2) Efectuar una proposta de síntesi de tots aquests treballs, amb àmplia partici-
pació de la societat civil i experts.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3) Impulsar el debat ciutadà sobre quins són els principals reptes europeus i en 

faci copartícep a la ciutadania en la discussió i elaboració.
4) Traslladar a les institucions europees, també a través dels eurodiputats cata-

lans, i a les institucions estatals els resultats d’aquests treballs i proposta de síntesi.

Proposta de resolució 17. Món local
El món local continua en un estat d’incerteses i deslegitimacions. Al greu context 

econòmic originat per la crisi financera i la fallida en el sistema d’ingressos propis 
o transferits, s’afegeix una lògica recentralitzadora del govern de l’Estat espanyol en 
forma de retallades de competències des de la deslleialtat institucional i la desconfi-
ança. Normatives diverses que vulneren l’autonomia local i el principi de subsidia-
rietat com és la Llei de Racionalització i Sostenibilitat Local o la Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. Les reclamacions del món local català d’un 
marc institucional i d’una hisenda pròpia s’han de concretar en una Llei de Governs 
Locals de país, conjuntament amb una Llei de Finances Locals que encara són pen-
dents d’aprovació i que en cap cas poden ser reemplaçades per un Congrés del Món 
Local, que ni tan sols ha estat concebut, dissenyat i decidit per les entitats muni-
cipalistes del nostre país, i que neix amb l’única voluntat de demorar i distraure el 
món local de les inqüestionables reclamacions del municipalisme sobre el seu futur, 
i sobre l’arquitectura institucional que l’ha de sostenir, emparar i aprofundir com 
estructura d’estat.

En aquesta crisi de legitimitat del món local també s’ubica la situació d’interi-
nitat del Consell de Governs Locals de Catalunya. Un Consell creat per la Llei 
12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, emanada de l’article 85 de 
l’Estatut com l’òrgan de representació dels municipis i vegueries en les institucions 
de la Generalitat. Un Consell que fa més de dos anys que no es convoca i el que és 
més greu, que no ha s’ha renovat després de les eleccions municipals de 2015. Tot i 
que en la seva operativitat el govern no n’és el màxim responsable, si que té el com-
promís ineludible de vetllar pel seu bon funcionament i més encara quan el Consell 
ha d’ésser atès en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives que afec-
ten de manera específica les administracions locals, i són diverses les disposicions 
que avui discuteix el Parlament amb l’absència de consulta i dictamen d’aquest òr-
gan estatutari.

Els governs locals pateixen una situació financera difícil. El repartiment del dè-
ficit entre les administracions és injust i desigual i els ens locals catalans han hagut 
de reduir el deute dràsticament sota les amenaces d’intervenció de l’Estat o inhabili-
tacions per incompliment de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera. Cal ajustar els límits de dèficit en funció del pes de la despesa de cadascuna 
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de les diferents Administracions Públiques (segons dades d’Eurostat del total de la 
despesa pública, l’Administració central representa el 44% de la despesa total, les 
Comunitats Autònomes el 39% i l’Administració Local el 17%). Una millora en la 
redistribució del dèficit permetria destinar majors recursos a la lluita contra la crisi, 
la generació d’ocupació local, afrontar l’emergència habitacional i la pobresa ener-
gètica i a reduir la petjada ecològica.

La complicada situació econòmica dels ens locals s’accentua pels incompliments 
del govern de la Generalitat en els pagaments als ajuntaments. El Govern de la Ge-
neralitat ha centrifugat el seu deute cap als ajuntaments. Han estat incapaços d’ex-
plicitar i comprometre’s amb un calendari de pagament amb els ajuntaments, amb 
els obstacles que comporta per a la planificació de la despesa pública local, de les 
inversions i per a l’abordatge de les problemàtiques dels seus ciutadans i ciutadanes 
en situació de vulnerabilitat econòmica. Unilateralment van abandonar les compe-
tències en matèria educativa, beques menjador, les escoles d’art i de música o els 
serveis socials, i s’han deixat de pagar les inversions en plans de barri o s’han omès 
les convocatòries del PUOSC. I el que és més alarmant utilitzen alguns ens locals, 
que estan sanejats financerament com les Diputacions per a finançar les despeses i 
els deutes de la Generalitat.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè derogui de 

forma immediata i urgent de la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera.

2) Aprovar, dins del segon trimestre de 2017, una llei de Governs Locals i una 
Llei de Finances Locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de 
finançament estable i proporcional amb unes competències ben definides dels ens 
locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de qualitat i transparència les 
polítiques públiques.

3) Presentar abans de la tramitació del pressupost de la Generalitat de 2017, un 
calendari de pagament als ajuntaments, agendant un programa per a cada ens local 
de reconeixement del deute, mitjançant conveni, i procedir a la seva liquidació du-
rant els exercicis en el primer trimestre de 2017.

4) Incrementar, en el pressupost per al 2017, les dotacions del Fons de Coopera-
ció Local (tant per a ajuntaments com per a Consells Comarcals i EMDs) respecte 
al pressupost de 2015.

5) Reactivar els instruments de cooperació local com la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions 
amb dèficits urbanístics.

6) Crear un Pla Extraordinari d’inversions de Sostenibilitat i Cohesió Social i 
Urbana que substitueixi el PUOSC per a suplementar l’execució d’obres, serveis i 
infraestructures locals i la millora de l’espai públic, potenciant les pràctiques comu-
nitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri o municipi.

7) Instar la convocatòria del Consell de Governs Locals per a la renovació de 
l’òrgan i perquè pugui desenvolupar la seva funció de dictamen de les disposicions 
normatives en tràmit parlamentari.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP JS, GP SOC, GP CSP,  

GP CUP-CC (REG. 37707)

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00002/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya manifesta la seva oposició a la signatura dels trac-

tats internacionals en curs de negociació o d’aprovació –Tractat transatlàntic de co-
merç i inversions (TTIP), el Tractat integral d’economia i comerç (CETA) o el Trac-
tat de comerç de serveis (TISA)– i també a la de qualsevol tractat similar que no 
garanteixi fefaentment els aspectes següents: 

a) La sobirania i les competències de les institucions electes, als diferents nivells, 
per a actuar en favor dels interessos de la ciutadania i de l’economia local en matèria 
de legislació social, protecció dels drets dels consumidors, medi ambient i polítiques 
actives de compra pública.

b) La defensa o la millora de l’actual marc legislatiu i reglamentari, nacional o 
europeu, en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental i de defensa dels 
serveis públics.

c) La preservació explícita dels drets laborals establerts pels tractats de l’Organit-
zació Internacional del Treball, els drets socials, econòmics, culturals i ambientals.

d) L’exclusió tant dels mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses 
a estats com de la institucionalització de la intervenció de les empreses transnacio-
nals en els processos polítics de regulació del comerç i la inversió.

e) L’exclusió del comerç dels serveis públics i de la propietat intel·lectual.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar que es faci pública tota 

la informació, tant sobre les matèries i els continguts com sobre l’evolució de les ne-
gociacions, amb relació als tractats internacionals de comerç i inversions en curs de 
negociació o d’aprovació, i s’obri un debat públic a la Unió Europea i als seus res-
pectius parlaments nacionals, autonòmics i locals.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure la informació i el de-
bat sobre els tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació o 
d’aprovació. A aquest efecte, el Parlament ha de crear una comissió d’estudi dels 
possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els diferents àmbits econò-
mics, socials, culturals i ecològics de Catalunya, amb una participació plural i equi-
librada dels sectors interessats. En aquest sentit, cal: 

a) Disposar de més informació sobre els impactes per sectors del TTIP, amb de-
bats sectorials i amb els representants dels consumidors sobre els continguts i l’abast 
del text, amb l’objectiu d’avaluar el tractat amb totes les garanties i que cada sector 
en conegui les repercussions.

b) Avaluar l’adaptació de la regulació del TTIP a les necessitats de les petites i 
mitjanes empreses.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar les autoritats competents 
perquè, en el cas que les negociacions sobre el TTIP concloguin en un text conso-
lidat, el procés de ratificació es faci, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, 
pels vint-i-vuit països membres de la Unió Europea, preferentment via referèndum, 
ja que el contingut del tractat ultrapassa les competències exclusives de la Comissió 
Europea i, per tant, ha d’ésser considerat un acord mixt.

5) El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar d’aquests acords el Go-
vern de l’Estat, tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i els grups par-
lamentaris del Parlament Europeu.
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6) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant 
el Govern de l’Estat per a exigir que la informació disponible sobre qualsevol pro-
posta d’acord comercial supranacional es faciliti als diputats del Parlament com es 
fa en altres països, habilitant els mecanismes necessaris per als continguts de caràc-
ter confidencial.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Miquel 

Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC. Josep Lluís 
Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP. Mireia Boya 
e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 37708)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre la orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00002/11).

Sobre els incompliments del Govern en relació amb el Ple per a 
l’Emergència Social i de Reactivació Econòmica, la Gestió Pública 
i la necessitat d’una resposta institucional
Els dies 9 i 10 de març va tenir lloc, al Parlament de Catalunya, el Ple per a 

l’Emergència Social i de Reactivació Econòmica, la Gestió Pública i la necessitat 
d’una resposta institucional que van demanar els grups del PSC i de Catalunya Sí 
que Es Pot.

El mateix títol del Ple descrivia la situació en que es troba Catalunya d’increment 
de la pobresa i, encara més preocupant, d’eixamplament de les desigualtats socials.

En l’esmentat Ple monogràfic es van aprovar 40 resolucions en aspectes clau 
com: recuperar l’RMI com a dret subjectiu, increment de les beques menjador que 
garanteixen el 100% del cost, garantir les prestacions econòmiques i serveis a les 
persones amb dependència i l’aplicació dels articles no impugnats de la Llei 24/2015 
d’Emergència Habitacional i Pobresa Energètica.

El darrer informe de compliment de la Comissió de Seguiment posa de manifest 
incompliments greus i, fins i tot, que s’estan ajornant mesures que ni tan sols reque-
reixen de dotació pressupostària.

Més enllà dels dèficits estructurals fruit de la crisi, cal denunciar l’immobilisme 
i la inacció del Govern, més enllà quan constatem que existeixen marges de mani-
obra pressupostaris que permetrien atendre les demandes socials. Com a exemple 
segons els informe de seguiment del mateix Govern, destaca que a 31 de juliol s’han 
fet modificacions pressupostàries per valor de 1.192 M€.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Prioritzar el compliment dels acords ple emergència social, tant en els propers 

pressupostos de 2017 com en el darrer trimestre de 2016 a través dels marges de ma-
niobra que permeten els pressupostos prorrogats.

2. Presentar, en el termini d’un mes, les noves condicions per recuperar la ren-
da mínima d’inserció com a dret subjectiu; ampliar-ne el pressupost per garantir el 
100% de cobertura; i garantir el manteniment en el programa de la RMI a totes les 
persones que, passats els 60 mesos de permanència, mantenen les circumstàncies 
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que van generar el dret a percebre-la. Mesura que s’incorporarà al nou pressupost 
perquè estigui dotada.

3. Aprovar la Renda Garantida de Ciutadania per tal de fer-se efectiva el 2017.
4. Presentar abans del debat pressupostari l’Informe de Progrés Social, amb la 

finalitat de situar com a prioritat, tant el debat polític com en l’acció de Govern, les 
desigualtats socials i el desenvolupament sostenible, a través d’indicadors més reals 
sobre el rendiment econòmic i el progrés social i l’impacte real tant mediambiental 
com en el benestar de la ciutadania.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP  

(REG. 37709)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00002/11).

Habitatges per a joves
Les condicions que venen marcades pel mercat immobiliari fan que emprendre 

l’emancipació residencial en solitari per la població jove catalana sigui pràcticament 
inviable.

De fet, només el 24,3% de la població jove de menys de 30 anys, ha pogut eman-
cipar-se. Sensu contrario, més del 75% no es pot emancipar.

Davant d’aquesta situació s’han d’engegar polítiques decidides. No es pot menys-
tenir la problemàtica dels joves per accedir a un habitatge, i és un tema a tractar des 
de diferents àmbits, la nostra.

Increment de les ajudes al lloguer
L’evidència que el problema de l’habitatge se centra cada vegada més en la impos-

sibilitat de moltes famílies de no poder pagar el lloguer, creiem que s’han de prendre 
mesures per tal que cap família sigui desnonada del seu habitatge, per impossibilitat 
de pagament del lloguer, i per tant, s’han d’incrementar els recursos en aquest sentit.

Rehabilitació d’habitatges
La rehabilitació d’habitatges es presenta com una eina vàlida en diferents àmbits. 

D’una banda, significa una oportunitat per un sector, el de la construcció, que en la 
producció d’obra nova ha vist molt mermades les seves possibilitats.

Significa també una millora de l’eficiència energètica dels edificis, i per tant, 
comporta beneficis mediambientals.

Però per un altre costat, la rehabilitació també significa una millora de les condi-
cions de vida de moltes persones. Aquesta rehabilitació comportarà també el man-
teniment dels barris dels nostres pobles i ciutats.

L’aposta per la rehabilitació, per tant, ha de ser una prioritat, i s’hi ha de destinar 
els recursos necessaris.

Habitatges per a gent gran o amb mobilitat reduïda
El fet que moltes persones grans, o amb mobilitat reduïda, visquin amb habitat-

ges poc accessibles (sense ascensor, etc), i amb impossibilitat estructural per fer-los 
accessibles, fa que es condemni a aquestes persones a no poder sortir de casa seva.
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Davant d’això, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 46/XI sobre les 
polítiques per a la gent gran, en la que s’instava al Govern a crear un Pla per tal que 
aquestes persones poguessin ser reallotjades en un habitatge accessible, mentre es 
posava en lloguer el seu, a persones que per les seves condicions físiques hi poden 
habitar.

Habitatges ocupats
Davant la situació que ha provocat l’ocupació de molts habitatges, i amb el con-

venciment que la inacció no és una solució, ni per a les persones que ocupen, ni per 
la propietat dels habitatges, ni pels municipis que han d’afrontar aquestes situacions.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Crear una comissió interdepartamental per tal que abordi el problema de l’ac-

cés de l’habitatge dels joves, dotant de les eines necessàries per aconseguir-ho, en-
tre d’altres, facilitar l’accés dels joves als habitatges de protecció Oficial de venda i 
lloguer de la Generalitat i de les empreses promotores de base municipal i reiniciar  
les convocatòries d’ajuts directes de suport al lloguer d’habitatges, especificant en les  
bases aquells elements que tinguin especial cura de resoldre les necessitats dels i 
les joves.

2) Incrementar les ajudes per al pagament del lloguer.
3) Habilitar, en el pressupost de l’any 2017, una partida pressupostària per tal de 

poder iniciar un programa de construcció d’habitatge públic o d’adquisició d’habi-
tatge buit, per destinar-lo a incrementar el parc públic d’habitatge a Catalunya, amb 
l’objectiu de destinar-lo a habitatge de lloguer social i assequible, i arribar en un 
termini no superior a cinc anys a convergir amb les polítiques públiques d’habitatge 
dels països de la Unió Europea.

4) Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis 
prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofi-
tament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim 
de 50.000 habitatges anuals, incorporant partides pressupostàries explícites en el 
pressupost de l’any 2017.

5) Elaborar un pla pel reallotjament del col·lectiu de persones amb dificultats de 
mobilitat, fent reserva de part dels habitatges de cessió de les entitats financeres, a 
aquest efecte, complint allò aprovat per aquest Parlament.

6) Desenvolupar el marc legal i reglamentari corresponent, per tal d’abordar les 
regularitzacions de les ocupacions sense títol habilitant, atenent a criteris de vulne-
rabilitat social i econòmica, exclusió residencial i criteris d’arrelament.

7) Incloure en la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge de 
les persones que es troben en risc d’exclusió: 

a) Incloure en l’article 2 com a principis els següents: funció social de la propie-
tat, lleialtat institucional, prevenció, coresponsabilitat del sector privat i suficiència 
de recursos públics.

b) Afegir en l’article 3 relatiu a altres fórmules d’actuació les relatives a: 
b.1) Ajudes econòmiques que permetin mantenir el ús del habitatge habitual, ja 

sigui pagament de quotes hipotecàries o lloguers.
b.2) Ajudes econòmiques al reallotjament.
c) Replantejar el paper de la CHASE (Comissió d’habitatge i assistència davant 

situacions d’emergència social) dels articles del 5 al 9, per tal que aquest ens no su-
posi un motiu de dilució o retard en l’assumpció de la responsabilitat que correspon 
directament a les administracions públiques competents en matèria d’habitatge d’ac-
tuar de forma ràpida, directa, immediata i més eficaç en la resolució de les situa-
cions urgents o d’emergència en matèria d’exclusió habitacional.
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d) Incorporar un nou article 19, amb mesures per evitar la vulneració de drets i 
prevenir el llançament del domicili habitual de persones en situació de risc habitacio- 
nal, en els procediments judicials d’execució hipotecaria o de desnonament en que 
els executats i els familiars que amb ells convisquin estiguin en situació de risc real 
de no disposar d’un habitatge de reallotjament cas de fer-se efectiu el llançament, 
en tant no s’adopten mesures per garantir el reallotjament o les ajudes necessàries.

e) Incorporar en el projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitat-
ge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial una disposició en la 
que quedi regulat que el Govern de la Generalitat haurà d’habilitar en el Pressupost 
anual una dotació econòmica específica per a garantir la suficiència financera dels 
ajuntaments vers als processos d’expropiació temporal d’habitatges buits per a ga-
rantir el reallotjament de persones en situació de vulnerabilitat. Tot de conformitat 
amb les previsions d’impacte econòmic contingudes en l’informe econòmic i pres-
supostari de la present llei.

La Generalitat de Catalunya es corresponsabilitzarà en les despeses derivades 
de l’aplicació d’aquesta norma, assumint com a mínim el 50 per 100 del cost, con-
signant una partida específica en els Pressupostos anuals de la Generalitat que se 
sumarà a les convocatòries de subvencions ja existents.

f) Incorporar en el projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial una disposició en la que 
es reguli que el Govern de la Generalitat de Catalunya, durant el primer semestre 
de vigència de la Llei, desenvoluparà el marc reglamentari per a abordar les regula-
ritzacions de les ocupacions sense títol habilitant, atenent a criteris de vulnerabilitat 
social i econòmica, exclusió residencial i criteris d’arrelament.

8) Desplegar urgentment i sense més demores tots aquells aspectes de la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica que no han estat impugnats pel Govern de l’Es-
tat i que podrien estar ja en funcionament, tal i com ja es va reclamar en la Moció 
40/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures immediates per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, que incloïa aspectes tant rellevants com: la 
signatura de convenis amb les companyies distribuïdores de gas i d’electricitat per 
a l’aplicació de la Llei 24/2015, la definició dels llindars màxims de les despeses 
destinades a subministraments bàsics, la regulació de les comissions de sobre-en-
deutament, el reglament de garantia dels subministrament bàsics, l’elaboració d’un 
cens per a detectar tots els habitatges que no compleixen la funció social, la mobi-
lització per a un ús social de pisos d’entitats financeres i grans tenidors, recorrent a 
la imposició de multes si cal i, sancions a les empreses subministradores, quan en 
tingui coneixement l’Agència Catalana de Consum, per tots els talls de subminis-
trament que executin sense haver aplicat rigorosament el principi de precaució, amb 
actuació d’ofici i sense esperar-se a rebre les denúncies formals de les famílies que 
pateixen talls.

9) Destinar la recaptació de l’impost sobre habitatges buits a polítiques d’habi-
tatge en els municipis on se situen els habitatges gravats en l’esmentat impost. Les 
polítiques que a emprendre seran consensuades amb el municipi.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP JS, GP CSP, GP CUP-CC 

(REG. 37712)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, Josep Lluís Franco Rabell, president, Joan Coscubiela Conesa, 
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Mireia Boya e Busquet, 
presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 
152 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució sub-
següents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11).

Proposta de resolució 2. Respostes a la judicialització sobre el Dret a 
Decidir a l’Estat espanyol
a. En els darrers mesos hem assistit als requeriments de la justícia espanyola a 

càrrecs electes per diverses expressions polítiques relacionades amb el dret a l’auto-
determinació dels i les catalanes, és a dir, el dret a decidir democràticament el futur 
polític del país.

b. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al president Artur Mas i als 
membres del seu govern –Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau– per les cau-
ses judicials obertes arran del procés participatiu del 9N del 2015. El suport a la 
presidenta i la Mesa del Parlament en l’exercici de les seves funcions. I el suport a 
la Montse Venturós i a en Joan Coma i a tots els càrrecs electes i ajuntaments per-
seguits per haver aprovat mocions de suport al procés polític català, per exhibir 
l’estelada o per altres votacions produïdes democràticament al ple municipal. El 
Parlament de Catalunya manifesta que en una societat democràtica no és concebible 
la persecució de càrrecs electes ni d’ajuntaments pel fet que les majories polítiques 
dels seus plens expressin les idees que considerin democràticament.

c. El Parlament de Catalunya expressa el compromís de defensar tots els càrrecs 
electes que estiguin amenaçats per les institucions jurídiques i policials de l’Estat 
espanyol pel fet d’haver-se expressat o haver permès l’expressió de qualsevol opció 
política democràtica.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS. Josep 

Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP. Mireia 
Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JS, GP CUP-CC  

(REG. 37713)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, 
portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 3. Procés Constituent (I)
a. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
– Crear un Consell Assessor del Procés Constituent en el termini de dos mesos, 

format per experts de l’àmbit acadèmic, nacional i internacional, per tal d’assessorar 

Fascicle tercer
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sobre les polítiques públiques que han de permetre la realització del procés consti-
tuent liderat per la societat civil organitzada.

– Definir, amb l’assessorament del Consell Assessor del Procés Constituent, el 
programa i el calendari de desplegament del procés constituent en el termini de tres 
mesos i a fer-lo efectiu durant el primer semestre del 2017.

– Incorporar als pressupostos del 2017 els recursos financers necessaris per a la 
realització del procés constituent, de base social, transversal, plural, democràtic i 
obert.

– Emparar la convocatòria i realització de les fases deliberativa i decisòria vin-
culant del Procés Constituent durant el primer semestre de 2017.

Proposta de resolució 4. Procés Constituent (II)
a. El Parlament de Catalunya constituirà en el termini d’un mes, una comissió 

de seguiment del Procés Constituent amb l’objectiu d’emparar les diferents fases del 
procés i vetllar per la definició i el desplegament del programa, el calendari i els 
pressupostos.

Proposta de resolució 5. Procés Constituent (III)
a. El Parlament de Catalunya encoratja els Ajuntaments a impulsar els debats 

constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i faci-
litar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat 
ciutadà.

Proposta de resolució 6. Procés Constituent (IV)
a. El Parlament de Catalunya insta el govern a proveir-se de les eines necessàries 

per garantir la convocatòria i realització de les eleccions constituents en els sis me-
sos següents al referèndum d’autodeterminació en cas que l’opció independentista 
aconsegueixi més del 50% dels vots favorables.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia 

Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP JS, GP CUP-CC (REG. 37714)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, 
portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00002/11).

Proposta de resolució 1. Referèndum, empara legal i garanties
a. El Parlament de Catalunya afirma, com ja ha fet en altres ocasions, el dret im-

prescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació
b. El Parlament de Catalunya constata que les eleccions celebrades el 27 de se-

tembre de 2015 van conformar una majoria parlamentària favorable a la indepen-
dència de Catalunya.

c. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la celebració d’un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 
amb una pregunta clara i de resposta binària.

d. El Parlament de Catalunya es compromet a activar tots els dispositius legisla-
tius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per a donar-li al mateix 
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temps cobertura legal. Així mateix abans del 31 de desembre del 2016 es constituirà 
una comissió de seguiment per a l’impuls, control i execució del referèndum.

e. El Parlament de Catalunya constata que en absència d’acord polític amb el go-
vern de l’Estat espanyol, es manté el compromís dels punts c i d.

f. El Parlament de Catalunya insta el Govern a endegar la preparació dels proce-
diments i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de 
pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb espe-
cial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la 
presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència 
en igualtat de condicions.

g. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar de for-
ma immediata una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a 
l’autodeterminació per tal de treballar políticament en la definició i fermesa d’aques-
ta convocatòria de referèndum.

h. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el text de la ponència 
conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i 
ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, 
la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i 
el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de 
la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’As-
semblea Constituent.

i. El Parlament crearà una Comissió d’experts pel seguiment del procés d’autode-
terminació, integrada per persones de l’àmbit internacional que hagin conegut altres 
processos similars i/o juristes coneixedors de la matèria.

j. L’objectiu d’aquesta Comissió serà deixar constància del respecte per les ga-
ranties democràtiques en tot el procés, incloent el referèndum, per part de les insti-
tucions catalanes i per part de l’Estat espanyol.

k. La Comissió es crearà abans d’acabar el 2016 i celebrarà una conferència pú-
blica per donar a conèixer el seus objectius.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergès, portaveu, GP JS. Mireia 

Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JS (REG. 37715)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00002/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Política fiscal i financera
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Prioritzar, en el marc dels treballs d’elaboració d’una proposta de projecte de 

llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, les polítiques que 
més incideixin en el benestar de la ciutadania, l’impuls de l’economia i la creació de 
llocs de treball. La proposta ha d’incorporar, en tot cas, les dotacions econòmiques 
necessàries per a l’aplicació de les mesures incloses en la Resolució 17/XI, sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessi-
tat d’una resposta institucional. Igualment, caldrà observar la inclusió dels recursos 
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que han de permetre avançar en els objectius polític de la legislatura per a dotar Ca-
talunya del marc institucional d’un nou estat.

b) Recuperar els tributs propis declarats inconstitucionals (com l’impost sobre 
nuclears i el de dipòsits bancaris) i, si fos el cas, els que estan pendents de sentència 
del Tribunal Constitucional (com l’impost sobre pisos buits), així com avançar cap 
a una fiscalitat verda, reformulant impostos com l’Impost sobre grans establiments 
comercials.

c) Reforçar la lluita contra el frau i la morositat fiscal, incorporant més personal 
a les àrees d’inspecció i recaptació de l’ATC, reforçant l’àrea d’impuls del Pla de 
prevenció i reducció del Frau Fiscal i de Foment de les bones pràctiques tributàri-
es, així com revisant la normativa fiscal per guanyar eficàcia i adaptar-se als canvis 
socials i econòmics.

d) Efectuar aquelles gestions que aconsegueixin la reducció de la càrrega deri-
vada dels pagaments per finançaments estructurats. A tal efecte el Govern establirà 
negociacions amb els concessionaris o superficiaris i amb les entitats financeres per 
tal de renegociar els contractes estructurats reduint el cost dels mateixos.

e) Potenciar i ampliar les capacitats i els recursos de l’Institut Català de Finances 
(ICF) per facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial del país, especialment 
a les pimes i emprenedors, perquè puguin créixer i crear ocupació, així com fer les 
gestions oportunes davant de les institucions europees per obtenir la qualificació 
d’entitat de crèdit públic per a l’ICF per tal de que pugui operar a tots els efectes 
com a banc públic d’inversió.

f) Avançar en la revisió de la normativa actual per tal d’elaborar un nou marc 
regulador per a l’economia col·laborativa, aprovar un codi de bones pràctiques que 
afavoreixi l’intercanvi i el consum segur a través de les plataformes d’economia col-
laborativa i impulsar acords entre les administracions i les plataformes d’economia 
col·laborativa que facilitin el compliment de les obligacions fiscals del conjunt de 
contribuents, així com l’eficient intercanvi d’informació per a l’exercici de les seves 
funcions.

g) Prendre les mesures necessàries per a una bona gestió i una millor coordina-
ció dels fons estructurals europeus preassignats a Catalunya per al període 2014-
2020, per garantir que es canalitzin cap a inversions que promoguin la innovació, la 
competitivitat de l’economia, el creixement sostenible, la creació de llocs de treball 
de qualitat, la millora dels serveis públics i la reducció de les desigualtats socials.

h) Millorar les eines d’anàlisi de l’entorn econòmic amb les que compta el Go-
vern per tal de dotar als departaments de la diagnosi analítica necessària per a la 
millora del desenvolupament econòmic de Catalunya, la reducció de les desigual-
tats, la internacionalització de l’economia i la plena inserció en el marc europeu de 
política econòmica i monetària.

i) Sol·licitar a la Comissió Europea i al Parlament Europeu que l’incompliment 
del dèficit públic per part de l’Estat espanyol en cap cas pugui comportar una conge-
lació dels fons estructurals europeus preassignats a Catalunya, atès que això paralit-
zaria les polítiques públiques de suport a la innovació i a la creació d’ocupació, amb 
el greu perjudici que se’n derivaria per a la competitivitat de l’economia catalana.

Proposta de resolució 2. Polítiques transversals i d’àmbit sectorial

1. Polítiques transversals

a) Pla de Suport al Tercer Sector Social
El 25 de juliol de 2016 el Govern va signar amb la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social, el tercer Pla de suport al Tercer Sector Social, com a continuació del 
segon Pla desenvolupat al llarg de la darrera legislatura.

En aquests últims anys s’han fet efectius avenços importants per a les entitats 
socials i per a la societat en general.
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Entre altres, s’ha dut a terme un important procés de concertació de places de 
serveis per a persones amb discapacitat; s’ha iniciat la reordenació de les presta-
cions socials per millorar el sistema i garantir la seva sostenibilitat; s’han mantin-
gut i ampliat les convocatòries de subvencions a les entitats socials; s’ha treballat 
intensament per mantenir la Llei de la dependència, amb un gran esforç econòmic 
atès l’abandonament de l’Estat central en aquest àmbit; s’ha simplificat el procés de 
subvencions, amb importants millores per a les entitats socials; s’han implementat 
diferents mesures per fomentar la contractació social; s’ha millorat molt la informa-
ció a tot el sector sobre les convocatòries de finançament; s’ha donat un fort impuls 
al suport d’ACCIÓ a la internacionalització de les entitats i s’ha impulsat el servei 
comunitari entre els alumnes d’ESO, s’ha articulat una interlocució periòdica d’alt 
nivell, entre la Taula i el Govern i s’ha avançat en el reconeixement del tercer sector 
social com a actor en l’àmbit socioeconòmic.

L’objectiu d’aquest tercer Pla és incidir en la millora de la transparència, de l’ava-
luació i de la informació de les entitats; impulsar la participació del tercer sector so-
cial en les polítiques socials; enfortir i dotar el sector de més estabilitat econòmica; 
millorar el model de col·laboració público-social; donar suport a les entitats en els 
processos d’innovació, en la internacionalització i en la millora competitiva; i, tam-
bé, reforçar el reconeixement social per part dels ciutadans i de les empreses.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a des-
envolupar el III Pla de suport al TSS, dotant de contingut les mesures pactades mit-
jançant el desenvolupament d’actuacions concretes i dotant-se dels instruments i 
recursos necessaris per fer-les efectives.

b) Reforma horària
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la consti-

tució de les taules quadrangulars per a la reforma horària, amb l’objectiu que agents 
socials, econòmics i institucionals i experts de diversos sectors acordin les neces-
sitats i mesures concretes que han de permetre assolir un Pacte Nacional per a la 
Reforma Horària.

c) Salut mental i addiccions
Amb la voluntat d’avançar cap a una societat més inclusiva que garanteixi els 

drets de totes les persones i amb el convenciment que la qualitat de vida de les per-
sones amb trastorn mental i de les seves famílies poden millorar, el Parlament de 
Catalunya, de manera coherent amb el Pla de Salut 2016-2020 i la cartera de ser-
veis socials, insta el Govern de la Generalitat a aprovar les actuacions del Pla inte-
gral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions (PISMA), pel període 
2017-2019, basades de manera prioritària en: 

1. La promoció d’una atenció basada en els drets humans, que previngui l’estig-
ma i l’exclusió social i que garanteixi la participació de les persones i de les seves 
famílies en les polítiques públiques de salut mental.

2. La promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, social 
i educatius de la petita infància, població en edat escolar i l’adolescència amb espe-
cial risc o vulnerabilitat, amb les següents accions prioritàries: 

a) La integració funcional dels equips dels centres de desenvolupament infantil 
i juvenil (CDIAP), els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i els equips 
d’assessorament psicopedagògic (EAP).

b) El desenvolupament del model de suport assistencial d’atenció en salut mental 
a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció.

c) La implantació d’un nou model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials associades a trastorns mentals.

3. El desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental basat en la comu-
nitat i orientat a reduir les desigualtats socials i millorar la recuperació, la inclusió 
social i la inserció laboral. Aquest model d’atenció ha de contemplar: 
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a) Un abordatge de salut pública i del sistema de protecció social adreçat a la 
promoció i prevenció en totes les etapes de la vida, amb especial atenció als col·lec-
tius més vulnerables i emfatitzant la intervenció precoç, que promogui l’autocura i 
el foment de l’autonomia de les persones.

b) L’establiment de l’atenció primària i comunitària de salut i social com a primer 
punt d’accés i dotar-la de la capacitat per atendre els trastorns mentals no greus en 
col·laboració amb els serveis especialitzats del territori.

c) Una visió integrada entre serveis hospitalaris i comunitaris de salut mental 
centrada en la persona i el seu entorn, així com entre els serveis sanitaris i socials, 
que garanteixi la continuïtat assistencial.

d) La consolidació de la xarxa social de salut mental i l’impuls d’accions que 
promoguin la desinstitucionalització i el desplegament de serveis comunitaris de 
protecció social.

4. La promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de persones 
adultes amb trastorns mentals.

5. La millora de l’atenció en salut mental en l’àmbit judicial, per a persones en 
situació de privació de llibertat i mesures de seguretat.

d) Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAIIS).
L’envelliment i la progressió de la multimorbiditat generen reptes fins ara inèdits 

per al nostre sistema públic de salut que fan necessari el disseny i la implementació 
d’un model d’atenció integrada social i sanitària. En efecte, el procés d’envelliment 
assolirà en poc més de trenta anys unes xifres d’un 17% de persones majors de 65 
anys i d’un 4,2% de majors de 80 anys, unes dels més altes del món. És per això que 
ens cal disposar d’un model d’atenció que posi la persona al centre i que garanteixi 
que en qualsevol moment de la seva vida, serà considerada en la seva globalitat. Un 
model que promogui el màxim nivell d’autonomia personal possible i la possibilitat 
de desenvolupar-se en l’entorn familiar i social on viu.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a inten-
sificar, en el marc del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanità-
ria (PIAISS), els treballs per promoure el procés de transformació del model d’aten-
ció social i sanitària que garanteixi una atenció integrada i centrada en la persona, 
capaç de donar resposta a les seves necessitats. Les principals actuacions a desenvo-
lupar en el marc d’aquest objectiu han de ser: 

a) Avaluar la primera etapa del Pla interdepartamental d’atenció i interacció so-
cial i sanitària que es concretava a través del full de ruta de 2014 i 2016.

b) Dissenyar el Pla de treball de desplegament del Pla interdepartamental d’aten-
ció i interacció social i sanitària 2017-2020.

c) Analitzar els sistemes d’informació dels serveis sanitaris i socials per tal de 
crear i desplegar un sistema d’informació comú que promogui la integració operati-
va i faciliti la compartició de les dades, per a la millora de l’atenció a les persones.

d) Iniciar un procés d’ordenació dels recursos socials d’atenció primària dels 
l’àmbits de salut i social, per tal de garantir una atenció integrada i coordinada cen-
trada en la persona.

2. Esports
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Desenvolupar aquelles polítiques necessàries per al reconeixement internacio-

nal de les seleccions catalanes en el sí dels organismes internacionals competents.
b) Recolzar institucionalment i econòmica a esportistes, clubs esportius, fede-

racions esportives i ajuntaments per l’organització a Catalunya d’esdeveniments es-
portius de rellevància esportiva, impacte econòmic i repercussió mediàtica inter-
nacional, fent especial èmfasi en l’impuls d’actuacions adreçades a la promoció i 
visibilització de l’esport femení.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 103 

3. Institut Català de les Dones
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar reglamentàriament la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efec-

tiva de dones i homes, d’acord amb la disposició final cinquena de la Llei 17/2015.
2. Adequar l’estructura orgànica de l’Institut Català de les Dones per tal d’adap-

tar-la a les competències derivades de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes.

3. Dissenyar, coordinar i impulsar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gè-
nere de l’Administració de la Generalitat (art.14.2 i 3 Llei 17/2015).

4. Comunicació i mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa una campanya institucional per difondre el missatge d’acollida 

per part de Catalunya a les persones refugiades.
2. Dur a terme una campanya institucional per a informar la ciutadania del ser-

veis a disposició mitjançant el portal de la transparència, el portal de participació i 
el web de dades obertes.

3. Seguir impulsant el Pacte Nacional de l’Audiovisual per tal de plantejar pro-
postes d’actuació que responguin de manera conjunta als problemes del sector.

5. Telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar les ac-

cions necessàries per garantir que tots els estudiants assoleixin, durant l’educació 
primària, les competències bàsiques necessàries per a ser, a més de consumidors, 
creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atenent la competència 
digital que han de desenvolupar els alumnes en aquesta etapa i, per tant, que la pro-
gramació i la robòtica educativa siguin presents a l’escola des dels primers cursos 
de l’educació obligatòria, tot potenciant el que es coneix com a disciplines STEM 
(Science, Technology, Engineering and Maths). Així mateix, a desplegar iniciatives 
específiques per a enriquir l’oferta de les activitats extraescolars on es fomenti i de-
senvolupi la competència digital avançada, com poden ser la programació i la robò-
tica i les tecnologies digitals creatives a Catalunya.

Proposta de resolució 3. Presència internacional i el compromís amb la 
memòria històrica i la transparència
A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme totes aquelles actuacions necessàries per internacionalitzar el pro-

cés d’independència i explicar als representants governamentals, a parlamentaris i a 
l’opinió pública d’altres països el full de ruta i el Pla de govern.

2. Ampliar i reforçar la xarxa de delegacions i l’estructura d’oficines sectorials 
del Govern a l’exterior (xarxa exterior d’oficines de Comerç i Inversions d’Acció, de 
l’Institut Ramon Llull, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de l’Agència 
Catalana de Turisme i de l’Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament) per 
tal de promoure i defensar els interessos de Catalunya a l’exterior, afavorir la inter-
nacionalització de la seva economia, cultura i coneixement, i esdevenir un actor de 
referència en els principals debats i reptes internacionals.

3. Implementar un pla de difusió del registre de catalans a l’exterior amb l’ob-
jectiu d’incrementar el nombre de persones inscrites en aquest registre i millorar, 
d’aquesta manera, l’accés d’aquests ciutadans a serveis públics.

4. Promoure, a través de la direcció General de Cooperació, la coordinació de 
la cooperació catalana per millorar-ne l’eficàcia als països d’origen dels refugiats a 
Síria i als països limítrofs; a reforçar el treball amb el Programa de les Nacions Uni-
des per al Desenvolupament (PNUD) en la seva tasca de donar suport i enfortir les 
administracions públiques per afrontar els reptes que suposa l’arribada massiva de 
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població refugiada a les seves comunitats, ja de per si vulnerables, i a explorar l’ar-
ticulació de possibles assistències tècniques.

5. Dur a terme, a través de l’Agència Catalana de cooperació, accions de suport 
a la població siriana afectada per la crisis del conflicte bèl·lic.

6. Impulsar i garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés a la 
informació, així com a impulsar la utilització d’aquestes eines i de les dades públi-
ques obertes per part de la ciutadania per garantir el rendiment de comptes i el con-
trol ciutadà.

7. Prioritzar l’impuls de la integritat pública en la seva actuació i desenvolupar 
mesures d’enllaç i coordinació entre els òrgans que executen competències claus per 
a garantir-la i aconseguir, així, un país net de corrupció.

8. Impulsar les polítiques de memòria història a Catalunya per avançar de ma-
nera decidida en l’assoliment dels objectius previstos per la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i per la 
Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de 
les fosses comunes.

9. Manifestar la seva adhesió als principis i valors de l’Agenda 2030 i a compro-
metre’s a elaborar un Pla Nacional de Transposició de l’Agenda 2030.

B) El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb la memòria his-
tòrica de Catalunya, com a principi fonamental per bastir una societat democràtica 
i avançada, respectuosa amb els drets humans i amb els valors de pau, tolerància i 
pluralisme.

Proposta de resolució 4. Construïm un estat que garanteixi el dret  
a vot, a l’habitatge i a uns serveis públics de qualitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar el vot electrònic per tal que els catalans residents a l’estranger 

puguin votar sense problemes en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
2. Presentar, aprovar i desplegar els instruments que preveu el projecte de llei 

de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc 
d’exclusió social per tal de donar resposta a la suspensió de la Llei 24/2015, amb 
especial atenció a: 

a) Augmentar el nombre d’habitatges destinats a l’ús social a través de l’expropi-
ació temporal de l’ús dels habitatge buits de les entitats financeres.

b) Potenciar l’obligació de reallotjament de les persones en risc d’exclusió social 
per mitjà del sistema transitori establert per aquesta llei per tal que les entitats finan-
ceres ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables a punt de ser desnonades.

c) Desplegar les Comissions d’Habitatge i Assistència davant de Situacions 
d’Emergència Social (CHASE) arreu del territori donant resposta efectiva als casos 
de sobreendeutament.

3. Prioritzar la dotació pressupostària destinada a les prestacions per evitar la 
pèrdua de l’habitatge.

4. Procés participatiu per a l’elaboració dels criteris que ha de tenir l’aplicació 
d’una llei de lloguer a Catalunya.

5. Intensificar el recolzament a la Xarxa d’habitatges d’Inclusió Social i a les en-
titats del Tercer Sector a través de la cessió d’habitatges del parc públic.

6. Ampliar el nombre de convenis amb entitats financeres i grans tenidors per a 
la cessió temporal voluntària d’habitatges buits en municipis amb demanda acredi-
tada.

7. Elaborar el codi ètic del servei públic de Catalunya.
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8. Crear l’Observatori de la Diversitat Religiosa a Catalunya, a través del qual 
s’actualitzarà el Mapa religiós de Catalunya i es promouran les successives onades 
del Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat.

9. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per al 2017 després de l’aprovació de la 
Llei de Pressupostos per al 2017, i a prioritzar-ne la convocatòria d’aquells col·lectius 
més directament relacionats amb els serveis essencials per a la ciutadania.

Proposta de resolució 5. Dret a la salut i lluita contra les desigualtats
Tal com afirmà la Declaració d’Hèlsinki de 2013, les administracions públiques 

tenen un compromís ineludible d’assolir l’equitat en Salut i de reconèixer que és un 
dret fonamental de tot ésser humà –sense distincions– poder gaudir del nivell de sa-
lut més alt possible.

Per tal de garantir una estratègia sòlida de promoció i prevenció de la salut i de 
lluita contra les desigualtats, així com per tal de combatre l’efecte negatiu dels de-
terminants socials de la salut, cal dels poders públics una actuació intersectorial 
coordinada.

1) Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Saber quines són les implicacions en salut de les decisions que es prenen és un 

punt imprescindible de tota política pública.
Essent el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), creat per la Llei 

18/2009 de Salut Pública, la concreció d’aquest enfocament en les polítiques del Go-
vern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Reforçar les actuacions a nivell interdepartamental en relació al PINSAP, com 
a principal eina en l’estratègia de «salut a totes les polítiques».

b) Promoure la implantació a nivell regional del PINSAP, impulsant la col·labo-
ració de tots els departaments a nivell regional, d’administracions locals i de la resta 
d’actors implicats a nivell territorial.

c) Contribuir a la creació, a nivell territorial, d’eines de participació comunitària 
per tal d’establir objectius, implementar accions coordinadament amb els actors ter-
ritorials i avaluar-ne els seus resultats.

d) Potenciar l’avaluació de l’impacte en salut, mitjançant el TestSalut que preveu 
el PINSAP, de les polítiques públiques responsabilitat del Govern.

2) Pacte d’accessibilitat 2016-2020
Amb la finalitat de generar els canvis necessaris en les formes d’atendre a la 

població, en millorar l’accés i la resolució dels serveis de salut i proporcionar una 
atenció excel·lent i de qualitat, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Consolidar les iniciatives relacionades amb els models d’atenció de les pato-
logies més prevalents i de més interacció entre l’atenció primària i l’especialitzada, 
fent-ne el seguiment en l’aplicació als territoris, avaluant-ne els resultats i incorpo-
rant-ne algunes de noves, i així progressar en la integració de serveis, la resolució i 
l’excel·lència en resultats clínics.

b) Tenir com a gran repte vers els ciutadans la millora de les llistes d’espera, 
essent un indicador d’equitat i accessibilitat del sistema sanitari català. I en aquest 
sentit, aplicar en la seva totalitat, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el 
Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, recentment aprovat, que 
prioritza actuacions per a l’increment de l’activitat adreçat a reduir el temps d’espera 
i les persones en llista, la gestió proactiva dels pacients en llista d’espera, el donar 
una informació més accessible i l’apoderament de l’atenció primària millorant l’ac-
cés a les primeres visites de consultes externes.
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3) Síndromes de Sensibilització Central (SSC)
El Pla de Salut 2016-2020 incorpora actuacions específiques per a grups de po-

blació amb més càrrega de morbiditat o amb una pitjor qualitat de vida, amb la vo-
luntat de generar actuacions que comportin canvis en la manera d’atendre les per-
sones, orientades a millorar l’accessibilitat i la resolució. Les persones amb SSC 
constitueixen, de fet, un col·lectiu en què és necessària la revisió de l’actual model 
d’atenció per millorar-ne l’accessibilitat i la integració.

Per això, el Parlament insta el Govern a: 
a) Continuar el desplegament del Pla d’atenció a les persones afectades per les 

SSC, basat en les recomanacions incloses en el document consensuat amb experts i 
associacions de pacients el juliol de 2015, amb l’objectiu de culminar-ho en els pro-
pers sis mesos.

b) Promoure el funcionament de les Unitats d’Expertesa (UE) com a veritables 
espais de coordinació territorial i de treball en xarxa entre l’atenció primària i co-
munitària i l’atenció especialitzada, amb una clara orientació a la millora de la qua-
litat de vida dels pacients amb SSC, tot adequant l’assignació de recursos al nou 
model d’atenció.

c) Completar el procés d’acreditació de les UE en el període de 3 mesos, garan-
tint una distribució territorial que garanteixi l’equitat i l’accessibilitat.

d) Establir una comissió de seguiment del Pla d’atenció a les persones afectades 
per les SSC, la qual ha de comptar amb la participació d’associacions de pacients 
afectats.

e) Dur a terme en els propers sis mesos una campanya de comunicació per aug-
mentar el grau de coneixement de les SSC entre la població general, enfocada es-
pecialment a la desestigmatizació de les persones que pateixen aquestes malalties.

f) Informar, abans del 30 de juny de 2017, al Parlament de Catalunya dels pri-
mers resultats del desplegament d’aquest Pla, incloent un balanç del grau d’accep-
tació del model entre les persones afectades per les síndromes de sensibilització 
central.

4) Els professionals de la Salut
Els professionals són l’actiu principal del sistema sanitari. Per tant, un sistema 

sanitari proper a les necessitats assistencials de la població ha de comptar amb la 
implicació d’aquests professionals en tot el procés assistencial.

El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç dels professionals de la salut durant 
aquests últims anys i considera que és important mantenir i motivar el seu lideratge 
dins del sistema. Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a: 

a) Avançar, en el marc d’un Pla de Desenvolupament professional, en un siste-
ma de reconeixement del desenvolupament de la tasca dels professionals de la salut.

b) Impulsar els òrgans de participació dels professionals en el sistema sanitari a 
fi d’afavorir el lideratge dels professionals dins de les seves organitzacions.

c) Promoure la implicació activa dels professionals de la salut en la implementa-
ció de les polítiques emanades del Pla de salut de Catalunya 2016-2020

5) Salut digital
Els models assistencials han d’aprofitar al màxim les possibilitats de les tecnolo-

gies de la informació i la comunicació.
Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desen-

volupar el model de transformació digital que necessita el nostre sistema sanitari. 
Aquest procés ha de tenir com a prioritats: 

a) Garantir la interoperabilitat en l’ecosistema sanitari de Catalunya per tal que 
les històries clíniques pròpies del centres sanitaris de la xarxa pública assistencial 
puguin facilitar la informació sanitària de salut i social d’un pacient, al lloc i en el 
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moment en què es necessiten, seguint sempre els estàndards de seguretat i confiden-
cialitat pertinents.

b) Potenciar la gestió de la informació sanitària per tal de completar un model 
de reporting i anàlisi de la informació, que ajudi a la presa de decisions a nivell es-
tratègic, tàctic i operatiu.

c) Elaborar un Pla de Sistemes que tingui en compte l’entorn de canvis constants 
en tecnologies i en generació i tractament de la informació. Aquest Pla ha de comp-
tar amb la participació de conjunta dels proveïdors del SiSCAT

6) Transposició de la Directiva Europea 2014/24/UE 
El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de definir un sistema sanitari públic, 

d’abast universal, equitatiu i basat en la millora de l’eficàcia, la sostenibilitat i de la 
qualitat del sistema i que faciliti la consolidació de les entitats d’economia social 
com a proveïdors de la xarxa pública, tal com fan els estats membres de la Unió 
Europea socialment més avançats (com Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Bèlgica 
o França), insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa la transposició de la 
Directiva europea 2014/24/UE per a la concertació de serveis públics socials i sani-
taris en el context de l’economia social a Catalunya, per tal de regular amb garantia 
la concertació dels serveis públics socials i de la salut que es presten a la ciutadania.

7) Agència Catalana del Medicament
Els beneficis de la utilització de medicaments i productes sanitaris per al pacient 

i per al sistema sanitari, en termes de salut i ús racional d’altres recursos, és clau 
per a garantir la sostenibilitat del sistema sanitari del país. És per això que és del tot 
imprescindible definir i establir les condicions de finançament i de model sanitari 
a llarg termini.

Conscient d’aquesta importància, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a crear i posar en funcionament en el termini d’un any l’Agència Ca-
talana del Medicament amb competències plenes, incloses, doncs, les d’autorització, 
preu i condicions de reemborsament públic de medicament.

Proposta de resolució 6. Per un ensenyament de qualitat
1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’encàrrec que el Govern ha 

realitzat al Consell Escolar de Catalunya per tal que articuli un debat sobre el futur 
de l’educació del nostre país i insta a desenvolupar el debat amb la voluntat d’obrir-
lo al màxim a la participació de la comunitat educativa i del conjunt de la societat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Apostar per l’autonomia dels centres, amb la confiança que aquesta autonomia 

ajudarà a créixer, a innovar i a teixir xarxa entre ells i afavorir el treball en xarxa 
dels centres educatius, tant entre ells com amb el seu entorn, començant per les fa-
mílies, des d’una concepció comunitària en què l’escola és l’eix principal de dife-
rents actuacions educatives i culturals del barri o poble, formals i no formals, així 
com del treball del món associatiu i professional i dels ens locals mateixos.

2. Garantir el suport de l’administració a les pràctiques d’innovació, amb pro-
jectes educatius sòlids i equips directius qualificats, que converteixin l’ensenyament 
públic en referència de qualitat educativa, amb una dotació de plantilles de profes-
sorat suficients, estables i implicades en el projecte del centre.

3. Desenvolupar iniciatives d’avaluació i prospectiva educatives, enfocades tant 
a resultats com a processos d’aprenentatge i vinculades a la recerca internacional.

4. Realitzar formació específica per a l’aplicació del canvi cap al model compe-
tencial, en especial al que fa a l’avaluació per competències.

5. Continuar apostant per la immersió lingüística com a model lingüístic ade-
quat que garanteixi el domini de la llengua catalana per part de tot l’alumnat com 
a eina de cohesió, d’identitat i de convivència en la nostra societat, i el domini de la 
llengua castellana, cooficial a Catalunya, com a instruments per a actuar en els en-
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torns acadèmics, sociopolítics i laborals més propers. I a seguir facilitant el domini 
d’altres llengües, en especial l’anglès, com a eines d’aprenentatge i d’emprenedoria 
al llarg de la vida i per a l’adquisició d’una capacitació i formació professionals de 
qualitat, i el manteniment i la difusió de les llengües d’origen de l’alumnat nouvin-
gut com a riquesa aportada al sistema educatiu i com a oportunitat per a l’alumnat 
que les parla, en el marc de la globalització i la internacionalització de la societat 
catalana del futur.

6. Iniciar l’elaboració del decret pel qual s’estableixen els criteris i el procedi-
ment d’elaboració de la programació de l’oferta de llocs escolars del servei d’educa-
ció de Catalunya.

7. Tramitar els nous decrets reguladors del funcionament dels menjadors escolar 
i del transport escolar. Pel que fa als menjadors, aquest decret ha d’introduir crite-
ris clars en la contractació i donar compliment a la normativa vigent en matèria de 
transparència pel que fa al seu funcionament. Quant al transport escolar obligatori, 
el nou decret ha de donar resposta a les necessitats reals de distància i de transport 
alternatiu, més enllà de l’actual criteri de terme municipal.

8. Avaluar conjuntament amb els Consells Comarcals i les entitats municipalistes 
l’aplicació del nou sistema de beques de menjador.

9. Prioritzar els ajuts per a menjador i per al transport escolar en els centres 
d’educació especial per a tot l’alumnat de fora del municipi on hi ha el centre, i tam-
bé per a l’alumnat del mateix municipi amb necessitats educatives específiques i en 
els centres situats fora del nucli urbà i de difícil accés en transport públic, atès que 
en els centres d’educació especial el menjador és un espai educatiu imprescindible.

10. Seguir apostant pels centres de màxima complexitat a través de l’acompanya-
ment en la millora del nivell competencial dels alumnes, a més de les 400 dotacions 
més de docents aprovades per al curs 2016-2017.

11. Apostar per les millores en les substitucions dels docents i del personal de 
suport (TIS, TEI, etc.), prioritzant la millora de l’assignació de les substitucions en 
els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament mentre no sigui pos-
sible pressupostàriament cobrir totes les substitucions des del primer dia, per afe-
gir nous criteris que agilitin la cobertura de les substitucions des de l’inici del curs 
2016-2017 amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització 
dels centres i la tasca dels docents.

12. Treballar per garantir la distribució adequada i equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei educatiu 
de Catalunya, mitjançant les comissions de garantia d’admissió i la participació dels 
ajuntaments i de les famílies, entre d’altres.

13. Consensuar amb el món local, de cara al curs 2017-2018, una nova estratègia 
del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal i la proposta d’establir 
tant els preus com l’import dels ajuts a les llars d’infants en funció de la renda de les 
famílies, amb respecte, en qualsevol cas, al principi d’autonomia local

14. Presentar davant del Consell Escolar de Catalunya el decret de l’atenció edu-
cativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu per tal que es puguin iniciar els 
tràmits d’aprovació abans que finalitzi l’any 2016.

15. Presentar al Parlament un calendari per a l’execució de les obres de construc-
ció i remodelació dels centres escolars que tinguin més mancances infraestructurals 
i d’adequació.

Proposta de resolució 7. Foment de les polítiques socials com a eina 
per a la igualtat d’oportunitats
Per tal de poder continuar atenent les necessitats socials dels ciutadans i ciuta-

danes cal continuar construït un millor estat del benestar, per evitar que es generin 
desigualtats, falta d’oportunitats vitals i fer front als nous reptes socials del país s’ha 
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d’articular una xarxa de serveis socials de qualitat, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

1) Vetllar per l’equitat territorial i l’articulació amb les altres polítiques públi-
ques, amb la finalitat de coordinar les polítiques públiques en matèria de serveis 
socials, i en aquest sentit: 

a) Crear el Consell de Coordinació del Benestar Social (CCBS)
b) Impulsar el Consell d’Avaluació de Necessitats Socials (CANSS)
2) Aprovar un nou Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya. Partint de la 

síntesi avaluativa del Pla 2010-2013, aquest nou Pla ha de comptar amb la participa-
ció de tots els actors del sistema de serveis socials de Catalunya, a través dels òrgans 
de participació previstos per la Llei 12/2007.

3) Dur a terme, amb posterioritat i alineada amb Pla Estratègic de Serveis Soci-
als de Catalunya, una actualizació tècnica de la Cartera de Serveis Socials. La seva 
elaboració ha de comptar, també, amb la participació de tots els actors del sistema 
de serveis socials de Catalunya, a través dels òrgans de participació previstos per la 
Llei 12/2007.

4) Impulsar la millora del model de serveis socials abans d’acabar el 2016. Aquest 
impuls ha d’enfortir i situar els Equips Bàsics d’Atenció Social com a pedra angular 
i única porta d’entrada del Sistema de Serveis Socials promovent: 

– El reconeixement de la funció directiva dels coordinadors de serveis socials de 
les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

– La supervisió i el suport als Equips bàsics d’Atenció social
– La millora dels processos d’atenció als ususaris i l’establiment del professional 

de referència.
– Àmbits de coordinació estructural i permanent entre el Departament de Tre-

ball, Afers Social i Famílies i les Àrees bàsiques de Serveis Socials.
– El treball comunitari d’inclusió social des del territori i realitat específica de 

cada Àrea bàsica.
5) Avaluar el Pla Integral de Suport a la Família 2012-2016 i presentar-ne els re-

sultats el primer trimestre del 2017, i en paral·lel iniciar els treballs del nou Pla Inte-
gral de Suport a les famílies per al període 2017-2020. Aquest nou pla ha de comptar 
amb la participació de diferents Departament del Govern, ens locals i entitats del 
sector. Haurà de contenir com a eixos bàsics, accions orientades a prevenir factors 
de risc, promoure accions que incrementin les competències de les persones i les se-
ves famílies i suport per facilitar les activitats i atenció de necessitats específiques 
de les famílies.

6) Presentar, durant el primer trimestre del 2017, el Primer Pla d’Acompanya-
ment i Protecció de les Persones Grans, per tal de potenciar la participació de la gent 
gran en la societat catalana, l’apoderament per a un envelliment actiu, el mentorat-
ge, la formació, la prevenció, l’acompanyament i la lluita contra el maltractament.

7) Millorar l’atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i gent 
gran tenint en compte els criteris d’equitat de la programació territorial. Aquesta 
millora passarà per l’augment de les prestacions econòmiques vinculades a la depen-
dència, l’increment de l’atenció domiciliària i l’augment de les places residencials 
d’atenció a la gent gran i amb discapacitat.

8) Fer efectiva la modificació de l’Ordre BSF/130/2014, tan bon punt els tràmits 
legals i administratius ho permetin.

9) Potenciar el pacte per la infància com a eina efectiva per a continuar impul-
sant el desplegament de la Llei 14/2010.

10) Continuar impulsant les actuacions del Govern contra el maltractament in-
fantil mitjançant l’aplicació del Protocol d’actuació, de prevenció, detecció, notifica-
ció, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent 
en l’àmbit educatiu.
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11) Respecte els infants afectats per el trastorn de l’espectre alcohòlic fetal 
(TEAF): 

a) Elaborar i prioritzar un projecte de recerca i disseny de recursos pels infants 
amb TEAF, que consti com a mínim de: un estudi de prevalença, un protocol de 
diagnòstic i tasca de divulgació i formació d’aquesta síndrome i una guia de recur-
sos que determini que necessiten els infants amb TEAF en l’àmbit de la salut i en 
l’àmbit educatiu i social.

b) Impulsar una actuació conjunta del Govern en aquesta temàtica. Per tal que els 
Departaments implicats puguin seguir les recomanacions derivades d’aquest projec-
te de recerca i disseny de recursos per a infants amb TEAF. Amb l’objectiu de pro-
moure el treball conjunt i compartit i abordar aquesta situació de manera global, mi-
nimitzar riscos i que els famílies puguin disposar de la màxima informació possible.

12) En relació amb el Servei de Primera Acollida: 
a) Desplegar el Servei de Primera Acollida per tal que les persones immigrades 

tinguin més autonomia i assoleixin de manera més ràpida una seva participació ple-
na en la nostra societat.

b) Desplegar mesures actives contra les situacions d’irregularitat sobrevinguda 
de la població immigrada reagrupada, a causa de les baixades d’ingressos que com-
porta la seva precarització laboral o la pèrdua de la feina per part dels membres de 
la família.

c) Desplegar mesures de reconeixement i visibilització de l’aportació que les per-
sones immigrades estan fent a la societat catalana.

d) Desplegar mesures de prevenció del racisme i de la xenofòbia.

Proposta de resolució 8. El treball com a eina de realització social
La feina, el treball és l’eina que permet a la persona realitzar-se socialment. Ca-

talunya ha de ser un país amb més i millor feina. Cal que el treball permeti nivells 
òptims de benestar i pugui millorar la situació sociolaboral de les persones en risc 
d’exclusió social.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar al 2017 la Renda Mínima d’Inserció com a dret subjectiu retornant 

als nivells de cobertura anteriors a 2011.
2. Desplegar un veritable marc català de relacions laborals guiat per la concer-

tació amb tots els agents que intervenen en el món del treball. Crear en el marc del 
Parlament un grup de treball sobre el marc català de relacions laborals.

3. Afrontar l’atur de llarga durada i la cronificació d’aquest com a política inte-
gral amb polítiques actives i passives, i desenvolupant programes específics per a 
majors de 45 anys en situació d’atur i aprofundint en els programes d’orientació i en 
els processos d’acreditació de competències professionals

4. Donar continuïtat i potenciar les polítiques d’ocupació juvenil per rebaixar la 
taxa d’atur juvenil. Per fer-ho s’haurà de: 

a. Garantir, en el marc de la cartera de serveis del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, la incorporació d’aquells joves que no puguin accedir al Sistema de Ga-
rantia Juvenil, per no complir algun dels requisits establerts per part de l’Estat es-
panyol.

b. Desenvolupar programes que responguin a les necessitats dels i les joves amb 
major nivell formatiu, afavorint l’especialització professional i la inserció laboral de 
qualitat.

c. Atendre les persones joves que han abandonat de manera prematura el sistema 
educatiu, en la majoria de casos sense assolir el Graduat d’Educació Secundària i 
amb dificultats vitals afegides, mitjançant dispositius dotats d’un reconeixement for-
mal i dins els sistemes formatius existents, seguint el reeixit model del «Programa 
de Noves Oportunitats per a joves».
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5. Establir programes específics per part de la Inspecció de Treball a Catalunya 
pel seguiment i control d’aquelles externalitats del mercat de treball generadores de 
precarietat laboral. Mantenir i profunditzar les actuacions contra els falsos autò-
noms, la cessió il·legal de treballadors i les falses cooperatives.

6. Garantir la cobertura pressupostària dels Centres Especials de Treball alhora 
que definir un sistema català de treball protegit per al 2017.

7. Desplegar territorialment el Programa d’Ateneus Cooperatius com a política 
activa d’ocupació i per al foment de l’economia cooperativa.

8. Impulsar programes de sensibilització i capacitació específica en igualtat al 
personal dels ens locals per tal de facilitar l’elaboració i implantació del pla d’igual-
tat a la pròpia organització, a les empreses de la seva àrea d’influència. Alhora crear 
un pla d’acció i suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte de 
dones i homes en el treball.

9. Impulsar, conjuntament amb els agents econòmics i socials, un augment del 
salari mínim fins a 1.000 euros, d’acord amb els estàndards que defineix la Carta 
Social Europea, per aconseguir una inserció laboral efectiva amb un treball digne.

10. Mantenir i reforçar el caràcter públic del Servei d’Ocupació de Catalunya i 
de les polítiques actives d’ocupació.

Proposta de resolució 9. Àmbit per la competitivitat de l’economia 
catalana
A) El Parlament de Catalunya manifesta la importància d’apostar per la conti-

nuïtat del model de comerç existent a Catalunya, un model que es basa en el servei 
a la ciutadania (amb una oferta densa, pròxima i variada), la lliure i lleial compe-
tència entre operadors (amb especial èmfasi en els projectes col·lectius), la generació 
de ciutats compactes, la protecció del medi i la reducció de la mobilitat associada a 
les compres.

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar abans de finals d’any el Directori de les start-ups catalanes amb la 

finalitat de promoure el nostre ecosistema a nivell internacional, facilitar la inversió 
en aquestes joves empreses, promoure la relació entre aquestes start-ups i les empre-
ses tradicionals i facilitar l’accés a les mateixes per part de l’administració catalana 
a l’hora de concretar actuacions i programes.

2. Promoure que les empreses elèctriques incloguin dins les seves estratègies de 
planificació de les xarxes de distribució elèctrica les inversions necessàries per asse-
gurar el desplegament de les xarxes intel·ligents (smart grids), que han de permetre 
la generació distribuïda, l’autoconsum i la mobilitat elèctrica, amb l’objectiu d’asso-
lir el 100% d’energia primària d’origen renovable el 2050.

Al mateix temps, a impulsar un pla de formació d’instal·ladors en matèria d’ins-
tal·lacions d’autoconsum de petita potència i de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics vinculats en aparcaments en règim de propietat horitzontal. Així mateix, 
el Pla d’acció per al desplegament d’infraestructures dels vehicles elèctrics 2016-
2019 per incentivar la mobilitat elèctrica ha d’assolir els 21.000 punts de recàrrega 
vinculats.

3. Impulsar la xarxa estratègica de càrrega ràpida de vehicles elèctrics que per-
meti garantir el subministrament energètic en recorreguts superiors a 100 km des 
del punt d’origen del desplaçament i fins a qualsevol punt del territori català.

4. Coordinar, a partir del Programa Catalunya Emprèn, l’acció de la Generalitat 
en l’àmbit de l’emprenedoria amb els agents privats i altres administracions i agents 
públics que treballen en aquest àmbit, proposant taules i eines de coordinació així 
com de formació de la xarxa de tècnics de suport a la creació d’empreses dels ens 
locals per què ajudin els emprenedors del territori a concretar noves empreses em-
prenedores.
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5. Reimpulsar la política d’innovació necessària per ampliar la base d’empreses 
innovadores a Catalunya i el conjunt de la recerca, el desenvolupament i la innova-
ció empresarials i potenciar la transferència de tecnologia mitjançant els diferents 
canals propis –com ara centres tecnològics o centres de recerca o grups de recerca 
universitaris o departaments universitaris–, de manera que s’incentivi el procés de 
valorització de la tecnologia per apropar-la al mercat.

6. Impulsar i enfortir els programes d’Indústria del Coneixement i de Doctorats 
Industrials per fomentar una major transferència de tecnologia i coneixement de les 
universitats i centres de recerca.

7. Promoure un portal de la recerca de Catalunya amb vocació de divulgació so-
cial de l’activitat de recerca i de potencial de transferència i interacció dels nostres 
grups de recerca i les activitats en el nostre entorn socioeconòmic

8. Promoure mesures per estimular el cofinançament privat de les activitats de 
recerca, per acostar els percentatges a la mitjana europea que és la principal causa 
de la distància en relació a la inversió en recerca al nostre país sobre el PIB.

9. Crear el «Sistema d’informació i intel·ligència turística de Catalunya», confi-
gurat com estructura en xarxa que prengui els centres de recerca cooperativa com a 
element d’inspiració i model per tal de donar resposta a les necessitats d’informació 
i coneixement del turisme a Catalunya, en clau de millora de la governança i com-
petitivitat turístiques del nostre país.

Aquesta estructura en xarxa aprofitarà l’experiència i l’especialització de tots 
aquells que ja produeixen coneixement turístic al país, per treballar sota criteris de 
major eficàcia i eficiència i aportar valor al sistema productiu del turisme a Catalu-
nya afavorint la complementarietat i la col·laboració per la generació de sinèrgies.

10. Iniciar i impulsar els treballs del Pla Territorial Sectorial de Turisme de Ca-
talunya com a instrument de planificació territorial de l’activitat turística per tal 
d’assolir l’objectiu d’esdevenir una destinació turística de qualitat, fonamentada en 
un turisme d’alt valor afegit i una oferta diversificada. En aquest sentit, cal que prè-
viament el Pla Estratègic de Turisme inclogui els principis de transversalitat, màxi-
ma participació i solidesa i abast necessari per garantir l’adequada orientació de la 
governança del turisme a nivell català.

C) Per tal de fer front a la pobresa energètica el Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Revisar el cànon social de l’aigua: tram inicial per l’aigua del consum bàsic 

domèstic i tarifació especial per a persones vulnerables.
b) Promoure que les empreses de subministrament d’aigua millorin la protecció 

a les persones més vulnerables, redefinint i ampliant la base o franja de cobertura 
de les «Tarifes socials» o bo d’especial protecció d’aigua que actualment moltes de 
les empreses subministradores tenen aprovades.

2. Insta el Govern de la Generalitat, i en concret al Departament competent en 
matèria de consum, a dur a terme les accions necessàries per tal d’evitar les pràc-
tiques comercials agressives porta a porta que pretenen passar a usuaris de TUR i 
PVPC a mercat lliure, incloent les següents accions: 

– Obligar les companyies a lliurar de manera fefaent informació precontractual 
per escrit, detallada i complerta, amb exemples clars i entenedors per als usuaris, 
separant preus d’ofertes temporals i costos comparats a llarg termini.

– A realitzar una campanya informativa en medis de gran audiència i es disposi 
d’informació clara i concreta al telèfon d’informació 012 i fulletons a les dependèn-
cies d’atenció ciutadana.

D) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat i a les universi-
tats a un acord sobre les Proves d’Accés a la Universitat per al manteniment d’un 
sistema d’accés a la universitat basat en les actuals condicions d’objectivitat i mèrit.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 113 

Proposta de resolució 10. Polítiques de seguretat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Respecte a l’equiparació a policies d’altres països en coordinació internacio-

nal: 
a) Adoptar les mesures i les iniciatives oportunes per tal d’equiparar la partici-

pació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en les diverses agències 
internacionals de seguretat, així com en les xarxes de col·laboració de les diferents 
policies, a la de la resta de països de l’entorn, en especial de l’àmbit europeu i en 
concret a l’EUROPOL, com a membre de ple dret.

b) Potenciar, en compliment de l’article 164.4 de l’EAC, el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policíaques d’altres països.

2. Potenciar el cos de mossos d’Esquadra amb noves promocions tenint en comp-
te la realitat de l’amenaça gihadista.

3. Impulsar les mesures incloses en el Pla Estratègic de la Direcció general de 
Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament per tal de dotar al Cos de Bombers de 
totes les necessitats que en l’esmentat Pla es detallen.

4. Potenciar l’ISPC per tal de preparar les noves promocions de Mossos d’Es-
quadra, Bombers, Policies locals i resta de Cossos de Seguretat i Emergències amb 
l’objectiu que continuï esdevenint un centre de referència en la formació en matèria 
de seguretat pública i emergències.

5. Continuar adoptant les mesures necessàries per seguir reduint la sinistralitat i 
aconseguir els objectius i compromisos establerts per la UE en matèria de reducció 
d’accidents i víctimes de trànsit.

6. Adoptar les mesures adients per tal de fer efectiva l’assumpció i desplegament 
integral de les competències en matèria de seguretat nuclear, d’acord amb les previ-
sions estatutàries (articles 132 EAC).

7. Adoptar les mesures necessàries per poder desenvolupar el sistema públic de 
trucada automàtica «eCall» al número d’emergències 112 en cas d’accident greu de 
trànsit.

Proposta de resolució 11. Polítiques en l’àmbit de la justícia i l’execució 
penal
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Seguir implementant la nova oficina judicial a tot el territori i continuar el 

procés de digitalització dels expedients judicials desplegant el sistema informàtic 
e-justícia.cat.

2. Elaborar un pla de mesures per fomentar l’ús del català als jutjats i adoptar les 
mesures que convingui per garantir que tots els ciutadans es poden dirigir en català 
a l’administració de justícia.

3. Intensificar la col·laboració amb entitats del tercer sector i de la societat civil 
en general per seguir millorant l’èxit de la reinserció en l’àmbit de l’execució penal.

4. Desenvolupar el Projecte de formació i inserció del CIRE en el marc dels pro-
grames operatius del Fons social europeu i d’Ocupació juvenil 2016-2022, per tal de 
facilitar la inserció sociolaboral de les persones penades.

5. Potenciar l’ús de les noves tecnologies (videoconferència) als centres peniten-
ciaris per tal que les persones privades de llibertat, especialment les estrangeres, 
puguin comunicar amb els seus familiars.

6. Oferir formació en matèria de drets humans i protocol d’Istanbul als profes-
sionals que treballen en l’àmbit penitenciari a Catalunya.

7. Elaborar un mapa dels mitjans alternatius de resolució de conflictes a Cata-
lunya que ens expliqui en quins àmbits s’han implantat, amb quina intensitat i amb 
quins resultats.
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8. Impulsar la constitució i l’entrada en funcionament del Registre de grups d’in-
terès de Catalunya, tot facilitant l’adhesió a aquest Registre dels ens locals i la resta 
d’organismes obligats per la Llei de transparència i assegurant que els grups d’in-
terès compleixin les seves obligacions registrals per mitjà d’una única inscripció.

Proposta de resolució 12. La cultura, eix central per a un país lliure
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar suport a la figura del creador, incidint en el discurs públic i afavorint la 

comunicació entre el creador i la ciutadania. En aquesta línia, i en consens amb els 
principals agents dels sectors i amb el món municipal: 

a) Desenvolupar el Pla d’acció de les arts visuals
b) Articular un pla de xoc en el marc del Pla Integral de la Dansa per incentivar 

la presència de la dansa professional catalana a tot el país, crear ocupació de qualitat 
i fomentar una major difusió en l’esfera pública de la dansa i les arts del moviment

c) Articular un Pla Integral de la Música, dirigit a vertebrar el sector de la música 
atenent la seva diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial, poten-
ciar la formació musical i desenvolupar i crear nous públics.

2. Desenvolupar, amb l’objectiu de garantir el dret d’accés universal de la Cul-
tura i l’equilibri cultural en tot el territori, un sistema cultural basat en equipaments 
culturals de referència i de serveis de suport als equipaments locals a partir d’acords 
amb les diputacions i ajuntaments per coordinar l’acció cultural de manera que es 
garanteixi la suficiència, equitat, transparència i eficàcia dels recursos destinats a les 
polítiques culturals i s’eliminin les duplicitats.

3. Proposar una reforma de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català per ampliar-la al patrimoni immaterial.

4. Proposar un marc normatiu que aixoplugui l’associacionisme cultural i oferei-
xi eines per encarar els seus reptes i per potenciar-ne el creixement.

5. Treballar per fer una llei de propietat intel·lectual adaptada a l’entorn digital i 
a la necessitat de creació de nous públics.

6. Impulsar polítiques que posin en valor l’aportació de la cultura a l’economia 
del nostre país, des de l’activitat de les indústries culturals fins al valor afegit que 
una oferta cultural potent, variada i equilibrada en el territori representa per al sec-
tor turístic i, en aquest sentit, instar el Govern a la creació d’un Pla específic de Cul-
tura i turisme amb representació de tots els actors implicats i a l’elaboració d’un pla 
transversal d’augment del consum cultural.

7. Posar en marxa una campanya d’estímul a la lectura entre la població infantil.
8. Continuar desenvolupant i ampliant accions de suport al consum cultural, so-

bretot per als sectors amb més dificultats, com les persones amb discapacitats o en 
risc d’exclusió, i els joves.

9. Continuar consolidant, a través de la diplomàcia cultural, la funció de la cultu-
ra com a ambaixadora al món mitjançant acords de col·laboració i cooperació cultu-
ral.

10. Potenciar la presència de la llengua catalana i occitana, aranesa a l’Aran, en 
tots els àmbits i mantenir relacions de cooperació estable amb el conjunt dels terri-
toris de les llengües catalanes i occitanes, per disposar d’un espai d’intercanvi i se-
guiment de la situació de la llengües.

Proposta de resolució 13. Polítiques per al sector agroalimentari, 
forestal i pesquer 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Continuar potenciant els instruments que incrementin la transparència de la 

cadena alimentària, com l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Cata-
lunya, i que permetin el debat entre els diferents sectors, com el Consell Català de 
l’Alimentació.
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2. Seguir apostant de manera clara per la gestió i la intervenció en matèria de 
medi ambient mitjançant el Cos d’Agents Rurals, atenent a les consideracions reco-
llides tant en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com en les pròpies lleis sectorials 
del CAR (Llei 17/2003 i Decret 266/2007 reglament), i en aquest sentit: 

a) Aplicar els principis rectors de territorialitat, proximitat i visibilitat entre la 
ciutadania, transversalitat per la visió integral de la gestió del medi ambient i profes-
sionalització, millorant la tecnificació, formació i carrera administrativa dels agents.

b) Continuar dotant dels recursos materials necessaris per a l’òptim desenvolu-
pament de les tasques establertes per llei (vehicles i accessoris, equips personals i 
àrees bàsiques).

c) Realitzar el desplegament d’acord amb el reglament vigent per tal de disposar 
d’un Cos d’Agents Rurals preparat i modernitzat, capaç d’assumir el repte transver-
sal de la vigilància del medi ambient del país i l’acompanyament de la ciutadania per 
aconseguir una societat compromesa amb el seu entorn.

3. Estendre progressivament el nou model propi de governança pesquera, basat 
en la cogestió i la gestió de l’esforç de pesca, al conjunt de les pesqueres catalanes, 
en tant que model d’èxit per a assolir la sostenibilitat bioeconòmica. Concretament, 
en allò que es refereix a: 

a) Vetllar per l’aprovació i l’entrada en vigor del nou decret que estableix el nou 
model de governança de la pesca professional a Catalunya en el termini més curt 
possible.

b) Un cop aprovat el decret, aplicar prioritàriament el nou model a aquelles pes-
queres que en l’actualitat són l’objecte de plans de gestió d’àmbit europeu sota el 
marc competencial del Govern de Catalunya. Aquestes inclouen la pesquera del 
sonso, les pesqueres de dragues mecanitzades i de dragues des d’embarcació i, si 
s’escau, la pesquera d’anguila.

c) Establir nous plans de gestió pesquera basats en el nou model, incloent també, 
si s’escau, pesqueres demersals d’arrossegament.

4. Dissenyar una estratègia interdepartamental i portar a terme les accions que 
se’n derivin per a la prevenció dels danys i riscos originats per fauna cinegètica prin-
cipalment en conreus, però també en àmbits com la seguretat de les persones, les in-
fraestructures i els espais naturals, en col·laboració amb els Departaments implicats.

5. Dissenyar i implementar una estratègia integral en tractament de dejeccions 
ramaderes que permeti millorar en la gestió de les explotacions agràries, innovació 
en les aplicacions als sòls i la millora dels sistemes de control. Així mateix, conti-
nuar donant suport constant i directe al sector agrari mitjançant els instruments de 
foment, transferència i assessorament que permetin dotar als agricultors i ramaders 
dels coneixements i eines necessaris per la correcta gestió de les dejeccions i de la 
fertilització.

6. Seguir apostant d’acord amb el marc pressupostari i normatiu del PDR 14/20 
per les mesures que fomentin la competitivitat i la sostenibilitat agrària que, d’una 
banda inclouen la competitivitat de les explotacions, la incorporació de joves, la 
mitigació del canvi climàtic i la diversificació agrària, i de l’altra, les mesures agro-
ambientals, producció ecològica, entenent ramaderia i agricultura i les zones amb 
limitacions naturals, de manera que es faciliti la creació de llocs de treball i la in-
corporació de joves a les explotacions, prioritzant la creació d’estructures econòmi-
ques viables i que adaptin el seu model de negoci al territori i als requeriments dels 
consumidors, el que contribuirà a la cohesió social i a l’equilibri territorial.

Proposta de resolució 14. Polítiques de territori i sostenibilitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la millora de la qualitat de l’aire a tot el territori i, en concret, a les 

àrees d’aglomeració urbana, mitjançant l’aplicació del Pla d’actuació per a la millora 
de qualitat de l’aire, horitzó 2020 i dels instruments que l’acompanyen.
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2. Comprometre’s en la lluita contra el Canvi Climàtic com un deure amb les 
generacions presents i futures i, alhora, una oportunitat per a generar nous llocs de 
treball de qualitat arribant a l’objectiu que l’any 2030 el 50% de l’energia elèctrica 
sigui d’origen renovable així com reduir el 40% de les emissions de gasos amb efec-
te hivernacle i del 100% d’energia primària renovable l’any 2050.

3. Impulsar la corresponsabilització i els programes de compensacions d’emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle (GEH), per tal de mitigar el canvi climàtic, i impul-
sar projectes d’adaptació al canvi climàtic a les zones més vulnerables de Catalunya 
i fer-ho entre entitats, empreses i institucions.

4. Intensificar l’ambientalització dels contractes públics i la compra centralitza-
da a través de la Comissió Central de Subministraments, on prevalguin els criteris 
d’economia verda circular i s’atenguin els criteris de certificació ambiental.

5. Utilització de vehicles de baixes emissions per als serveis de la Generalitat de 
Catalunya i a substituir de manera progressiva els vehicles de la Generalitat de Ca-
talunya per vehicles elèctrics.

6. Adaptar els procediments d’autorització i control de les activitats i a incorpo-
rar les determinacions de la Directiva d’Emissions Industrials (DEI) de forma vin-
culant, especialment pel que fa a la revisió de les autoritzacions ambientals de les 
activitats per a les quals s’han publicat el document de conclusions de millors tèc-
niques disponibles (MTD).

7. Intensificar el control i seguiment dels establiments industrials i ramaders amb 
major incidència ambiental, mitjançant un Pla d’inspecció ambiental integrada de 
Catalunya, i que es comprovi el compliment de les prescripcions fixades en les se-
ves autoritzacions ambientals per tal de garantir, entre d’altres, la pràctica moderna 
i sostenible de l’activitat econòmica (aplicació de les millors tecnologies i compati-
bilitat amb l’entorn).

8. Potenciar el criteri que el medi ambient, i el medi natural en particular, és una 
de les bases de l’estat del benestar en tant que proveïdor i garant de béns i serveis 
imprescindibles per a la vida de les persones (aigua neta, aire pur, boscos, oxigen, 
aliments, regulació del clima, prevenció de l’erosió, proveïdor de matèries primeres 
i d’espais de salut i lleure...).

9. Impulsar la tramitació de la planificació de la gestió dels recursos hídrics, i 
en concret la revisió del Pla de gestió del districte fluvial de Catalunya, la redacció 
i del Pla de gestió de risc d’inundacions i del Pla especial de sequeres en el termini 
de 6 mesos.

10. Reprendre els ajuts per l’abastament d’aigua en alta per donar suport als mu-
nicipis que no poden fer front a les actuacions necessàries per a garantir un bon sub-
ministrament d’aigua, en quantitat i qualitat, als seus ciutadans.

11. Presentar les al·legacions tècniques i realitzar les accions jurídiques necessà-
ries per la revisió del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 2016-2021, especialment 
en matèria de cabals ecològics del riu Ebre i garantir l’arribada suficient de sedi-
ments al Delta del Ebre, tota manera que la Comissió Europea ha dictaminat a favor 
de les propostes de la Generalitat i recomana al Govern de l’Estat que revisi els cri-
teris de la planificació. I negociar amb l’Estat tot allò que sigui necessari per assolir 
la titularitat de la conca de l’Ebre a tot el tram català.

12. Arbitrar els mecanismes jurídics i administratius necessaris per mantenir els 
cabals circulants pel Ter, fixi una limitació d’extracció màxima anual de recursos 
hídrics de la conca i mantingui un compromís amb el manteniment dels cabals eco-
lògics i estableixi una programació per a l’establiment dels mateixos durant el 2017.

13. Negociar l’eliminació del Canon de control de vertidos (CCV) que la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) cobra als municipis de la conca, cànon 
que no té cap contraprestació ja que les actuacions en sanejament estan finança-
des per l’ACA, el servei de policia del domini públic hidràulic el realitza l’ACA i la 
CHE tampoc no inverteix en sistemes d’abastament.
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14. Impulsar l’economia circular, a partir de polítiques transversals de la Gene-
ralitat vinculades a l’estalvi i l’ús eficient dels recursos, i més enllà de les polítiques 
ambientals específiques.

15. Iniciar processos de recuperació ambiental d’antigues instal·lacions industrials 
abandonades amb residus acumulats que per característiques i/o quantitat poden ge-
nerar un impacte ambiental (o sobre la salut de les persones), i fins i tot la contamina-
ció de sòls, a través d’execució subsidiària, sempre i quan l’exigència de responsabili-
tats de manera prèvia al titular del sòl hagi resultat infructuosa, amb el finançament 
provinent de part dels recursos obtinguts mitjançant el cànon de residus industrials.

16. Fomentar els canvis conceptuals necessaris per consolidar una veritable tran-
sició cap a una economia verda i circular. Especialment respecte la gestió de residus 
actuant en informació, comunicació i sensibilització relatius a la prevenció, prepa-
ració per a la reutilització, recollida selectiva de residus, reciclatge material i altres 
tipus de valorització de residus. Evolucionant cap a una economia basada en el de 
residu zero: no parlem ja de residus, sinó de recursos en constant circulació.

17. Adaptar les estacions de metro, FGC i BUS per a PMR amb l’objectiu de as-
solir el compliment el 2020 de l’adaptació del 100% del TP depenent de la Genera-
litat per PMR tal i com fixa la llei d’accessibilitat pel 2020.

18. Impulsar les accions i inversions necessàries per tal de gestionar, mantenir i 
promocionar de manera adequada els espais naturals protegits de Catalunya, espe-
cialment els Parcs Naturals i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, com a espais essencials per al manteniment de la biodiversitat i motor econòmic 
del territori.

19. Que, una vegada hagi recaigut la sentència del Tribunal Suprem en relació al 
contracte de gestió d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat i se n’hagin avaluat 
les seves repercussions, promogui la modificació de la disposició addicional primera 
de la Llei 10/2011, de 29 de setembre, de simplificació i millorament de la regula-
ció normativa, a l’efecte de garantir la gestió directa de tots els elements de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta

20. Que en el termini de 6 mesos presenti una proposta de model de gestió de les 
vies d’alta capacitat que, superi l’actual model i aposti per l’eliminació de greuges 
socials, econòmics i territorials. Apostar per una mobilitat sostenible en el marc de 
la lluita contra el canvi climàtic i de la millora de la qualitat de l’aire. Aquesta pro-
posta també ha d’apostar per fer viable el manteniment de les infraestructures i la 
millora de la seva seguretat amb una visió de risc 0. Aquest nou model ha de perme-
tre reduir zones de congestió; ha d’apostar per l’ampliació i millora de les infraes-
tructures de transport públic i ha de permetre l’inici de la transformació de la xarxa 
de carreteres actual per una d’intel·ligent tot donat resposta a la demanda de vehicles 
energèticament nets i intel·ligents.

21. Presentar abans del setembre de 2017 l’Estratègia Catalana de Conservació 
de la Biodiversitat, el Catàleg de protecció de Fauna i l’Estratègia de la Flora Cata-
lunya.

22. Donar compliment als punts aprovats en la moció sobre la nova cultura de 
l’aigua i del territori (tram. 300-00002/11)de 17 de febrer de 2016, en relació a la 
declaració de sols contaminants de tot el recinte industrial de Flix i a les responsa-
bilitats amb la salut pública i el medi ambient de l’empresa Iberpotash.

23. Incloure a la llei d’acompanyament dels pressupostos 2017 elements per el 
desplegament de l’economia circular, incloent el Pacte per la Bossa, amb l’objectiu 
d’arribar un 90% de reducció de bosses de plàstic l’any 2020.

Proposta de resolució 15. Formació professional
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en funcionament –en col·laboració entre els departaments implicats i 

amb la participació i el consens amb els actors i els agents socials del sistema–, la 
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nova estructura del sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya 
d’acord amb la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals 
de Catalunya, per la constitució de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals i la constitució de l’Agència Pública de Formació i Qua-
lificació Professionals de Catalunya.

2. Aprovar i posar en marxa durant l’exercici 2016, per part dels Departaments 
implicats, el primer Pla d’Acreditació i Qualificació, previst a la disposició addi-
cional 6a de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals de Catalunya i 
amb l’estructura establerta per l’Acord GOV/49/2016, de 26 d’abril, pel qual s’apro-
ven les directrius del Pla d’acreditació i qualificació professionals. El pla, de caràc-
ter plurianual, haurà d’incloure accions d’avaluació i acreditació de competències 
professionals.

3. Iniciar efectivament, abans de la fi de 2016, el pla pilot dels Itineraris forma-
tius específics, de caràcter postobligatori, destinats a joves amb necessitats educa-
tives especials derivades de discapacitat intel·lectual lleu o moderada, d’acord amb 
allò previst en l’article 21 de la Llei 10/2015 i en l’Acord GOV/120/2016, de 30 
d’agost. Ampliar l’oferta d’aquests itineraris estenent-los a tots els territoris de Ca-
talunya, per al curs 2017-2018.

4. Prioritzar el desplegament i, no més tard del curs 2017-2018, implantar efecti-
vament les següents mesures previstes en la Llei 10/2015: 

a) Acordar, regular i establir l’estructura i el procediment d’elaboració de l’in-
forme de prospecció de necessitats de formació i qualificació, que pugui orientar la 
planificació dels serveis del sistema de formació i qualificació professionals del sis-
tema de formació professional.

b) Iniciar, en l’exercici 2017, el funcionament efectiu d’una xarxa de centres de 
formació professional integrada que ofereixin els serveis bàsics del sistema, perquè 
atenguin les necessitats de formació i qualificació dels sectors prioritaris de l’eco-
nomia catalana.

c) Iniciar l’oferta de serveis integrats d’informació i orientació del sistema de for-
mació professional, que identifiquin per a cada usuari les diverses possibilitats que 
ofereix el sistema.

5. Incrementar l’oferta de cicles de formació professional amb modalitat dual, 
així com el nombre d’empreses i entitats que hi participen. Publicar els resultats 
d’inserció laboral assolits en el grau mitjà i en el superior amb aquesta modalitat for-
mativa. Regular i implantar accions de formació específica per als tutors d’empresa 
que intervenen en la formació professional dual.

6. Fomentar la formació professional industrial, mitjançant noves mesures 
d’orientació acadèmica adreçades a l’alumnat de l’educació obligatòria i postobliga-
tòria, singularment de l’ESO i del Batxillerat, per incrementar la proporció d’alumat 
que tria i cursa aquests estudis, d’acord amb les expectatives d’inserció i promoció 
laboral.

Proposta de resolució 16. Estructures d’estat 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Assumir directament les competències que l’actual marc legal atorga a la hi-

senda catalana, com l’exercici dels processos de recaptació executiva o la gestió de 
la totalitat dels impostos cedits, dotant l’Agència Tributària de Catalunya dels recur-
sos necessaris i infraestructura adequada. En aquest sentit el Govern ha d’executar 
el pla de desplegament territorial de l’Agència Tributària de Catalunya, mitjançat 
una xarxa d’oficines territorials, amb criteris d’eficiència i en aplicació dels principis 
de desconcentració, descentralització i proximitat.

2) Preparar l’administració catalana per a gestionar la recaptació de la totalitat 
dels tributs, per regular el comerç exterior i per disposar de les estructures de valo-
ració i registre del patrimoni immobiliari.
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3) Impulsar el desenvolupament de la Direcció General de Planificació i Estudis 
Fiscals, per tal que sigui l’embrió del futur Institut de recerca fiscal i estudis tributa-
ris de Catalunya, amb la finalitat de garantir l’excel·lència en la formació del perso-
nal amb funcions tributàries i estudiar la fiscalitat internacional per tal de proposar 
i aplicar mesures innovadores al sistema fiscal català.

4) Crear una base tècnica funcionalment sòlida que, mitjançant la transformació 
digital, ens permeti assolir les més altes cotes d’eficàcia, eficiència i transparència 
envers el contribuent en la gestió tributària d’un país modern, tal com recull el Pro-
grama d’impuls per a la transformació digital de l’administració tributària de Cata-
lunya aprovat en l’Acord de Govern de 21 de juny de 2016.

5) Emprendre les mesures necessàries per nodrir les bases de dades de l’ATC 
amb la informació tributària que permeti la plena aplicació efectiva dels impostos 
suportats pel ciutadans de Catalunya, per tal de no haver de dependre de la voluntat 
del govern estatal per obtenir aquesta informació.

6) Presentar al Parlament de Catalunya les iniciatives legislatives que sorgeixin 
del consens generat amb els ens locals en el marc del procés de debat de Governs-
Locals.cat donant resposta a les necessitats expressades pel món local.

7) Posar en marxa la creació urgent del cos propi d’inspecció d’educació d’acord 
amb el que estableixen l’articulat i les disposicions transitòries de la Llei 12/2009, 
d’educació.

8) Iniciar la tramitació d’una llei pròpia de patrocini i mecenatge cultural.
9) Considerar el Consorci per la Normalització Lingüística una estructura d’estat 

bàsica per al present i el futur del país, garantir-ne el finançament i intentar que les 
principals institucions públiques que encara no s’hi han consorciat ho facin.

10) Desenvolupar els instruments que permetin bastir una política marítima prò-
pia. Aquesta política ha de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia bla-
va de manera sostenible i harmònica, a través d’una gestió integrada de les activitats 
sectorials que impacten sobre l’espai marítim català.

11) Crear els instruments necessaris per garantir el control oficial de la cadena 
alimentària assegurant la qualitat, la traçabilitat i la seguretat dels aliments acon-
seguint el reconeixement per part dels operadors nacionals i internacionals i de la 
ciutadania en general en el marc de la política alimentària catalana.

12) En compliment del full de ruta, i en coordinació amb els treballs que es por-
tin a terme en aquest Parlament: 

a) Desenvolupar les competències previstes per fer front a totes les prestacions 
i serveis que necessiten les persones al llarg d la seva vida, des de la infància a la 
vellesa passant per la vida adulta i laboral.

b) Preparar l’administració catalana per gestionar el mapa de prestacions socials 
de Catalunya amb l’objectiu d’identificar la integració i compactació de prestacions 
evitant l’actual dispersió.

Proposta de resolució 17. Deslleialtats del Govern espanyol
Catalunya ha superat la fase de reclamació a l’estat. Estem immersos en un estadi 

on treballem per edificar les estructures pròpies d’un estat que ens són necessàries 
per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania, especialment aquells col-
lectius més vulnerables. La necessitat de crear noves estructures s’explica en gran 
mesura en la constatació històrica de les deslleialtats de l’estat envers el Govern de 
la Generalitat i per tant, els catalans i les catalanes (deslleialtats que ens han impe-
dit, en bona mesura, ajudar als nostres conciutadans si no és amb l’estat propi).

Aquestes deslleialtats tenen a veure amb les invasions competencials i els in-
compliments sistemàtics pel que fa als traspassos d’atribucions i recursos. Al mateix 
temps, s’han produït atacs que, de forma reiterada, ha impulsat el govern de l’estat i 
ha executat el Tribunal Constitucional en contra de la sobirania d’aquest Parlament 
i la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya. Per tot això: 
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A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern de l’Estat espanyol: 

1) Que subministri a l’Agència Tributària de Catalunya informació sobre devolu-
cions tributàries reconegudes a persones físiques i jurídiques que siguin deutores en 
fase d’embargament de la Generalitat en concepte de tributs la gestió dels quals cor-
respon a l’ATC, o bé que siguin deutores d’entitats locals catalanes que hagin encar-
regat a l’ATC la recaptació de deutes tributaris i no tributaris en virtut de conveni, per 
tal que la Generalitat pugui procedir, en exercici de les seves competències, a l’em-
bargament de les esmentades devolucions abans que siguin abonades als interessats.

2) El pagament que li pertoca pel finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya, tal i com estableix la llei vigent, donat que és una obligació que el Go-
vern espanyol desatén sistemàticament des de l’any 2012.

3) Tenint en compte que davant de l’actual situació de crisi del dret a l’asil, Ca-
talunya se sent cridada a complir amb la seva responsabilitat de país democràtic i 
aportar protecció internacional a aquelles persones que avui, en països com Síria, 
l’Iraq o el Kurdistan són perseguides i amenaçades i que aquest país és i ha de con-
tinuar sent un territori d’acollida i inclusió, coordinar amb la Generalitat de Catalu-
nya la política d’acollida inicial i integració de les persones sol·licitants d’alguna de 
les figures de protecció internacional, facilitant informació completa i actualitzada 
sobre quines persones estan en aquesta situació a Catalunya i traspassant a la Ge-
neralitat de Catalunya els fons necessaris per al finançament d’aquest programa, de 
manera que aquesta pugui fer una gestió més eficient dels recursos econòmics, hu-
mans i materials existents, en col·laboració amb els ens locals i el teixit associatiu, 
fins a assolir l’objectiu d’acollir 4.500 persones al final de l’any 2017.

4) El compliment a les reiterades sentències del TC per a la transferència de la 
competència i els recursos en matèria de beques i ajuts a l’estudi universitari.

5) Derogar el Reial Decret llei de reforma de l’impost de societats aprovat en el 
Consell de Ministres del 29 de setembre de 2016. En aquest sentit, es considera que 
aquest Reial Decret llei afecta negativament a la competitivitat de les empreses ca-
talanes i a les seves expectatives i impacta directament en la seva tresoreria sense 
que la recaptació prevista reverteixi en l’impuls de l’activitat econòmica de les prò-
pies empreses.

6) Per tal de fer front a la pobresa energètica: 
a. Desenvolupar un marc tarifari domèstic per trams tant per al subministra-

ment de gas com el de l’electricitat que contempli un primer tram de consum bàsic 
domèstic a cost super-reduït.(segons directives europees i el que es contempla en la 
mateixa Llei 24/2015.

b. Regular i implantar la normativa necessària per a la creació d’un bo d’especial 
protecció de gas i redefinir i ampliar la base de cobertura del bo de l’electricitat, per 
a les persones que disposin de consideració de vulnerables, amb uns costos especial-
ment reduïts i que els donin opció a poder fer-hi fer front per ells mateixos.

c. Modificar la normativa de manera que permeti el retorn a tarifa TUR o PVPC 
de forma automàtica, immediata, i exonerant de recàrrecs, compensacions o paga-
ments per permanència, a les famílies que disposin d’informe de vulnerabilitat per 
part dels Serveis Socials. Així mateix, no permetre canvis a mercat lliure si es dis-
posa de Bo social.

d. Implementar un nou tipus impositiu: 
1. Adaptar l’Impost de Valor Afegit (IVA) als trams tarifaris de manera que en 

el de consum bàsic domèstic sigui el súper-reduït i eliminar-lo en cas de persona en 
situació de vulnerabilitat

2. Exempció en l’impost sobre hidrocarburs, com a subministraments conside-
rats bàsics per a les persones que tenen consideració de família vulnerable.

3. Exempció de l’impost sobre l’electricitat per aquells subministraments que te-
nen consideració de família vulnerable.
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7) La transparència en la gestió del Fons de Carboni, atès que els recursos econò-
mics procedents del mecanisme de subhasta del mercat europeu de comerç de drets 
d’emissió no s’estan destinant a polítiques efectives de canvi climàtic (mitigació i 
adaptació) i, es continuï exigint dels mateixos la gestió descentralitzada per tal que 
les administracions autonòmiques i locals en podessin disposar per desenvolupar les 
seves actuacions efectives en aquesta matèria

8) La priorització d’actuacions per desenvolupar el CMED.
9) El compliment de les inversions previstes per millorar la seguretat, fiabilitat i 

capacitat i assumir el traspàs de la infraestructura de Rodalies a Catalunya.
10) El traspàs a la Generalitat de tota la xarxa de carreteres que transcorren per 

Catalunya i els recursos necessaris per el seu manteniment.
11) L’augment de la seva aportació al finançament del transport públic per recu-

perar el nivell d’inversió per habitant que tenia el 2010 i per equiparar el criteri de 
població. S’insta al Estat a recuperar l’import a abonar en base a un criteri de territo-
ri/població i amb preu per habitant de 30 €/any com es feia fins l’any 2010 i no com 
ara que és de 20 €/any. Tanmateix, s’insta a l’Estat que l’aportació tingui en compte 
l’increment de 7 a 12 comarques integrades al sistema ATM.

12) Que continuï les obres de l’estació de la Sagrera i iniciar les de la nova esta-
ció de Sant Andreu Comtal.

13) El traspàs de la titularitat dels aeroports de Barcelona –el Prat, Girona, Reus 
i Sabadell– a la Generalitat de Catalunya i dels ports de Tarragona i Barcelona

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Endegar les negociacions oportunes amb l’Estat espanyol per tal d’assumir 

un nivell real de competències en seguretat en consonància a la definició de policia 
integral que s’estableix a l’article 164.5 de l’Estatut d’Autonomia, en el qual s’esti-
pula que la PG-ME «té com a àmbit d’actuació el conjunt del territori de Catalunya 
i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de policia», i que són les que lògica-
ment corresponen.

2) Convocar de manera urgent la Junta de Seguretat de Catalunya (JSC) per tal 
de coordinar amb el Govern de l’Estat espanyol les polítiques públiques de segu-
retat i avançar en el bescanvi d’informació entre les diferents forces de seguretat 
presents al territori, així com per acordar un calendari de compliment dels 18.267 
efectius del cos de Mossos d’Esquadra tal i com es va establir per la JSC al setem-
bre de 2006.

3) Negociar amb l’Administració General de l’Estat la no aplicació de la norma-
tiva espanyola en el model de gestió de residus català, ja que la promulgació per part 
de l’Estat de normativa declarada com a bàsica, principalment la Llei 22/2011 de 
residus i sòls contaminats, el Reial Decret 180/2015 de trasllats de residus, el Reial 
Decret 110/2015 sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) ha portat a 
la regulació d’aspectes purament instrumental si administratius que han obligat a re-
visar els procediments catalans de gestió de residus, introduint noves obligacions i 
tràmits, sovint complexos, que van en contra del model català de la gestió de residus 
i dels sectors econòmics en general.

C) El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que els grups parlamenta-
ris amb representació al Congrés dels Diputats s’oposin a la convalidació del Reial 
Decret llei de reforma de l’impost de societats pel greuge que suposa a la competi-
tivitat de les empreses del nostre país.

D) El Parlament de Catalunya es ratifica en totes les lleis aprovades per aquest 
Parlament, i, especialment, en lleis com la que prohibeix les curses de braus, la 
d’emergència social o la de consultes.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016.
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP 

(REG. 37716)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Inés Arrimadas Gar-
cía, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa Torres, porta-
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Miquel Iceta i Llorens, president del Grup 
Parlamentari Socialista, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari So-
cialista, Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11).

Proposta de resolució. Revàlides de la LOMCE
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar totes les 

accions oportunes per intentar que el Govern de l’Estat espanyol retiri el Real De-
creto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals de secun-
dària i de batxillerat.

Aquesta proposta de resolució computa al Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016.
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Inés 

Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu, GP C’s. Miquel 
Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC. Josep Lluís 
Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 37717)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00002/11).

Exposició de motius
Des de la CUP-CC partim d’un enfocament excepcional del Debat de Política 

General, en el marc d’una legislatura que ha de culminar amb l’exercici del dret a 
l’autodeterminació de Catalunya. Entenem que la ruptura democràtica amb l’Estat 
espanyol és la porta que obre altres panys: Independència, procés constituent i re-
partiment de la riquesa.

Les propostes de resolució que presentem han de ser un instrument per a cons-
truir un projecte econòmic, social i cultural orientat a la satisfacció de les necessitats 
de les majories, i nascut de la voluntat d’aquestes mateixes majories.

Per tal de visualitzar el projecte de la CUP-CC per la República Catalana, hem 
elaborat quatre grans blocs de Propostes de Resolució: 

Ruptura i Unilateralitat: El procés independentista com a eina potencial per es-
quinçar el règim del 78 i retornar al poble de Catalunya la capacitat de decidir sobre 
la sobirania nacional.

Procés Constituent: El Procés Constituent com a eix central de la construcció de 
la República, que sigui el poble de Catalunya qui decideixi com ha de ser el marc 
constitucional de la República.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 123 

Repartiment de la riquesa: La fiscalitat progressiva com a instrument potencial 
de canvi de paradigma, deixem de potenciar els privilegis de les grans fortunes i els 
grans capitals per a generar mecanismes que caminin cap al benestar de les classes 
populars i la sobirania econòmica.

República dels drets: La recuperació dels serveis públics, la reversió de les reta-
llades i la fi de les privatitzacions com a banderes de la República Catalana.

Independència, Procés Constituent i Repartiment de la riquesa per consolidar 
una majoria social que identifiqui el projecte independentista amb un projecte que 
vagi més enllà d’un canvi de banderes.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 7. Països Catalans
a. El Parlament de Catalunya manifesta que el conjunt de territoris dels Països 

Catalans tenen dret a l’autodeterminació. Catalunya, el País Valencià, les Illes Ba-
lears i Pitiüses, la Catalunya del Nord i les comarques catalanoparlants de la Franja 
de Ponent tenen el dret a decidir el seu estatus polític.

b. En el procés de guanyar la seva independència, Catalunya mantindrà una re-
lació prioritària amb els territoris dels Països Catalans amb els quals comparteix 
llengua, cultura i altres vincles forjats al llarg de la història.

c. El Parlament expressa el seu suport als moviments que a les Illes i al País Va-
lencià, reclamen el dret a decidir el seu estatus polític.

d. A la Franja de Ponent, cal vetllar pel vincle que els seus ciutadans mantenen 
amb Catalunya que, més enllà de la llengua, també es manifesta en qüestions relati-
ves al patrimoni històric i l’accés a la sanitat i l’educació públiques.

e. Expressar el suport als moviments que defensen la llengua i la cultura cata-
lanes a la Catalunya Nord, i en concret a la reivindicació que el nom «país català» 
aparegui en la designació de la nova regió administrativa de la República francesa.

f. L’Aran, com a realitat nacional diferenciada, té dret a l’autodeterminació.
g. El Govern de Catalunya ha de vetllar per la llengua de forma conjunta amb la 

resta de governs i institucions de les terres de parla catalana. Amb tal objectiu, es-
tablirà polítiques que a través de la cooperació estrenyin els llaços i afavoreixin els 
intercanvis, amb especial atenció als mitjans de comunicació.

Proposta de resolució 8. Prou polítiques d’austeritat 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Presentar una modificació de la llei 6/2012 de 17 de maig d’estabilitat pressu-

postària mitjançant la llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic 2017 en el sentit de deixar sense efecte els topalls de dèficit i la priorització 
del pagament del deute per davant de les polítiques socials.

Proposta de resolució 9. Per una alternativa a la deutocràcia
a. Per una alternativa a la deutocràcia: 
El Parlament de Catalunya, en compliment de la moció 38/XI sobre el deute de 

la Generalitat i concretament en relació als punts 3.a.4 i 3.a.6, insta el Govern de la 
Generalitat de Catalunya a desatendre les obligacions de pagament que tinguin la 
consideració de deute il·legítim pel seu origen en corrupció o operacions irregulars 
d’acord amb les resolucions judicials, de la Sindicatura de Comptes o per pròpia de-
claració de la Generalitat i el Parlament en el marc de l’auditoria ciutadana i popular 
sobre el deute públic i els altres compromisos financers.

b. Per la sobirania fiscal i la redistribució de la riquesa (I): 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 

termini de seixanta dies 
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– Un projecte de llei de creació de l’impost sobre grans fortunes que tingui per 
objecte la imposició sobre la riquesa de les persones físiques entesa aquesta com els 
béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars.

– Un projecte de llei de creació de l’impost sobre rendes del capital que tingui 
per objecte la imposició sobre els rendiments dels, fons d’inversió, les SICAV i les 
entitats de tinença de valors estrangers.

– Una modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics per tal de modificar l’afectació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, a través de l’article 101. El Fons que es generi a través de l’impost anirà 
destinat al foment de les polítiques socials i a minimitzar l’impacte social del turis-
me als municipis afectats.

Proposta de resolució 10. Per la sobirania fiscal i la redistribució de 
la riquesa (II)
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Presentar una modificació de la regulació de la fiscalitat mitjançant la llei de 

mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 2017 en el següent 
sentit: 

– De l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF), per tal de fer-lo 
més progressiu afegint nous trams o modificants els ja existents i llurs límits per la 
banda superior i reduint les deduccions existents.

– De l’impost de patrimoni (IP), per tal d’eliminar el mínim exempt.
– De l’impost sobre successions i donacions (ISD), per tal de retornar a la regu-

lació existent l’any 2008.

Proposta de resolució 11. Per unes institucions sense hipocresia 
del frau
a. El Parlament de Catalunya es compromet a introduir les esmenes correspo-

nents en la tramitació de la llei derivada del decret llei 3/2016 de mesures urgents en 
matèria de contractació pública: 

– Fer efectiu el compliment de la moció 223/X d’aquest Parlament sobre externa-
litzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics.

– Prohibir la contractació per part de la Generalitat de Catalunya d’empreses i 
entitats financeres que tinguin la seu en paradisos fiscals o que tinguin participaci-
ons en empreses o filials que, al seu torn, tinguin la seu en paradisos fiscals.

– Prohibir l’entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones 
que desenvolupen la majoria de la seva activitat a Catalunya però que tenen el domi-
cili fiscal a Andorra, Mònaco i altres zones «duty free».

Proposta de resolució 12. Sectors estratègics i territori
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Sobre les infraestructures de transport: 
– Revisar el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026, perquè 

aprofundeixi en la incorporació de valors com el respecte vers els recursos naturals i 
els espais agraris, el foment del transport públic amb tarifes intermodals integrades, 
l’estalvi energètic, la superació dels problemes de mobilitat i accidentalitat viària 
extrema endèmics que suporten algunes parts del territori, així com la gestió públi-
ca nacional i en xarxa de les autopistes, ferrocarrils, aeroports i ports de Catalunya; 

– Completar el desplegament dels Plans de Mobilitat i les Autoritats Territorials 
de Mobilitat a tots els àmbits territorials de Catalunya.

– Mentre no es revisi el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya 2006-
2026 establir una moratòria de tots aquells projectes viaris que tenen un impacte 
elevat i no generen consens al territori.
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– Articular una veritable xarxa d’infraestructures dels Països Catalans per con-
trarestar els models centralistes de l’Estat espanyol i francès i millorar les connexi-
ons entre el conjunt de territoris dels Països Catalans; 

– Publicar una auditoria sobre el model de finançament de les infraestructures 
executades els últims anys a Catalunya, i de l’estat comptable d’aquest model; 

– No renovar les concessions i avançar en la recuperació de la gestió pública de 
les autopistes de peatge, adoptant de manera urgent les mesures legislatives neces-
sàries per articular l’expropiació forçosa d’ús temporal amb indemnització de deter-
minats trams d’autopistes amb l’objectiu de reduir l’accidentalitat en vies d’un carril 
per sentit; 

– Aprovar de manera urgent un Pla de xoc en inversions ferroviàries que posi 
especial èmfasi en la infraestructura, les estacions i el material mòbil, amb l’objec-
tiu d’aconseguir un sistema ferroviari digne, fiable, còmode i accessible. Mentre no 
es produeixi el traspàs complert per a la plena competència en la gestió integral del 
sistema ferroviari, adoptar de manera urgent les mesures legislatives necessàries per 
articular l’expropiació forçosa d’ús temporal.

– Replantejar el projecte de la T-Mobilitat per tal que se n’estableixi una gestió 
pública; 

– Garantir la gratuïtat del transport públic per a persones aturades, col·lectius 
en risc d’exclusió social, pensionistes i estudiants i universitaris de centres públics.

b. Sobre el planejament territorial i urbanístic: 
– Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 

projecte de Llei de Territori per a la seva tramitació i debat; 
– Revisar de tots els Plans Directors Urbanístics aprovats o en tràmit, especial-

ment aquells que no compten amb els necessaris consensos i acord de les parts im-
plicades i/o entren en contradicció amb altres figures de planejament territorial i/o 
urbanístic i/o de protecció ambiental, per tal que incorporin els criteris especificats 
a continuació.

– Revisar, i incorporació dins el projecte de Llei de Territori, dels procediments 
de tramitació dels Plans Directors Urbanístics, per tal que responguin al bé comú i 
garanteixin el respecte a l’autonomia municipal i als Plans Territorials Parcials, i in-
corporin un aprofundiment en els processos de participació i consens ciutadà i mu-
nicipal, així com l’avaluació ambiental estratègica amb informe proposta obligatori i 
vinculant. En el cas de Plans Directors Urbanístics impulsats pel Govern, portar-los 
a debat i consens parlamentari previ a l’aprovació definitiva; 

c. Sobre el sector agrari: 
– Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 

projecte de Llei del sòl d’ús agrari per a la seva tramitació i debat; 
– Adoptar les mesures necessàries per crear un banc de terres de conreu i rama-

deria, on hi participi l’administració pública; el teixit local i els sindicats agraris, 
amb l’objectiu, primer, de facilitar de manera prioritària l’accés a la terra als joves, 
i sobretot les dones joves, que s’incorporen al món agrari, però també per combatre 
l’especulació que s’ha abatut sobre la terra agrícola com a valor refugi; 

– Activar un pla de xoc per la salvaguarda del sector agrari tradicional i arrelat 
al territori, amb l’activació de plans de millora accessibles per a la petita i mitjana 
pagesia, la promoció del producte local més enllà de la simple autopropaganda ins-
titucional, l’establiment de normatives sanitàries adaptades a la realitat de la pro-
ducció alimentària artesanal, posar fi a l’intrusisme i a l’acaparació de terra per part 
de les grans societats agroalimentàries, establir solucions urgents pel sector làctic, 
i recuperar la xarxa de petits escorxadors municipals vinculats estretament amb la 
ramaderia del territori; 

– Declarar una moratòria indefinida de la construcció o ampliació de granges de 
bestiar porcí, especialment a les zones que hagin estat declarades com a vulnera-
bles; i presentar un pla director que garanteixi una gestió acurada dels purins i posi 
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en funcionament un programa creïble i calendaritzat de regeneració dels aqüífers 
contaminats; 

– Prohibir els biocides perillosos per la salut humana i/o el medi ambient, i esta-
blir una moratòria de prohibició a l’ús de transgènics; 

d. Sobre l’energia: 
– En el marc del Pacte Nacional per la transició energètica, actuar per al tan-

cament de les centrals nuclears a la fi de l’actual període d’explotació (2020 per a 
Vandellòs II, i 2021 per Ascó I i II) en el marc d’una transició energètica que per-
meti assolir l’any 2050 una producció energètica 100% renovable. Així mateix, pre-
veure també un Pla de transició pels municipis que actualment tenen instal·lacions 
nuclears al seu terme; 

– Elaborar un nou pla de l’energia amb caràcter executiu que prioritzi el conjunt de 
les energies renovables autòctones (vent, aigua, biomassa, geotèrmia...), la generació 
distribuïda de gestió comunitària, el foment a les cooperatives de producció/consum 
d’energia, així com l’eliminació de les barreres existents a l’autoproducció d’energia; 

e. Sobre l’aigua: 
– Garantir que Aigües Ter-Llobregat tornarà a ser pública després de la sentència 

del Tribunal Suprem si aquesta manté la nul·litat de l’adjudicació; i no tornar a con-
vocar cap altre concurs i regulant per llei el seu caràcter públic; 

– Prohibir la privatització de l’Agència Catalana de l’Aigua i de totes les infraes-
tructures de l’aigua (ACA) que en depenen; 

– Donar compliment als punts aprovats en la moció sobre la nova cultura de l’ai-
gua i del territori (tram. 300-00002/11) de 17 de febrer de 2016, referents a la revisió 
dels canals Segarra-Garrigues i Xerta-Sènia, a la política antitransvassaments, als 
cabals ecològics dels rius, al Pla de Sequera, al pla d’acompanyament i recursos per 
a la municipalització de l’aigua (PARMA).

f. Sobre els residus: 
– Revisar els projectes del Programa general de prevenció i gestió de residus i 

recursos de Catalunya (PRECAT20) i el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructu-
res de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20), tot prohibint 
la incineració de residus, la transferència de residus entre àmbits territorials, i la 
construcció i/o ampliació de macroabocadors, i que s’aposti per la recollida porta 
a porta, la reducció dels residus en l’origen del cicle (reducció d’envasos), el retorn 
d’envasos, i el reciclatge.

– Donar compliment als punts aprovats en la moció sobre la nova cultura de l’ai-
gua i del territori (tram. 300-00002/11) de 17 de febrer de 2016, en relació a la decla-
ració de sòls contaminants a tot el recinte industrial de Flix i a les responsabilitats 
amb la salut pública i el medi ambient de l’empresa Iberpotash.

g. Sobre el patrimoni natural: 
– Establir una moratòria en les noves activitats extractives (especialment quan 

afectin a terres fèrtils), i compliment dels projectes de restauració acurada dels ter-
renys en explotació actualment.

– Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de tres mesos, el 
projecte de Llei del patrimoni natural i la biodiversitat, per a la seva tramitació i 
debat; 

– Aprovar l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat bio-
lògica i geològica.

– Recuperar amb urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació 
del patrimoni natural, així com completar el sistema d’espais naturals protegits de 
Catalunya.

Proposta de resolució 13. Sanitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. En relació a l’activitat privada en els centres sanitaris públics: 
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– Deixar sense efecte de manera definitiva la instrucció 5/2015 de Catsalut i 
qualsevol altre instrucció o resolució de la que se’n derivi la possibilitat de realitzar 
activitat privada en els centres sanitaris públics.

– L’aturada definitiva, o retirada definitiva, de la voluntat de fer activitat sanitària 
privada en els centres públics.

– Engegar tots els procediments necessaris per tal de prohibir de manera expres-
sa realitzar activitat privada als centres sanitaris públics.

b. En relació al transport sanitari: 
– Donar compliment a la Resolució 285/XI que establia la reversió del la implan-

tació del nou model del Sistema d’Emergències Mèdiques i avançar cap a un model 
de gestió, titularitat i provisió pública.

– Mentre això no sigui possible, no realitzar cap actuació que representi una am-
pliació d’un concurs ja clos per la porta del darrera, sense un procés de debat real 
amb les professionals que es dediquen a les urgències i les emergències i les usuàries 
per determinar les necessitats i peculiaritats dels diferents territoris i comarques.

Proposta de resolució 14. Habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Incorporar la definició de Gran Tenidor, en l’Avantprojecte de llei de mesures 

de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió 
residencial.

b. Oferir obligatòriament un lloguer social per part dels Grans Tenidors abans 
que aquests adquireixin un habitatge resultant de l’assoliment d’acords de compen-
sació o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge ha-
bitual, o abans de la signatura de la compravenda d’un habitatge que tingui com a 
causa de la venda la impossibilitat per part del prestatari de retornar el préstec hi-
potecari.

c. Recuperar de la Llei 24/2015 les eines per a la cancel·lació del deute.
d. La cessió obligatòria de d’habitatge buit amb l’objectiu de mobilitzar parc buit 

establerta en l’article 7 de la llei 24/2015 com a mecanisme àgil i efectiu.
e. A prendre les mesures necessàries encaminades a determinar la legalitat de 

Desokupa, la publicitat d’aquesta empresa i les accions dutes a terme en nom seu.

Proposta de resolució 15. Educació 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya: 
a. Tancament de línies i ràtios
– Portar a terme, en el segon cicle de l’etapa d’educació infantil i a la primària, 

les reduccions de les ràtios d’alumnes per unitat que calguin en cada localitat per a 
garantir la continuïtat de totes les línies actuals, amb la finalitat de millorar l’atenció 
als alumnes i, per tant, la qualitat educativa.

– A aquest efecte, modificar el Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s’esta-
bleix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres d’ensenyaments sufragats 
amb fons públics, adequant la ràtio per interès general a la demanda de cada munici-
pi amb un màxim de vint-i-cinc a primària i de vint a P3 i mantenint totes les línies 
de l’ensenyament públic en l’oferta per la preinscripció.

– Disminuir les ràtios en l’etapa de secundària, obrir totes les línies necessàries 
per a atendre l’actual increment de la demanda, reduir la massificació de les aules i 
millorar, així, la qualitat educativa dels centres públics.

b. Doble xarxa
– Començar els estudis i tràmits necessaris per a incorporar els centres concer-

tats que ho vulguin i així ho manifestin dins la xarxa pública per a tots els efectes.
– Iniciar la supressió dels concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.
c. Gestió democràtica
– Derogació del «Decret de plantilles i provisió de llocs de treball» (Decret 

39/2014)
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d. Gratuïtat
– Establir els mecanismes de participació necessaris per permetre un nou Acord 

Marc pels menjadors escolars que, 
– entre altres models, permeti que el centre mateix el gestioni, directament o per 

mitjà de l’AMPA o l’entitat creada a aquest efecte, d’acord amb el Pla de funciona-
ment del servei de menjador escolar.

– permeti a les famílies dels centres que puguin participar en la presa de deci-
sions respecte al model de gestió del menjador.

– pel que fa a les licitacions i els plecs per a la contractació pública, els respon-
sables de la contractació no incloguin en els plecs de licitació criteris excloents, com 
ara el volum de negoci o els menús servits, per tal de garantir a totes les empreses la 
lliure concurrència als concursos públics en igualtat d’oportunitats.

– Garantir beques de transport escolar per a tots els alumnes de cicles formatius 
que cursin cicles que no s’imparteixin a les poblacions on són empadronats.

– Garantir que les beques menjador siguin del 100% de l’àpat a tots els alumnes 
que viuen en llars sota l’índex de pobresa publicats per IDESCAT (Índex AROPE).

– Dotar d’un finançament a les escoles bressol de Catalunya que cobreixi, com 
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça/any, i comprometre’s a augmen-
tar-lo progressivament fins als 1.800 € plaça/any, acordats amb els ajuntaments de 
Catalunya.

e. Llei de la FP
– Adscriure l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals al De-

partament d’Ensenyament.
f. Drets
– Incorporar la cobertura de totes les baixes de personal des del primer dia i des 

de l’1 de setembre a totes els centres escolars públics de Catalunya.
g. Drets interins
– Donada la precarietat i inestabilitat del col·lectiu d’interins i substituts dintre 

del sistema públic d’ensenyament proposem: 
• Retorn a la mitja i jornada sencera. Eliminació dels terços de jornada.
• Paralització i supressió del sistema de selecció de substituts per part de les di-

reccions conegut com a PDI i que actualment està funcionant a quatre serveis ter-
ritorials

• Eliminació del període de prova del personal interí
• Oposicions amb oferta de places suficient amb un sistema d’accés que garantei-

xi l’entrada del personal que ja hi està treballant i un pacte d’estabilitat que garan-
teixi el treball pel personal que no les superi.

• Cobrament del mes de juliol.

Proposta de resolució 16. Desobediència a la LOMCE
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a. Eliminar les proves diagnòstiques de primària.
b. Crear del Cos d’Inspectors d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal 

d’afavorir la consolidació de la situació administrativa dels inspectors que exercei-
xen la funció inspectora en comissió de serveis.

c. Fer que els representants de les administracions estiguin presents als consells 
escolars dels centres de les escoles concertades.

d. Modificar del decret de direccions per tal que els representants de l’adminis-
tració, famílies i docents sigui paritari (3+3+3) en la comissió de la selecció de di-
rectors tal com era abans de l’aplicació de la LOMCE.

e. Garantir que els consells escolars tinguin les potestats que recull la legislació 
catalana.

f. Que s’aturi l’externalització del personal de suport educatiu que suposa la figu-
ra dels vetlladors. El personal de suport educatiu dels centres públics s’ha de cobrir 
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amb el personal laboral del Departament d’Ensenyament. En un moment en que tot-
hom assisteix a escola sigui quina sigui la seva casuística, cal revisar l’esquema de 
personal. Actualment també ens trobem amb necessitats sanitàries, psicològiques, 
de mobilitat, etc. que requereixen del personal adientment format.

Proposta de resolució 17. Drets i Llibertats
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya: 
a. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’exercici dels drets i lli-

bertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya en la seva actuació en 
matèria de seguretat ciutadana per part del cos de Mossos d’Esquadra, interpretant 
la legislació en el sentit de protegir el dret a la dissidència com a fonament d’un sis-
tema que es pretengui democràtic incloent-hi l’ocupació de l’espai públic, tot això 
per sobre de visions autoritàries de l’ordre públic i el concepte de seguretat.

Proposta de resolució 18. Feminismes i protocols de prevenció de la 
violència masclista
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya: 
a. Dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agressi-

ons sexuals i els assetjaments masclistes. Aquesta campanya, treballada de forma 
conjunta amb representació d’entitats i grups feministes, tindria l’objectiu d’eradicar 
la violència i l’assetjament en espais públics i d’oci, i alhora, l’objectiu de sensibilit-
zar la població jove entorn les relacions abusives.

b. Desenvolupar protocols de resposta institucional a les agressions sexistes i els 
assetjaments –entesos com a formes de violència masclista– als centres educatius i 
a espais públics i d’oci.

c. Dur a terme una campanya institucional d’informació sobre el dret a l’avorta-
ment. Aquesta campanya, treballada de forma conjunta amb representació d’entitats 
i grups feministes, tindria l’objectiu d’informar sobre drets sexuals i reproductius de 
les dones catalanes, i alhora, l’objectiu de sensibilitzar a la població jove de forma 
específica com a població potencialment desinformada segons els resultats de l’es-
tudi de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears.

Proposta de resolució 19. Ajuntaments i deute: Calendaritzar plans de 
pagament
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya: 
a. Garantir que cap ajuntament de Catalunya pugui tenir drets reconeguts de pa-

gaments pendents de la Generalitat per sobre el 50% del seu pressupost d’ingressos 
corrents liquidats en l’últim exercici.

b. Garantir que tot ajuntament que tingui drets reconeguts de pagaments pen-
dents de la Generalitat per sobre el 75% del seu pressupost d’ingressos corrents 
liquidat a l’exercici 2015, té un termini de 30 dies per presentar la seva petició de 
cobrament a la Direcció General d’administració local que, un cop verificada, la tra-
metrà al Departament d’Hisenda en un termini no superior a 30 dies més.

c. Que el Departament d’Hisenda es comprometi a saldar els deutes amb aquests 
ajuntaments abans del 31 de desembre de 2016 per arribar complir el compromís 
expressat al primer punt.

d. Garantir que tot ajuntament que tingui drets reconeguts de pagaments pen-
dents de la Generalitat entre el 50% i el 75% pel seu pressupost d’ingressos corrents 
liquidat a l’exercici 2015, té un termini de 60 dies per presentar la seva petició de 
cobrament a la Direcció General d’administració local que, un cop verificada, la tra-
metrà al Departament d’Hisenda en un termini no superior a 60 dies més.

e. Que el Departament d’Hisenda es comprometi a saldar els deutes amb aquests 
ajuntaments abans del 30 de juny de 2017 per arribar complir el compromís expres-
sat al primer punt.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 130

f. Garantir que aquest criteri de pagament als ajuntaments passarà per sobre 
qualsevol altre criteri establert per la normativa vigent.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 37783 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2016

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PELS GP C’S, GP SOC I GP CSP 

QUE SUBSTITUEIX LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 13, DEL GP C’S, LA 3, DEL 

GP SOC I LA 8, DEL GP CSP 

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Gra-

nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, 
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Lluís Franco Ra-
bell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució transaccionals, subsegüents al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00002/11).

Proposta transaccional presentada pels GP C’s, GP SOC i GP CSP 
que substitueix les propostes de resolució 13 (Reducció de taxes 
universitàries i augment de beques) del GP C’s, la 3 (Sobre la formació 
professional i universitària), del GP SOC i la 8 (Universitatpública) del 
GP CSP
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, en relació a la for-

mació professional a: 
1. Davant l’incompliment en el calendari de desplegament de la Llei 10/2015 de 

formació i qualificació professionals, reiterem la importància del seu desplegament 
i exigim l’actualització i el compliment del calendari amb transparència, diàleg i la 
participació de tots agents implicats, buscant el consens, i assegurant-ne el finança-
ment necessari per fer possible el seu impuls i per garantir una veritable integració 
dels subsistemes actuals.

2. Convocar, en el termini d’un mes, a la Comissió Rectora del Sistema de For-
mació i Qualificació Professionals per tal de presentar el calendari de desplegament 
de la llei, la seva actualització i el finançament previst.

Davant l’incompliment del punt 6 de la moció 42/XI, aprovar abans del 31 d’oc-
tubre de 2016 els Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professi-
onals de Catalunya, amb la participació dels diferents agents socials implicats.

3. Posar en marxa, de manera urgent, el Centre de Formació Professional de 
l’Automoció de Martorell adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, en relació a l’edu-
cació universitària a: 

4. Reduir les taxes universitàries un 30%, tal i com es va aprovar a la Moció X/XI  
i, en conseqüència millorar el finançament públic de les Universitats a través d’un 
Pla de finançament i d’un Pla d’Inversions Universitàries per als propers anys 2017-
2021, garantint així l’accés, la igualtat d’oportunitats i la qualitat del sistema uni-
versitari.
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5. Presentar un Pla, en el termini de 4 mesos, per estabilitzar el personal (PAS i 
PDI) de les Universitats, a través de processos de reposició i promoció, que permetin 
deixar de banda la precarització laboral i facilitar unes millors condicions laborals 
als treballadors.

6. Presentar, en el termini d’un mes a la Comissió d’Empresa i Coneixement, per 
part de la Secretaria General d’Universitats, un informe sobre l’avaluació del Pla 
Serra-Hunter.

7. Paralitzar la pròrroga del Pla Serra Hunter, sense que això afecti als processos 
actuals, i elaborar un Pla de contractacions més eficient, ràpid i que respecti l’auto-
nomia universitària per tal d’evitar l’envelliment i preparar un nou programa d’inter-
nacionalització per estimular l’excel·lència universitària catalana i captació de talent.

8. Treballar amb el món universitari per a aprofundir en l’autonomia de les uni-
versitats públiques, com a base del model universitari del futur.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscu-

biela Conesa, GP CSP, portaveus

RECTIFICACIONS PRESENTADES

Reg. 37721; 37733 i 37782; 37734; 37736 i 37781; 37738; 37739; 37742; 37743; 

37744; 37745; 37746; 37760; 37761; 37762; 37763; 37764; 37765; 37766; 37767; 

37768; 37769; 37770; 37771; 37772; 37773; 37774; 37775; 37776; 37777; 37778; 

37779; 37780; 37784; 37785; 37786; 37787; 37788; 37789; 37790; 37791; 37792; 

37793; 37794; 37795; 37796; 37797; 37798 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

06.10.2016

Reg. 37721

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en proposta 
de resolució (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37706.

Proposta de resolució 9. Sobre energia
On hi diu:
«[...] la contraprestació en termes d’energia per l’electricitat que produïm [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] la contraprestació en termes econòmics per l’electricitat que produïm [...]»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 37733 i 37782

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00002/11), referent a la proposta de resolució 11 del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.
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Correcció de la Proposta de resolució 11. Polítiques en l’àmbit de la 
justícia i l’execució penal

Proposta de resolució 11
Amb modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Seguir implementant la nova oficina judicial a tot el territori i continuar el 

procés de digitalització dels expedients judicials desplegant el sistema informàtic 
e-justícia.cat.

2. Elaborar un pla de mesures per fomentar l’ús del català als jutjats i adoptar les 
mesures que convingui per garantir que tots els ciutadans es poden dirigir en català 
a l’administració de justícia.

3. Impulsar la col·laboració amb entitats del tercer sector i de la societat civil en 
general per millorar la reinserció en l’àmbit de l’execució penal.

4. Desenvolupar el Projecte de formació i inserció del CIRE en el marc dels pro-
grames operatius del Fons social europeu i d’Ocupació juvenil 2016-2022, per tal de 
facilitar la inserció sociolaboral de les persones penades.

5. Potenciar l’ús de les noves tecnologies (videoconferència) als centres peniten-
ciaris per tal que les persones privades de llibertat, especialment les estrangeres, 
puguin comunicar amb els seus familiars.

6. Oferir formació en matèria de drets humans i protocol d’Istanbul als profes-
sionals que treballen en l’àmbit penitenciari a Catalunya.

7. Elaborar un mapa dels mitjans alternatius de resolució de conflictes a Cata-
lunya que ens expliqui en quins àmbits s’han implantat, amb quina intensitat i amb 
quins resultats.

8. Impulsar la constitució i l’entrada en funcionament del Registre de grups d’in-
terès de Catalunya, tot facilitant l’adhesió a aquest Registre dels ens locals i la resta 
d’organismes obligats per la Llei de transparència i assegurant que els grups d’in-
terès compleixin les seves obligacions registrals per mitjà d’una única inscripció.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016.
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 37734

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00002/11), referent a la proposta de resolució 4 del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la Proposta de resolució 4. Construïm un Estat que 
garanteixi el dret a vot, a l’habitatge i a uns serveis públics de qualitat

Proposta de resolució 4
Amb supressió i addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar el vot electrònic per tal que els catalans residents a l’estranger 

puguin votar sense problemes en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.
2. Presentar, aprovar i desplegar els instruments que preveu el projecte de llei 

de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc 
d’exclusió social per tal de donar resposta a la suspensió de la Llei 24/2015, amb 
especial atenció a: 
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a) Augmentar el nombre d’habitatges destinats a l’ús social a través de l’expropi-
ació temporal de l’ús dels habitatge buits de les entitats financeres.

b) Potenciar l’obligació de reallotjament de les persones en risc d’exclusió social 
per mitjà del sistema transitori establert per aquesta llei per tal que les entitats finan-
ceres ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables a punt de ser desnonades.

c) Desplegar les Comissions d’Habitatge i Assistència davant de Situacions 
d’Emergència Social (CHASE) arreu del territori donant resposta efectiva als casos 
de sobreendeutament.

3. Prioritzar la dotació pressupostària destinada a les prestacions per evitar la 
pèrdua de l’habitatge.

4. Procés participatiu per a l’elaboració dels criteris que ha de tenir l’aplicació 
d’una llei de lloguer a Catalunya.

5. Intensificar el recolzament a la Xarxa d’habitatges d’Inclusió Social i a les en-
titats del Tercer Sector a través de la cessió d’habitatges del parc públic.

6. Ampliar el nombre de convenis amb entitats financeres i grans tenidors per a 
la cessió temporal voluntària d’habitatges buits en municipis amb demanda acredi-
tada.

7. Elaborar el codi ètic del servei públic de Catalunya.
8. Crear l’Observatori de la Diversitat Religiosa a Catalunya, a través del qual 

s’actualitzarà el Mapa religiós de Catalunya i es promouran les successives onades 
del Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat.

9. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública per al 2017 després de l’aprovació de la 
Llei de Pressupostos per al 2017, i a prioritzar-ne la convocatòria d’aquells col·lectius 
més directament relacionats amb els serveis essencials per a la ciutadania.

10. Desenvolupar el Reglament que el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de me-
sures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de 
processos d’execució hipotecària preveu que s’elabori per a desplegar el funciona-
ment del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. En 
aquest sentit, el futur Reglament haurà d’incorporar tots els habitatges en mans de 
grans tenidors que estiguin desocupats i provinguin de situacions diferents de les ja 
regulades per l’esmentat Decret, amb l’objectiu d’ampliar el número d’habitatges 
inscrits en aquest registre i donar noves eines als ajuntaments per a reduir el nombre 
d’habitatges buits a Catalunya.

11. Donar un termini de 6 mesos, a comptar des de l’aprovació d’aquest acord, 
per a la presentació de les conclusions del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, 
a partir del qual el Govern elaborarà de forma concertada i fruit d’un procés parti-
cipatiu un nou Pacte Nacional de l’Habitatge que estableixi les línies estratègiques 
que s’impulsaran en aquest àmbit fins l’any 2030.

12. Presentar, davant les grans dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer que 
existeixen en municipis d’arreu del territori, durant el primer trimestre de 2017, un 
pla estratègic que incorpori mesures concretes per aconseguir que el lloguer sigui 
una opció viable, atractiva i assequible per a les persones que volen accedir a un 
habitatge i no poden fer-ho en les actuals condicions.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 37736 i 37781

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
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ral del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix la proposta de resolució 3 del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la proposta de resolució 3. Presència internacional i el 
compromís amb la memòria històrica i la transparència

Proposta de resolució 3
Amb modificació

A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme totes aquelles actuacions necessàries per internacionalitzar el pro-

cés d’autodeterminació i explicar als representants governamentals, a parlamentaris 
i a l’opinió pública d’altres països el full de ruta i el Pla de govern.

2. Ampliar i reforçar la xarxa de delegacions i l’estructura d’oficines sectorials 
del Govern a l’exterior (xarxa exterior d’oficines de Comerç i Inversions d’Acció, de 
l’Institut Ramon Llull, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de l’Agència 
Catalana de Turisme i de l’Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament) per 
tal de promoure i defensar els interessos de Catalunya a l’exterior, afavorir la inter-
nacionalització de la seva economia, cultura i coneixement, i esdevenir un actor de 
referència en els principals debats i reptes internacionals.

3. Implementar un pla de difusió del registre de catalans a l’exterior amb l’ob-
jectiu d’incrementar el nombre de persones inscrites en aquest registre i millorar, 
d’aquesta manera, l’accés d’aquests ciutadans a serveis públics.

4. Promoure, a través de la direcció General de Cooperació, la coordinació de 
la cooperació catalana per millorar-ne l’eficàcia als països d’origen dels refugiats a 
Síria i als països limítrofs; a reforçar el treball amb el Programa de les Nacions Uni-
des per al Desenvolupament (PNUD) en la seva tasca de donar suport i enfortir les 
administracions públiques per afrontar els reptes que suposa l’arribada massiva de 
població refugiada a les seves comunitats, ja de per si vulnerables, i a explorar l’ar-
ticulació de possibles assistències tècniques.

5. Dur a terme, a través de l’Agència Catalana de cooperació, accions de suport 
a la població siriana afectada per la crisis del conflicte bèl·lic.

6. Impulsar i garantir la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés a la 
informació, així com a impulsar la utilització d’aquestes eines i de les dades públi-
ques obertes per part de la ciutadania per garantir el rendiment de comptes i el con-
trol ciutadà.

7. Prioritzar l’impuls de la integritat pública en la seva actuació i desenvolupar 
mesures d’enllaç i coordinació entre els òrgans que executen competències claus per 
a garantir-la i aconseguir, així, un país net de corrupció.

8. Impulsar les polítiques de memòria història a Catalunya per avançar de ma-
nera decidida en l’assoliment dels objectius previstos per la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
de qui va patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i per la 
Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones 
desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de 
les fosses comunes.

9. Manifestar la seva adhesió als principis i valors de l’Agenda 2030 i a compro-
metre’s a elaborar un Pla Nacional de Transposició de l’Agenda 2030.

B) El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb la memòria his-
tòrica de Catalunya, com a principi fonamental per bastir una societat democràtica 
i avançada, respectuosa amb els drets humans i amb els valors de pau, tolerància i 
pluralisme.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS
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Reg. 37738

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Inés Arrimadas Gar-
cía, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa Torres, porta-
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Miquel Iceta i Llorens, president del Grup 
Parlamentari Socialista, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari So-
cialista, Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat so-
bre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix la 
proposta de resolució «Revàlides de la LOMCE» (amb núm. de registre 37716) dels 
Grups Parlamentaris de Junts pel Sí, Ciutadans, Socialista i Catalunya Sí que es Pot.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat la re-
tirada del Real Decreto 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions 
finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Inés 

Arrimadas García, presidenta; Carlos Carrizosa Torres, portaveu, GP C’s. Miquel 
Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu; GP SOC. Josep Lluís 
Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP

Reg. 37739

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix la proposta de resolució 10 del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la Proposta de resolució 10. Polítiques de seguretat

Proposta de resolució 10
Amb addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Respecte a l’equiparació a policies d’altres països en coordinació internacional:
a) Adoptar les mesures i les iniciatives oportunes per tal d’equiparar la partici-

pació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en les diverses agències 
internacionals de seguretat, així com en les xarxes de col·laboració de les diferents 
policies, a la de la resta de països de l’entorn, en especial de l’àmbit europeu i en 
concret a l’EUROPOL, com a membre de ple dret.

b) Potenciar, en compliment de l’article 164.4 de l’EAC, el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policíaques d’altres països, així com estudiar els mecanismes de transmissió d’infor-
mació a les policies locals.

2. Potenciar el cos de mossos d’Esquadra amb noves promocions tenint en comp-
te la realitat de l’amenaça gihadista.

3. Impulsar les mesures incloses en el Pla Estratègic de la Direcció general de 
Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament per tal de dotar al Cos de Bombers de 
totes les necessitats que en l’esmentat Pla es detallen.
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4. Potenciar l’ISPC per tal de preparar les noves promocions de Mossos d’Es-
quadra, Bombers, Policies locals i resta de Cossos de Seguretat i Emergències amb 
l’objectiu que continuï esdevenint un centre de referència en la formació en matèria 
de seguretat pública i emergències.

5. Continuar adoptant les mesures necessàries per seguir reduint la sinistralitat i 
aconseguir els objectius i compromisos establerts per la UE en matèria de reducció 
d’accidents i víctimes de trànsit.

6. Adoptar les mesures adients per tal de fer efectiva l’assumpció i desplegament 
integral de les competències en matèria de seguretat nuclear, d’acord amb les previ-
sions estatutàries (articles 132 EAC).

7. Adoptar les mesures necessàries per poder desenvolupar el sistema públic de 
trucada automàtica «eCall» al número d’emergències 112 en cas d’accident greu de 
trànsit.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 37742

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix la proposta de resolució 14 del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la Proposta de resolució 14. Polítiques de territori i 
sostenibilitat

Proposta de resolució 14 
De modificació del punts 2 i d’addició del punt 22

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la millora de la qualitat de l’aire a tot el territori i, en concret, a les 

àrees d’aglomeració urbana, mitjançant l’aplicació del Pla d’actuació per a la millora 
de qualitat de l’aire, horitzó 2020 i dels instruments que l’acompanyen.

2. Comprometre’s en la lluita contra el Canvi Climàtic com un deure amb les 
generacions presents i futures i, alhora, una oportunitat per a generar nous llocs de 
treball de qualitat arribant a l’objectiu que l’any 2030 el 70% de l’energia elèctrica 
sigui d’origen renovable així com reduir el 40% de les emissions de gasos amb efec-
te hivernacle i del 100% d’energia primària renovable l’any 2050.

3. Impulsar la corresponsabilització i els programes de compensacions d’emissi-
ons de gasos d’efecte hivernacle (GEH), per tal de mitigar el canvi climàtic, i impul-
sar projectes d’adaptació al canvi climàtic a les zones més vulnerables de Catalunya 
i fer-ho entre entitats, empreses i institucions.

4. Intensificar l’ambientalització dels contractes públics i la compra centralitza-
da a través de la Comissió Central de Subministraments, on prevalguin els criteris 
d’economia verda circular i s’atenguin els criteris de certificació ambiental.

5. Utilització de vehicles de baixes emissions per als serveis de la Generalitat de 
Catalunya i a substituir de manera progressiva els vehicles de la Generalitat de Ca-
talunya per vehicles elèctrics.

6. Adaptar els procediments d’autorització i control de les activitats i a incorpo-
rar les determinacions de la Directiva d’Emissions Industrials (DEI) de forma vin-
culant, especialment pel que fa a la revisió de les autoritzacions ambientals de les 
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activitats per a les quals s’han publicat el document de conclusions de millors tèc-
niques disponibles (MTD).

7. Intensificar el control i seguiment dels establiments industrials i ramaders amb 
major incidència ambiental, mitjançant un Pla d’inspecció ambiental integrada de 
Catalunya, i que es comprovi el compliment de les prescripcions fixades en les se-
ves autoritzacions ambientals per tal de garantir, entre d’altres, la pràctica moderna 
i sostenible de l’activitat econòmica (aplicació de les millors tecnologies i compati-
bilitat amb l’entorn).

8. Potenciar el criteri que el medi ambient, i el medi natural en particular, és una 
de les bases de l’estat del benestar en tant que proveïdor i garant de béns i serveis 
imprescindibles per a la vida de les persones (aigua neta, aire pur, boscos, oxigen, 
aliments, regulació del clima, prevenció de l’erosió, proveïdor de matèries primeres 
i d’espais de salut i lleure...).

9. Impulsar la tramitació de la planificació de la gestió dels recursos hídrics, i en 
concret la revisió del Pla de gestió del districte fluvial de Catalunya, la redacció i del Pla 
de gestió de risc d’inundacions i del Pla especial de sequeres en el termini de 6 mesos.

10. Reprendre els ajuts per l’abastament d’aigua en alta per donar suport als mu-
nicipis que no poden fer front a les actuacions necessàries per a garantir un bon sub-
ministrament d’aigua, en quantitat i qualitat, als seus ciutadans.

11. Presentar les al·legacions tècniques i realitzar les accions jurídiques necessà-
ries per la revisió del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 2016-2021, especialment 
en matèria de cabals ecològics del riu Ebre i garantir l’arribada suficient de sedi-
ments al Delta del Ebre, tota manera que la Comissió Europea ha dictaminat a favor 
de les propostes de la Generalitat i recomana al Govern de l’Estat que revisi els cri-
teris de la planificació. I negociar amb l’Estat tot allò que sigui necessari per assolir 
la titularitat de la conca de l’Ebre a tot el tram català.

12. Arbitrar els mecanismes jurídics i administratius necessaris per mantenir els 
cabals circulants pel Ter, fixi una limitació d’extracció màxima anual de recursos 
hídrics de la conca i mantingui un compromís amb el manteniment dels cabals eco-
lògics i estableixi una programació per a l’establiment dels mateixos durant el 2017.

13. Negociar l’eliminació del Canon de control de vertidos (CCV) que la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) cobra als municipis de la conca, cànon 
que no té cap contraprestació ja que les actuacions en sanejament estan finança-
des per l’ACA, el servei de policia del domini públic hidràulic el realitza l’ACA i la 
CHE tampoc no inverteix en sistemes d’abastament.

14. Impulsar l’economia circular, a partir de polítiques transversals de la Gene-
ralitat vinculades a l’estalvi i l’ús eficient dels recursos, i més enllà de les polítiques 
ambientals específiques.

15. Iniciar processos de recuperació ambiental d’antigues instal·lacions indus-
trials abandonades amb residus acumulats que per característiques i/o quantitat po-
den generar un impacte ambiental (o sobre la salut de les persones), i fins i tot la 
contaminació de sòls, a través d’execució subsidiària, sempre i quan l’exigència de 
responsabilitats de manera prèvia al titular del sòl hagi resultat infructuosa, amb el 
finançament provinent de part dels recursos obtinguts mitjançant el cànon de resi-
dus industrials.

16. Fomentar els canvis conceptuals necessaris per consolidar una veritable tran-
sició cap a una economia verda i circular. Especialment respecte la gestió de residus 
actuant en informació, comunicació i sensibilització relatius a la prevenció, prepa-
ració per a la reutilització, recollida selectiva de residus, reciclatge material i altres 
tipus de valorització de residus. Evolucionant cap a una economia basada en el de 
residu zero: no parlem ja de residus, sinó de recursos en constant circulació.

17. Adaptar les estacions de metro, FGC i BUS per a PMR amb l’objectiu de as-
solir el compliment el 2020 de l’adaptació del 100% del TP depenent de la Genera-
litat per PMR tal i com fixa la llei d’accessibilitat pel 2020.
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18. Impulsar les accions i inversions necessàries per tal de gestionar, mantenir i 
promocionar de manera adequada els espais naturals protegits de Catalunya, espe-
cialment els Parcs Naturals i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici, com a espais essencials per al manteniment de la biodiversitat i motor econòmic 
del territori.

19. Que, una vegada hagi recaigut la sentència del Tribunal Suprem en relació 
al contracte de gestió d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat i se n’hagin ava-
luat les seves repercussions, promogui la modificació de la disposició addicional 
primera de la Llei 10/2011, de 29 de setembre, de simplificació i millorament de la 
regulació normativa, a l’efecte de garantir la gestió directa de tots els elements de la 
xarxa d’abastament d’aigua en Alta: 20. Que en el termini de 6 mesos presenti una 
proposta de model de gestió de les vies d’alta capacitat que, superi l’actual model i 
aposti per l’eliminació de greuges socials, econòmics i territorials. Apostar per una 
mobilitat sostenible en el marc de la lluita contra el canvi climàtic i de la millora de 
la qualitat de l’aire. Aquesta proposta també ha d’apostar per fer viable el manteni-
ment de les infraestructures i la millora de la seva seguretat amb una visió de risc 0. 
Aquest nou model ha de permetre reduir zones de congestió; ha d’apostar per l’am-
pliació i millora de les infraestructures de transport públic i ha de permetre l’inici 
de la transformació de la xarxa de carreteres actual per una d’intel·ligent tot donat 
resposta a la demanda de vehicles energèticament nets i intel·ligents.

21. Presentar abans del setembre de 2017 l’Estratègia Catalana de Conservació 
de la Biodiversitat, el Catàleg de protecció de Fauna i l’Estratègia de la Flora Cata-
lunya.

22. Donar compliment als punts aprovats en la moció sobre la nova cultura de 
l’aigua i del territori (tram. 300-00002/11)de 17 de febrer de 2016, en relació a la 
declaració de sols contaminants de tot el recinte industrial de Flix i a les responsa-
bilitats amb la salut pública i el medi ambient de l’empresa Iberpotash i durant els 
propers 8 mesos, desenvolupar mitjançant el procediment més àgil, Decret o Reglament, la 
Llei 22/2011 de 28 de juliol de residus i sols contaminats, sense prejudici de l’aplicació de 
la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. Una regulació 
que protegeixi el sol prevenint alteracions d’origen entròpic, el règim jurídic aplicable als 
sols contaminats de Catalunya, que fixi les obligacions específiques per a les empreses i 
activitats potencialment contaminants, aplicant el principi de «qui contamina paga», que 
determini les obligacions de les persones físiques o jurídiques propietàries de sols, que fixi 
el règim d’acreditació de les entitats que poden fer actuacions de recerca i recuperació de 
sols i amb el finançament públic necessari per desenvolupar-la.

23. Incloure a la llei d’acompanyament dels pressupostos 2017 elements per el 
desplegament de l’economia circular, incloent el Pacte per la Bossa, amb l’objectiu 
d’arribar un 90% de reducció de bosses de plàstic l’any 2020.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016.
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Reg. 37743

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen 
a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en Propostes de resolució 
subsegüents al Debat de Política General (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’oc-
tubre de 2016 i amb número de registre 37717.
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Proposta de resolució 18
On hi diu: 
«c. Dur a terme una campanya institucional d’informació sobre el dret a l’avor-

tament.»
Hi ha de dir: 
«c. Dur a terme una campanya institucional d’informació sobre la interrupció 

de l’embaràs.»

Proposta de resolució 19
On hi diu: 
«c. Que el Departament d’Hisenda es comprometi a saldar els deutes amb 

aquests ajuntaments abans del 31 de desembre de 2016 per arribar complir el com-
promís expressat al primer punt.»

Hi ha de dir: 
«c. Que el Departament d’Hisenda es comprometi a saldar els deutes amb 

aquests ajuntaments abans del 31 de gener de 2017 per arribar complir el compro-
mís expressat al primer punt.»

On hi diu: 
«f. Garantir que aquest criteri de pagament als ajuntaments passarà per sobre 

qualsevol altre criteri establert per la normativa vigent.»
Hi ha de dir: 
«f. Garantir que aquest criteri serà el de pagament als ajuntaments.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Reg. 37744

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, Josep Lluís Franco Rabell, president, Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Mireia Boya e 
Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a la Mesa del Par-
lament que han advertit l’errada següent en Propostes de resolució subsegüents al 
Debat de Política General (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i 
amb número de registre 37712.

On hi diu: 
«[...] per les causes judicials obertes arran del procés participatiu del 9N del 

2015»

Hi ha de dir: 
«[...] per les causes judicials obertes arran del procés participatiu del 9N del 

2014»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Josep 

Lluís Franco Rabell, president; Joan Coscubiela Conesa, portaveu, GP CSP. Mireia 
Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC
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Reg. 37745

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sergio Sanz Jiménez, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada 
següent en l’errada següent en les Propostes de resolució subsegüents al debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11), presentada el dia 5 
d’octubre de 2016 i amb número de registre 37705.

Proposta de resolució 18: Vivienda pública para evitar la burbuja 
inmobiliaria
On hi diu: 
«1. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesa-

rias para que los nuevos desarrollos de vivienda en suelo público se ejecuten para de 
darles uso en régimen de alquiler, garantizando, a perpetuidad, la titularidad pública 
de la propiedad y su función social.»

Hi ha de dir: 
«1. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesa-

rias para que los nuevos desarrollos de vivienda en suelo público se ejecuten para de 
darles uso en régimen de alquiler, garantizando, a perpetuidad, la titularidad pública 
de la propiedad y su función social.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP C’s

Reg. 37746

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en les Propostes de resolució subsegüents al debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00002/11), presentada el dia 5 d’octubre de 
2016 i amb número de registre 37705.

Proposta de resolució 10. Gratuidad en autopistas 
On hi diu: 
1. [...] publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios en el plazo de tres me-

ses de un informe en el que se detalle para las autopistas.. [...]
Hi ha de dir:
1. [...] publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios en el plazo de seis me-

ses de un informe en el que se detalle para las autopistas.. [...]

On hi diu: 
2. [...] publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios en el plazo de tres 

meses de... [...]
Hi ha de dir:
2. [...] publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios en el plazo de seis 

meses de... [...]

On hi diu: 
3. [...] publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios antes de tres meses un 

análisis de la repercusión económica y la viabilidad de la gratuidad de los siguien-
tes tramos [...]
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Hi ha de dir:
3. [...] publicar y remitir a todos los grupos parlamentarios antes de seis meses 

un análisis de la repercusión económica y la viabilidad de la gratuidad de los si-
guientes tramos [...]

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s

Reg. 37760

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix un punt de la proposta de resolu-
ció 2 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la proposta de resolució 2. Polítiques transversals i 
d’àmbit sectorial

Proposta de resolució 2
De supressió del punt 1.c.3.d

1. Polítiques transversals

c) Salut mental i addiccions
Amb la voluntat d’avançar cap a una societat més inclusiva que garanteixi els 

drets de totes les persones i amb el convenciment que la qualitat de vida de les per-
sones amb trastorn mental i de les seves famílies poden millorar, el Parlament de 
Catalunya, de manera coherent amb el Pla de Salut 2016-2020 i la cartera de ser-
veis socials, insta el Govern de la Generalitat a aprovar les actuacions del Pla inte-
gral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions (PISMA), pel període 
2017-2019, basades de manera prioritària en: 

1. La promoció d’una atenció basada en els drets humans, que previngui l’estig-
ma i l’exclusió social i que garanteixi la participació de les persones i de les seves 
famílies en les polítiques públiques de salut mental.

2. La promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, social 
i educatius de la petita infància, població en edat escolar i l’adolescència amb espe-
cial risc o vulnerabilitat, amb les següents accions prioritàries: 

a) La integració funcional dels equips dels centres de desenvolupament infantil 
i juvenil (CDIAP), els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) i els equips 
d’assessorament psicopedagògic (EAP).

b) El desenvolupament del model de suport assistencial d’atenció en salut mental 
a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció.

c) La implantació d’un nou model d’atenció a l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials associades a trastorns mentals.

3. El desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental basat en la comu-
nitat i orientat a reduir les desigualtats socials i millorar la recuperació, la inclusió 
social i la inserció laboral. Aquest model d’atenció ha de contemplar: 

a) Un abordatge de salut pública i del sistema de protecció social adreçat a la 
promoció i prevenció en totes les etapes de la vida, amb especial atenció als col·lec-
tius més vulnerables i emfatitzant la intervenció precoç, que promogui l’autocura i 
el foment de l’autonomia de les persones.
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b) L’establiment de l’atenció primària i comunitària de salut i social com a primer 
punt d’accés i dotar-la de la capacitat per atendre els trastorns mentals no greus en 
col·laboració amb els serveis especialitzats del territori.

c) Una visió integrada entre serveis hospitalaris i comunitaris de salut mental 
centrada en la persona i el seu entorn, així com entre els serveis sanitaris i socials, 
que garanteixi la continuïtat assistencial.

d) La consolidació de la xarxa social de salut mental i l’impuls d’accions que 
promoguin la desinstitucionalització i el desplegament de serveis comunitaris de 
protecció social.

4. La promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de persones 
adultes amb trastorns mentals.

5. La millora de l’atenció en salut mental en l’àmbit judicial, per a persones en 
situació de privació de llibertat i mesures de seguretat 

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

Reg. 37761

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de 
rectificació de text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix la proposta de resolució 6 del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la Proposta de resolució 6. Per un ensenyament de 
qualitat

Proposta de resolució 6
Amb supressió als punts 2.2 i 2.13 i addició al punt 15

1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’encàrrec que el Govern ha 
realitzat al Consell Escolar de Catalunya per tal que articuli un debat sobre el futur 
de l’educació del nostre país i insta a desenvolupar el debat amb la voluntat d’obrir-
lo al màxim a la participació de la comunitat educativa i del conjunt de la societat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Apostar per l’autonomia dels centres, amb la confiança que aquesta autonomia 

ajudarà a créixer, a innovar i a teixir xarxa entre ells i afavorir el treball en xarxa 
dels centres educatius, tant entre ells com amb el seu entorn, començant per les fa-
mílies, des d’una concepció comunitària en què l’escola és l’eix principal de dife-
rents actuacions educatives i culturals del barri o poble, formals i no formals, així 
com del treball del món associatiu i professional i dels ens locals mateixos.

2. Garantir el suport de l’administració a les pràctiques d’innovació, amb pro-
jectes educatius sòlids i equips directius qualificats, que converteixin l’ensenyament 
públic en referència de qualitat educativa, amb una dotació de plantilles de profes-
sorat suficients, estables i implicades en el projecte del centre.

3. Desenvolupar iniciatives d’avaluació i prospectiva educatives, enfocades tant 
a resultats com a processos d’aprenentatge i vinculades a la recerca internacional.

4. Realitzar formació específica per a l’aplicació del canvi cap al model compe-
tencial, en especial al que fa a l’avaluació per competències.

5. Continuar apostant per la immersió lingüística com a model lingüístic ade-
quat que garanteixi el domini de la llengua catalana per part de tot l’alumnat com 
a eina de cohesió, d’identitat i de convivència en la nostra societat, i el domini de la 
llengua castellana, cooficial a Catalunya, com a instruments per a actuar en els en-
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torns acadèmics, sociopolítics i laborals més propers. I a seguir facilitant el domini 
d’altres llengües, en especial l’anglès, com a eines d’aprenentatge i d’emprenedoria 
al llarg de la vida i per a l’adquisició d’una capacitació i formació professionals de 
qualitat, i el manteniment i la difusió de les llengües d’origen de l’alumnat nouvin-
gut com a riquesa aportada al sistema educatiu i com a oportunitat per a l’alumnat 
que les parla, en el marc de la globalització i la internacionalització de la societat 
catalana del futur.

6. Iniciar l’elaboració del decret pel qual s’estableixen els criteris i el procedi-
ment d’elaboració de la programació de l’oferta de llocs escolars del servei d’educa-
ció de Catalunya.

7. Tramitar els nous decrets reguladors del funcionament dels menjadors escolar 
i del transport escolar. Pel que fa als menjadors, aquest decret ha d’introduir crite-
ris clars en la contractació i donar compliment a la normativa vigent en matèria de 
transparència pel que fa al seu funcionament. Quant al transport escolar obligatori, 
el nou decret ha de donar resposta a les necessitats reals de distància i de transport 
alternatiu, més enllà de l’actual criteri de terme municipal.

8. Avaluar conjuntament amb els Consells Comarcals i les entitats municipalistes 
l’aplicació del nou sistema de beques de menjador.

9. Prioritzar els ajuts per a menjador i per al transport escolar en els centres 
d’educació especial per a tot l’alumnat de fora del municipi on hi ha el centre, i tam-
bé per a l’alumnat del mateix municipi amb necessitats educatives específiques i en 
els centres situats fora del nucli urbà i de difícil accés en transport públic, atès que 
en els centres d’educació especial el menjador és un espai educatiu imprescindible.

10. Seguir apostant pels centres de màxima complexitat a través de l’acompanya-
ment en la millora del nivell competencial dels alumnes, a més de les 400 dotacions 
més de docents aprovades per al curs 2016-2017.

11. Apostar per les millores en les substitucions dels docents i del personal de 
suport (TIS, TEI, etc.), prioritzant la millora de l’assignació de les substitucions en 
els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament mentre no sigui pos-
sible pressupostàriament cobrir totes les substitucions des del primer dia, per afe-
gir nous criteris que agilitin la cobertura de les substitucions des de l’inici del curs 
2016-2017 amb la finalitat de millorar l’atenció a l’alumnat i facilitar l’organització 
dels centres i la tasca dels docents.

12. Treballar per garantir la distribució adequada i equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei educatiu 
de Catalunya, mitjançant les comissions de garantia d’admissió i la participació dels 
ajuntaments i de les famílies, entre d’altres.

13. Consensuar amb el món local, de cara al curs 2017-2018, una nova estratègia 
del funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal i la proposta d’establir 
tant els preus com l’import dels ajuts a les llars d’infants en funció de la renda de les 
famílies, amb respecte, en qualsevol cas, al principi d’autonomia local.

14. Presentar davant del Consell Escolar de Catalunya el decret de l’atenció edu-
cativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu per tal que es puguin iniciar els 
tràmits d’aprovació abans que finalitzi l’any 2016.

15. Presentar al Parlament un calendari per a l’execució de les obres de construc-
ció i remodelació dels centres escolars públics que tinguin més mancances infraes-
tructurals i d’adequació.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS
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Reg. 37762

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en (tram. 255-00002/11), pre-
sentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37702.

Proposta de resolució 1. Indústria i turisme
Al punt 2, lletra a.
On hi diu: 
«a. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un Projec-

te de llei de modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics amb els següents dos objectius: que els municipis gestionin la totalitat de 
la recaptació i que cada ajuntament pugui decidir la destinació del Fons per a com-
pensar les possibles externalitats negatives que genera el turisme, promocionar-lo o 
qualsevol altre activitat que realitzi el municipi vinculada al sector turístic.»

Hi ha de dir: 
«a. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un Projecte 

de llei de modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turís-
tics amb els següents dos objectius: que els municipis millorin el tant per cent de la 
recaptació que gestionen gestionin la totalitat de la recaptació i que cada ajuntament 
pugui decidir la destinació del Fons per a compensar les possibles externalitats ne-
gatives que genera el turisme, promocionar-lo o qualsevol altre activitat que realitzi 
el municipi vinculada al sector turístic.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37763

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolu-
ció (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 
37702.

Proposta de resolució 2. Transició energètica
On hi diu: 
«1. Presentar durant l’any 2016 al Parlament de Catalunya les bases per al Pacte 

Nacional per a la Transició energètica que desenvolupi el màxim potencial de les 
energies renovables, per tal que l’any 2030 es pugui assolir el 70% de participació de 
les energies renovables en el mix elèctric català per poder arribar el 100% renovable 
l’any 2050, i que redueixi en un 50% la dependència deis combustibles fòssils, i en 
especial dels derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de merca-
deries i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.

»2. Incorporar en els pressupostos de l’any 2017 partides explícites i definides 
per a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, in-
dustrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% 
anual que impliqui una disminució del consum final d’energia.

»3. Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i defensa dels drets dels 
consumidors i reduir la precarietat energètica que afecta a una part de la ciutadania, 
desenvolupant un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de submi-



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 145 

nistrament d’energia (gas i electricitat), i incorporant una partida oberta de 15M€ en 
el pressupost de l’any 2017.

»4. Presentar al Parlament, en un termini de sis mesos, un Pla per l’impuls de la 
modernització de les xarxes de distribució elèctrica, els sistemes avançats de gestió 
de consums, així com la generació distribuïda, microxarxes de distribució d’energia 
elèctrica i les xarxes tancades.

»5. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un pla es-
tratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a 
Catalunya, que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Ge-
neralitat sigui elèctrica l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles sigui 
elèctric en l’horitzó del 2025, incorporant partides pressupostàries explícites en el 
pressupost de l’any 2017.

»6. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un Pla de 
rehabilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d’energia renovable, 
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2017.

»7. Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis, 
prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofi-
tament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim 
de 50.000 habitatges anuals, incorporant partides pressupostàries explícites en el 
pressupost de l’any 2017.

»8. Presentar, en un termini de 3 mesos, un Pla de desplegament, amb les pro-
postes legislatives adients, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic que afavoreixi 
la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb 
una gestió activa de la seva demanda i producció d’energia elèctrica amb el recol-
zament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els con-
sums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la seva 
sostenibilitat ambiental i econòmic global.

»9. Modificar la legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació 
de parcs eòlics.

»10. Treballar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia 
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.

»11. Negociar amb al Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tanca-
ment de les centrals nuclears ubicades a Catalunya no més enllà dels 40 anys de vida 
operativa, i preveient la solució a l’emmagatzemen i gestió dels residus garantint la 
solvència dels criteris tècnics i de seguretat.»

Hi ha de dir: 
«1. Presentar durant l’any 2016 al Parlament de Catalunya les bases per al Pacte 

Nacional per a la Transició energètica que desenvolupi el màxim potencial de les 
energies renovables, per tal que l’any 2030 es pugui assolir el 70% de participació de 
les energies renovables en el mix elèctric català per poder arribar el 100% renovable 
l’any 2050, i que redueixi en un 50% la dependència deis combustibles fòssils, i en 
especial dels derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de merca-
deries i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.

»2. Incorporar en els pressupostos de l’any 2017 partides explícites i definides 
per a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, in-
dustrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% 
anual que impliqui una disminució del consum final d’energia.

»3. Reconèixer el dret fonamental de l’accés a l’energia i defensa dels drets dels 
consumidors i reduir la precarietat energètica que afecta a una part de la ciutadania, 
desenvolupant un marc legal de cobertura social sobre un servei mínim de submi-
nistrament d’energia (gas i electricitat), i incorporant una partida oberta de 15M€ en 
el pressupost de l’any 2017.

Fascicle quart
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»4. Presentar al Parlament, en un termini de sis mesos durant el primer semestre 
de 2017, un Pla per l’impuls de la modernització de les xarxes de distribució elèc-
trica, els sistemes avançats de gestió de consums, així com la generació distribuïda, 
microxarxes de distribució d’energia elèctrica i les xarxes tancades.

»5. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un pla es-
tratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a 
Catalunya, que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Ge-
neralitat sigui elèctrica l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles sigui 
elèctric en l’horitzó del 2025, incorporant partides pressupostàries explícites en el 
pressupost de l’any 2017.

»6. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 sis mesos, un Pla de 
rehabilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d’energia renovable, 
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2017.

»7. Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis, 
prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofi-
tament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim 
de 50.000 habitatges anuals 200.000 habitatges en quatre anys, incorporant partides 
pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2017.

»8. Presentar, en un termini de 3 mesos durant el primer semestre de 2017, un 
Pla de desplegament, amb les propostes legislatives adients, de l’autoconsum elèc-
tric solar fotovoltaic que afavoreixi la implantació de les tecnologies de generació 
elèctrica distribuïda als edificis, amb una gestió activa de la seva demanda i pro-
ducció d’energia elèctrica amb el recolzament de les tecnologies d’emmagatzemat-
ge d’energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats 
del sistema elèctric i millorar-ne la seva sostenibilitat ambiental i econòmic global.

»9. Modificar la legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació 
de parcs eòlics.

»10. Treballar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia 
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.

»11. Negociar amb al Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tanca-
ment de les centrals nuclears ubicades a Catalunya no més enllà dels 40 anys de vida 
operativa, i preveient la solució a l’emmagatzemen i gestió dels residus garantint la 
solvència dels criteris tècnics i de seguretat.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37764

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit les següents errades en la proposta de reso-
lució (tram. 255-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb número de re-
gistre 37702.

Proposta de resolució 4. Ocupació

On hi diu: 
«1. Dotar els propers pressupostos per al 2017 de recursos propis amb partides 

adreçades a les polítiques actives d’ocupació, formació i foment de l’ocupació, fins 
arribar a 1,5% del PIB»

Hi ha de dir: 
«1. Dotar els propers pressupostos per al 2017 de recursos propis amb partides 

adreçades a les polítiques actives d’ocupació, formació i foment de l’ocupació, amb 
l’objectiu d’aproximar-nos, sumant recursos propis i d’altres, en els propers anys a 
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la mitjana europea d’inversió del 1,5% del PIB en polítiques actives i passives d’ocu-
pació. fins arribar a 1,5% del PIB«

On hi diu: 
«3. Recuperar els plans locals de promoció de l’ocupació amb especial atenció 

als joves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.»
Hi ha de dir: 
«3. Aprofundir l’estratègia local d’ocupació, en el marc del Programa Treball i 

Formació.»

On hi diu: 
«4. Redissenyar el Programa de Garantia Juvenil per assolir els seus objectius, i 

fer-ho amb la participació activa dels agents socials, especialment, de les organitza-
cions representatives dels joves.»

Hi ha de dir: 
«4. Assegurar la participació activa dels agents socials al Programa de Garantia 

Juvenil en el marc del SOC. I generar un espai d’interlocució, sobre aquest, amb les 
organitzacions representatives dels joves.»

On hi diu: 
«7. Iniciar una acció urgent d’acreditació professional per totes les persones que 

portin més d’un any a l’atur, a fi de garantir que puguin acreditar la seva especialit-
zació professional adquirida per l’experiència laboral.»

Hi ha de dir: 
«7. Aprofundir l’estratègia de l’acreditació de competències professionals del ca-

tàleg de Qualificacions Professionals. Per facilitar la qualificació professional de tre-
balladors i aturats, amb especial incidència en els aturats de llarga durada.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37765

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica 

a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolu-
ció (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 
37702.

En la Proposta de resolució 5. Cultura
On hi diu: 
«1. Iniciar urgentment el necessari diàleg per a la renovació o ratificació dels càr-

recs del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) que han finalitzat el 
seu mandat, així com substituir la vacant produïda per dimissió.»

Hi ha de dir: 
«1. Iniciar urgentment el necessari diàleg per a la renovació o ratificació dels 

càrrecs del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) que han finalitzat 
el seu mandat, així com substituir la vacant produïda per dimissió i recuperar les 
competències de què disposava el CoNCA en la seva creació.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Reg. 37766

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit les errades següents en la proposta de reso-
lució (tram.255-00002/11), presentada el dia 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37702.

En la Proposta de resolució 7. Salut
On hi diu: 
«Finançament, inversions i reformes estructurals
El Parlament insta el Govern a: 
1. Elaborar un pla d’increments pressupostaris i d’inversions sanitàries, amb ho-

ritzó 2020, per arribar a una despesa per càpita de 1.500 €, d’acord amb els estàn-
dards europeus.

2. Elaborar Plans d’inversions plurianuals (2017-2020) per garantir l’actualització 
i renovació tecnològiques i el manteniment d’infraestructures a la xarxa hospitalària 
de la sanitat pública. Els plans seran per centre i per regió sanitària, amb l’objectiu 
de buscar un millor equilibri territorial en la dotació de recursos i garantir l’equitat.

3. Establir sistemes d’informació únics que incloguin gestió clínica, gestió pres-
supostària i comptabilitat general i analítica a les institucions que formen part del 
Siscat. Aquest sistema d’informació: 

a. Ha d’ésser propietat del Servei Català de la Salut i alhora garant de la seva ac-
tualització i interconnectabilitat entre centres, serveis professionals (història clínica) 
i usuaris (carpeta de salut).

b. Ha d’ésser cedit a les institucions i entitats proveïdores, que resten obligades 
a utilitzar-lo.

c. S’ha d’implementar en una primera fase durant el 2017 a tots els proveïdors 
d’atenció primària.

4. Recuperar el pes de l’atenció primària en el pressupost de salut entorn del 
32%.»

Hi ha de dir: 
«Finançament, inversions i reformes estructurals
El Parlament insta el Govern a: 
1. Elaborar un pla d’increments pressupostaris i d’inversions sanitàries, amb ho-

ritzó 2020, per arribar a una despesa per càpita de 1.500 €, d’acord amb els estàn-
dards europeus.

2. Elaborar Plans d’inversions plurianuals (2017-2020) per garantir l’actualització 
i renovació tecnològiques i el manteniment d’infraestructures a la xarxa hospitalària 
de la sanitat pública. Els plans seran per centre i per regió sanitària, amb l’objectiu 
de buscar un millor equilibri territorial en la dotació de recursos i garantir l’equitat.

3. Avaluar els avantatges per establir Establir sistemes d’informació únics que 
incloguin gestió clínica, gestió pressupostària i comptabilitat general i analítica a les 
institucions que formen part del Siscat. Aquest sistema d’informació: 

a. Ha d’ésser propietat del Servei Català de la Salut i alhora garant de la seva ac-
tualització i interconnectabilitat entre centres, serveis professionals (història clínica) 
i usuaris (carpeta de salut).

b. Ha d’ésser cedit a les institucions i entitats proveïdores, que resten obligades 
a utilitzar-lo.

c. S’ha d’implementar en una primera fase durant el (2017-2020) a tots els pro-
veïdors d’atenció primària.

4. Recuperar el pes de l’atenció primària en el pressupost de salut entorn del 
32%.»
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On hi diu: 
«Acords incomplerts
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
8. Aprovar en el termini d’un mes el decret català per a la prescripció infermera 

al qual es va comprometre el Govern.
9. Elaborar un pla de xoc real per reduir les llistes d’espera diagnòstiques i qui-

rúrgiques.
10. Presentar un pla i un calendari per a la incorporació gradual arreu del ter-

ritori d’accions de discriminació positiva per combatre les desigualtats en salut a 
Catalunya.

11. Establir un temps d’espera garantit per ser diagnosticat i tractat, el que genera 
el dret a ser atès dins d’uns terminis establerts a priori i garantits.

12. Complir el reiterat mandat parlamentari per empoderar l’atenció primària 
com a pilar del sistema sanitari i presentar en un mes el Pla d’atenció primària i 
l’atenció continuada i del Servei d’Emergències Mèdiques.

13. Presentar un Pla director d’Urgències.»
Hi ha de dir: 
«Acords incomplerts
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
8. Aprovar en el termini d’un mes aquest període de sessions el decret català per 

a la prescripció infermera al qual es va comprometre el Govern.
9. Elaborar un pla de xoc real per reduir les llistes d’espera diagnòstiques i qui-

rúrgiques.
10. Presentar un pla i un calendari per a la incorporació gradual arreu del ter-

ritori d’accions de discriminació positiva per combatre les desigualtats en salut a 
Catalunya.

11. Establir Tendir a recuperar un temps d’espera garantit per ser diagnosticat i 
tractat, el que genera el dret a ser atès dins d’uns terminis establerts a priori i ga-
rantits.

12. Complir el reiterat mandat parlamentari per empoderar l’atenció primària 
com a pilar del sistema sanitari i presentar en un mes en aquest període de sessions 
el Pla d’atenció primària i l’atenció continuada i del Servei d’Emergències Mèdi-
ques.

13. Presentar un Pla director d’Urgències i del Servei d’Emergències Mèdiques.»

On hi diu: 
«Compromisos amb la societat
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
14. Redactar el Pla integral d’atenció a les malalties neurodegeneratives, amb 

especial èmfasi en l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, 
l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.

15. Impulsar la redacció, a cada centre hospitalari, de “Programes per conviure 
amb les diverses malalties cròniques”, amb especial visió per les malalties minori-
tàries.

16. Crear consells de participació en tots el sectors sanitaris.»
Hi ha de dir: 
«Compromisos amb la societat
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
14. Redactar el Pla integral d’atenció a les malalties neurodegeneratives, amb 

especial èmfasi en l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, 
l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.
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15. Impulsar la redacció, a cada centre hospitalari, de “Programes per conviure 
amb les diverses malalties cròniques”, amb especial visió per les malalties minori-
tàries.

16. Crear Posar en marxa els consells de participació en tots el sectors sanitaris.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37767

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
(tram. 255-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 
37702.

Proposta de resolució 9. Promoció de l’autonomia personal i atenció a 
la dependència
En el punt segon, On hi diu: 
«Garantir, abans d’acabar l’any 2016, d’acord amb la Llei 39/2006, del 14 de de-

sembre [...]»
Hi ha de dir: 
«Garantir, immediatament després de l’aprovació dels pressupostos del 2017, 

d’acord amb la Llei 39/2006, del 14 de desembre [...]»

En el quart punt, On hi diu: 
«Posar en marxa, abans que acabi l’any 2016, una Taula de negociació [...]»
Hi ha de dir: 
«Posar en marxa, durant el primer trimestre de 2017, una taula de negociació [...]»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37768 

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en (tram. 255-00002/11), pre-
sentada i amb número de registre 37702.

Proposta de resolució 14. Sobre compra pública innovadora, compra 
pública responsable i drets de les persones consumidores
En el punt 1 
On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya constata que davant la precarietat i la devaluació de 

les condicions de treball, la contractació pública representa una palanca de canvi 
per impulsar un model socioeconòmic sostenible i respectuós amb els treballadors i 
treballadores. Les clàusules socials poden influir directament en la configuració de 
les relacions laborals i d’un consum responsable, lluitant contra les discriminacions 
i afavorint un mercat de treball dignificat. I està a l’abast de l’administració de la 
Generalitat fer-ho.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya constata que davant la precarietat i la devaluació de 

les condicions de treball, la contractació pública representa una palanca de canvi 
per impulsar un model socioeconòmic sostenible i respectuós amb els treballadors 
i treballadores. Les clàusules socials poden influir directament en la configuració 
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de les relacions laborals i d’un consum responsable, lluitant contra les discriminaci-
ons i afavorint un mercat de treball dignificat. I està a l’abast de l’administració de 
la Generalitat fer-ho per això, cal que la Generalitat continuï impulsant polítiques 
públiques que fomenten la contractació socialment i ambientalment responsable.»

En el punt 2 apartats f, h, j i k
On hi diu: 
«f. Compliment del conveni col·lectiu sectorial per sobre del d’empresa.
»h. Transparència fiscal i no utilització de paradisos fiscals.
»j. Inclusió de criteris de valoració de la qualitat, els aliments de temporada, la 

frescor i el temps entre el procés de recol·lecció, sacrifici o elaboració i el consum, 
i també les denominacions d’origen protegides (DOP), les indicacions geogràfiques 
protegides (IGP), les marques oficials de qualitat –entre aquestes, la Marca Q– i al-
tres possibles identificacions.

»k. Inclusió en els expedients de contractació pública, com a criteris de valora-
ció de les característiques mediambientals i de costos del cicle de vida, la producció 
agrària ecològica (PAE), la producció integrada (PI) i la venda de proximitat.»

Hi ha de dir: 
«f. Afavorir el conveni col·lectiu sectorial per sobre del d’empresa.
»h. Transparència fiscal i no utilització de paradisos fiscals d’acord amb la nor-

mativa vigent.
»j. La inclusió com a criteris de valoració de qualitat i/o condicions d’execució 

dels contractes vinculades a l’objecte contractual, els aliments de temporada, la 
frescor i el temps entre el procés de recol·lecció, sacrifici o elaboració i el consum, 
així com altres aspectes que garanteixin la qualitat dels aliments.

»k. La inclusió com a criteris de valoració de qualitat i/o condicions d’execució 
dels contractes vinculades a l’objecte contractual les característiques mediambien-
tals i valorar les ofertes tenint en compte els costos del cicle de vida, la producció 
agrària ecològica (PAE) i la producció integrada (PI).»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37769

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, comu-
niquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de 
resolució (tram. 255-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37708.

En la Proposta de resolució sobre els incompliments del Govern 
en relació amb el Ple per a l’Emergència Social i de Reactivació 
Econòmica, la Gestió Pública i la necessitat d’una resposta institucional
En el punt tercer On hi diu: 
«3. Aprovar la Renda Garantida de Ciutadania per tal de fer-se efectiva el 2017»

Hi ha de dir: 
«3. A fer efectiva la Renda Garantida de Ciutadania durant l’any 2017, un cop 

s’hagin enllestit els treballs de la Ponència»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP
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Reg. 37770

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00002/11), que suprimeix el punt 7 de la proposta de resolu-
ció 5 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la proposta de resolució 5. Dret a la salut i lluita contra 
les desigualtats

Proposta de resolució 5
Amb supressió del punt 7

7) Agència Catalana del Medicament
Els beneficis de la utilització de medicaments i productes sanitaris per al pa-

ci-ent i per al sistema sanitari, en termes de salut i ús racional d’altres recursos, és 
clau per a garantir la sostenibilitat del sistema sanitari del país. És per això que és 
del tot imprescindible definir i establir les condicions de finançament i de model sa-
nitari a llarg termini.

Conscient d’aquesta importància, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a crear i posar en funcionament en el termini d’un any l’Agència Ca-
talana del Medicament amb competències plenes, incloses, doncs, les d’autorització, 
preu i condicions de reemborsament públic de medicament.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 37771

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’er-
rada següent en les Propostes de resolució subsegüents al debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00002/11), presentada el dia 5 d’octubre de 
2016 i amb número de registre 37705.

Proposta de resolució 2. Una educació de qualitat i una cultura per a 
tothom
On hi diu: 
5. Garantir que tots els centres impartiran matèries no lingüístiques en català, 

espanyol i anglès i, en el cas de l’Aran, també en aranès, llengua que també es pro-
posarà que sigui oferta com assignatura optativa en funció de la demanda existent 
en els centres d’educació primària no aranesos.

Hi ha de dir: 
5. Garantir que tots els centres, amb criteris flexius segons la realitat lingüística 

de cada zona, impartiran matèries no lingüístiques en català, espanyol i anglès i, en 
el cas de l’Aran, també en aranès, llengua que també es proposarà que sigui oferta 
com assignatura optativa en funció de la demanda existent en els centres d’educació 
primària no aranesos.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Reg. 37772

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit 
l’errada següent en les Propostes de resolució subsegüents al debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00002/11), presentada el dia 5 d’octubre de 
2016 i amb número de registre 37705.

Proposta de resolució 7. Primero las personas: infancia, juventud, gente 
mayor y dependientes
On hi diu: 
«10. Desplegar en su totalidad la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infàn-

cia i l’adolescència, i la Llei 18/2003 de suport a les famílies, presentando su regla-
mento antes de acabar el actual período de sesiones.»

Hi ha de dir: 
«10. Desplegar en su totalidad la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la in-

fància i l’adolescència, de la Llei 18/2003 de suport a les famílies, presentando su 
reglamento antes de acabar el actual período de sesiones, con la participación activa 
de las entidades sociales interesadas, en esencia en aquello referente a las observa-
ciones y alegaciones al Reglamento de dicha ley»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres; portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s

Reg. 37773

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada 
següent en les Propostes de resolució subsegüents al debat sobre l’orientació políti-
ca general del Govern (tram. 255-00002/11), presentada el dia 5 d’octubre de 2016 i 
amb número de registre 37705.

Proposta de resolució 5. Interior, seguretat i ordre públic
On hi diu:
«1. Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el sí del Consell de Política 

de Seguretat, l’augment de l’actual plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra, per tal 
de poder arribar el més aviat possible als 19.000 agents en actiu.»

Hi ha de dir:
«1. Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el sí del Consell de Política 

de Seguretat i la Junta de Seguretat de Catalunya, l’augment de l’actual plantilla del 
Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de poder arribar el més aviat possible als 19.000 
agents en actiu.»

On hi diu:
«11. Adoptar totes les mesures necessàries per tal d’assegurar que cap membre 

de la Policia de Catalunya - Mossos d’Esquadra, en situació d’activitat, faci cap 
mena de manifestació pública, ni a títol individual ni col·lectiu, que atempti con-
tra l’Estat de Dret o contra l’ordenament democràtic vigent. Molt especialment ha 
de vetllar per evitar manifestacions públiques de qualsevol mena que atemptin o 
menyspreïn la Constitució Espanyola i/o l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.»

Hi ha de dir:
«11. Adoptar totes les mesures necessàries per tal d’assegurar que cap membre 

de la Policia de Catalunya - Mossos d’Esquadra, en situació d’activitat, faci cap 
mena de manifestació pública, ni a títol individual ni col·lectiu, que atempti contra 
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l’Estat de Dret o contra l’ordenament democràtic vigent, o que suposin prendre par-
tit per un ideari concret.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s

Reg. 37774

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Pro-
posta de resolució 16 (tram. 255-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb 
número de registre 37706.

On hi diu: 
«2) Efectuar una proposta de síntesi [...].»

Hi ha de dir: 
«2) de la societat civil i experts, en el marc de la Comissió d’Acció Exterior i 

Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament de Catalunya»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 37775

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en Proposta 
de resolució (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37706.

A la proposta de resolució 5. Educació pública
Suprimir tot el punt 8.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 37776

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la pro-
posta de resolució (tram. 250-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb 
número de registre 37712.

A la proposta de resolució 12. Interior 
On hi diu: 
«2. Reforçar i millorar els protocols en matèria de seguretat ciutadana per la ple-

na vigència i el respecte dels drets fonamentals i la no aplicació de la Llei de Segu-
retat Ciutadana en context de manifestació.

4. Fomentar l’ús de la mediació entre les forces de seguretat i la ciutadania sem-
pre com a pas previ a l’actuació policial.

5. Avançar en les convocatòries necessàries per complementar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra, Bombers i la nacionalització de la gestió del servei 112.»
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Hi ha de dir: 
«2. Reforçar i millorar els protocols en matèria de seguretat ciutadana per la 

plena vigència i el respecte dels drets fonamentals. Exigir al govern de l’Estat la de-
rogació de la Llei de Seguretat Ciutadana.

4. Fomentar l’ús de la mediació entre les forces de seguretat i la ciutadania.
5. Avançar en les convocatòries necessàries per complementar la plantilla de 

Mossos d’Esquadra i Bombers. Garantir la gestió pública del servei 112.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 37777

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en Pro-
posta de resolució subsegüent als debat sobre l’orientació del Govern (tram. 255-
00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37706.

Proposta de resolució 4
On hi diu: 
«1) Incloure en la futura Llei de Mesures del Protecció del Dret a l’Habitatge:»

Hi ha de dir: 
«1) Legislar sobre els lloguers abusius en el marc dels següents criteris:»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 37778

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en Proposta 
de resolució (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37706.

A la proposta de resolució 6. Precarietat laboral personal sanitari

On hi diu:
«3 [...] baixes de professionals sanitaris per evitar [...]»
Hi ha de dir: 
«3 [...] baixes de professionals sanitaris necessàries per evitar [...]»

On hi diu: 
«4 [...] en un termini de 4 anys.»
Hi ha de dir: 
«4 [...] en el termini més breu possible.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 156

Reg. 37779

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en proposta 
de resolució (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37706.

A la proposta de resolució 15. Sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

On hi diu:
«2. Dur a votació de la cambra, dins d’aquest període de sessions, el canvi dels 

3 membres del Consell de Govern de la CCMA que, segons la llei vigent, ja haurien 
d’haver estat substituïts per part del Parlament el tercer any del mandat (d’això en fa 
un any i mig). Fer-ho complint els acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març 
de 2016, respecte el criteri de majoria de majoria qualificada, de 2/3 de vots del par-
lament, per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats/es que sor-
geixin a proposta d’un mínim de 3 grups parlamentaris.»

Hi ha de dir: 
«2. Dur a votació de la cambra, dins del primer semestre del 2017, la renovació 

del Consell de Govern de la CCMA, si és possible a partir del que fixi la nova llei si 
ja ha estat reformada. Si, per contra, ha de ser amb la llei vigent, fer la renovació 
dels 3 membres que des de fa un any i mig ja haurien d’haver estat substituïts. En 
aquest cas fer-ho complint els acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març de 
2016, respecte el criteri de majoria de majoria qualificada, de 2/3 de vots del parla-
ment, per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats/es que sorgei-
xin a proposta d’un mínim de 3 grups parlamentaris.»

Suprimir tot el punt 4.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 37780

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en proposta 
de resolució (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37706.

Proposta de resolució 13. Per un model d’acollida integral a Catalunya
On hi diu: 
«2. [...] d’acord a les necessitats de les entitats d’acollida que s’han organitzat en 

la xarxa Asil.cat. Aquest pla és molt millorable, cal revisar-lo [...]»

Hi ha de dir: 
«2. [...] d’acord a les necessitats de les entitats d’acollida. Aquest pla cal revi-

sar-lo.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Reg. 37784

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix la proposta de resolució 10 del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la proposta de resolució 10. Polítiques de seguretat

Proposta de resolució 10
Amb addició al punt 1.a

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Respecte a l’equiparació a policies d’altres països en coordinació internacional: 
a) Adoptar les mesures i les iniciatives oportunes per tal d’equiparar, en el marc 

de la Junta de Seguretat, la participació de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra en les diverses agències internacionals de seguretat, així com en les xar-
xes de col·laboració de les diferents policies, a la de la resta de països de l’entorn, en 
especial de l’àmbit europeu i en concret a l’EUROPOL, com a membre de ple dret.

b) Potenciar, en compliment de l’article 164.4 de l’EAC, el bescanvi d’informació 
en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
policíaques d’altres països.

2. Potenciar el cos de mossos d’Esquadra amb noves promocions tenint en comp-
te la realitat de l’amenaça gihadista.

3. Impulsar les mesures incloses en el Pla Estratègic de la Direcció general de 
Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament per tal de dotar al Cos de Bombers de 
totes les necessitats que en l’esmentat Pla es detallen.

4. Potenciar l’ISPC per tal de preparar les noves promocions de Mossos d’Es-
quadra, Bombers, Policies locals i resta de Cossos de Seguretat i Emergències amb 
l’objectiu que continuï esdevenint un centre de referència en la formació en matèria 
de seguretat pública i emergències.

5. Continuar adoptant les mesures necessàries per seguir reduint la sinistralitat i 
aconseguir els objectius i compromisos establerts per la UE en matèria de reducció 
d’accidents i víctimes de trànsit.

6. Adoptar les mesures adients per tal de fer efectiva l’assumpció i desplegament 
integral de les competències en matèria de seguretat nuclear, d’acord amb les previ-
sions estatutàries (articles 132 EAC).

7. Adoptar les mesures necessàries per poder desenvolupar el sistema públic de 
trucada automàtica «eCall» al número d’emergències 112 en cas d’accident greu de 
trànsit.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS 

Reg. 37785

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00002/11), que substitueix el punt B.8 de la proposta de 
resolució 9 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
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Correcció de la proposta de resolució 9. Àmbit per la competitivitat de 
l’economia catalana

Proposta de resolució 9
De modificació del punt B.8

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
8. Promoure mesures per consensuar el cofinançament privat de les activitats de 

recerca, per acostar els percentatges a la mitjana europea que és la principal causa 
de la distància en relació a la inversió en recerca al nostre país sobre el PIB.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS

Reg. 37786

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen 
a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en Propostes de resolució 
subsegüents al Debat de Política General (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’oc-
tubre de 2016 i amb número de registre 37717.

Proposta de resolució 7. Països Catalans
On hi diu: 
«a. El Parlament de Catalunya manifesta que el conjunt de territoris dels Països 

Catalans tenen dret a l’autodeterminació. Catalunya, el País Valencià, les Illes Ba-
lears i Pitiüses, la Catalunya del Nord i les comarques catalanoparlants de la Franja 
de Ponent tenen el dret a decidir el seu estatus polític.

»b. En el procés de guanyar la seva independència, Catalunya mantindrà una 
relació prioritària amb els territoris dels Països Catalans amb els quals comparteix 
llengua, cultura i altres vincles forjats al llarg de la història.

»c. El Parlament expressa el seu suport als moviments que a les Illes i al País 
Valencià, reclamen el dret a decidir el seu estatus polític.

»d. A la Franja de Ponent, cal vetllar pel vincle que els seus ciutadans mantenen 
amb Catalunya que, més enllà de la llengua, també es manifesta en qüestions relati-
ves al patrimoni històric i l’accés a la sanitat i l’educació públiques.

»e. Expressar el suport als moviments que defensen la llengua i la cultura cata-
lanes a la Catalunya Nord, i en concret a la reivindicació que el nom ‘país català’ 
aparegui en la designació de la nova regió administrativa de la República francesa.

»f. L’Aran, com a realitat nacional diferenciada, té dret a l’autodeterminació.
»g. El Govern de Catalunya ha de vetllar per la llengua de forma conjunta amb 

la resta de governs i institucions de les terres de parla catalana. Amb tal objectiu, 
establirà polítiques que a través de la cooperació estrenyin els llaços i afavoreixin 
els intercanvis, amb especial atenció als mitjans de comunicació.»

Hi ha de dir: 
«a. El Parlament de Catalunya reconeix la realitat del conjunt de territoris dels 

Països Catalans, formats per Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Pitiü-
ses, la Catalunya del Nord i les comarques catalanoparlants de la Franja de Ponent.

»b. En el procés de guanyar la seva independència, Catalunya mantindrà una 
relació prioritària amb els territoris dels Països Catalans amb els quals comparteix 
llengua, cultura i altres vincles forjats al llarg de la història.

»c. El Parlament de Catalunya insta el Govern a visualitzar amb accions públi-
ques els compromisos derivats dels punts 1 i 2.
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»d. El Parlament expressa el seu suport als moviments que en aquests territoris 
dels Països Catalans reclamen el dret a decidir el seu estatus polític, els drets lin-
güístics, els vincles mutus i la reivindicació del seu propi nom administratiu.

»e. L’Aran, com a realitat nacional diferenciada, té dret a l’autodeterminació.
»f. El Govern de Catalunya ha de vetllar per la llengua de forma conjunta amb 

la resta de governs i institucions de les terres de parla catalana. Amb tal objectiu, 
establirà polítiques que a través de la cooperació estrenyin els llaços i afavoreixin 
els intercanvis, amb especial atenció als mitjans de comunicació.»

Proposta de resolució 11. Per unes institucions sense hipocresia del 
frau
On hi diu: 
«a. El Parlament de Catalunya es compromet a introduir les esmenes correspo-

nents en la tramitació de la llei derivada del decret Llei 3/2016 de mesures urgents 
en matèria de contractació pública: 

»– Fer efectiu el compliment de la Moció 223/X d’aquest Parlament sobre exter-
nalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics.

»– Prohibir la contractació per part de la Generalitat de Catalunya d’empreses i 
entitats financeres que tinguin la seu en paradisos fiscals o que tinguin participaci-
ons en empreses o filials que, al seu torn, tinguin la seu en paradisos fiscals.

»– Prohibir l’entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones 
que desenvolupen la majoria de la seva activitat a Catalunya però que tenen el domi-
cili fiscal a Andorra, Mònaco i altres zones “duty free”.»

Hi ha de dir: 
«a. El Parlament de Catalunya es compromet a introduir les esmenes correspo-

nents en la tramitació del projecte de Llei 3/2016 de mesures urgents en matèria de 
contractació pública: 

»– Fer efectiu el compliment de la Moció 223/X d’aquest Parlament sobre exter-
nalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics.

»b. El Parlament es compromet a prohibir l’entrega de guardons i distincions 
esportives i culturals a persones que desenvolupen la majoria de la seva activitat a 
Catalunya però que tinguin el seu domicili fiscal en països considerats paradisos fis-
cals per la Unió Europea, Andorra o Mònaco.

»c. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a promoure a través de l’òr-
gan competent en matèria de contractació pública la introducció en els plecs de 
clàusules un mecanisme per tal d’exigir als licitadors, adjudicataris i subcontractis-
tes el compliment rigorós de la legislació tributària i específicament que no realitzin 
operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin 
normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea, Andorra o Mònaco.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Reg. 37787

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, comuniquen a la Mesa del Parlament que 
han advertit l’errada següent en Proposta de resolució (tram. 255-00002/11), presen-
tada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37708.

On hi diu: 
«2. Presentar, en el termini d’un mes, les noves condicions per recuperar la ren-

da mínima d’inserció com a dret subjectiu; ampliar-ne el pressupost per garantir el 
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100% de cobertura; i garantir el manteniment en el programa de la RMI a totes les 
persones que, passats els 60 mesos de permanència, mantenen les circumstàncies 
que van generar el dret a percebre-la. Mesura que s’incorporarà al nou pressupost 
perquè estigui dotada.»

Hi ha de dir: 
«2. Presentar, en el termini d’un mes, les noves condicions per recuperar la renda 

mínima d’inserció com a dret subjectiu, a partir dels acords que s’estableixin amb 
els diferents agents socials.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus

Reg. 37788

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit les següents errades en la proposta de reso-
lució (tram. 255-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb número de re-
gistre 37702.

Proposta de resolució 13. Justícia
En l’apartat «En relació amb la implantació de l’oficina judicial»
On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta [...] prioritzant el desplegament dels serveis 

comuns processals [...]»
Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta [...] prioritzant el desplegament dels serveis co-

muns processals prendre en consideració a efectes de priorització el desplegament 
dels serveis comuns processals [...]»

En l’apartat «En relació amb els equipaments penitenciaris»
On hi diu:
Tot l’apartat quatre.
Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries 

per garantir el tancament de Centre Penitenciari de La Model i el Centre Penitenci-
ari de Trinitat Vella abans de la finalització del 2018.» 

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37789

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, comuni-
quen a la Mesa del Parlament que han advertit les errades següents en proposta de 
resolució (tram. 255-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb número de 
registre 37701.

Proposta de resolució per millorar el benestar d’infants i joves
En el punt primer de la proposta
On hi diu: 
«Presentar, abans que finalitzi l’any 2016, un calendari de desplegament total de 

la Llei de Drets i Deures [...]»
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Hi ha de dir: 
«Presentar, abans que finalitzi el primer trimestre de 2017, un calendari de des-

plegament total de la Llei de Drets i Deures [...]»

En el punt tercer de la proposta
On hi diu: 
«Presentar-se com a acusació popular, tal com dicta l’article 91 de la Llei 14/2010 

dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en tots els casos d’abusos 
sexuals a infants o joves, començant pel cas dels Maristes i dels abusats per la pro-
ductora pedòfila.»

Hi ha de dir: 
«Presentar-se com acusació popular, tal com dicta l’article 91 de la Llei 14/2010 

dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en tots els casos d’abusos 
sexuals a infants o joves que es donin dins l’àmbit educatiu i/o d’aquells en què la 
Generalitat en té la tutela, començant pel cas dels Maristes i el dels abusats per la 
productora pedòfila.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, portaveu 

GP CSP

Reg. 37790

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en (tram. 255-00002/11), pre-
sentada i amb número de registre 37702.

On hi diu: 
«En relació amb l’Agricultura: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut del Depar-

tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2. Controlar i exigir el pagament d’un preu just als productors d’aliments i evitar 

pràctiques abusives per part de les grans indústries i distribuïdores, imposant sanci-
ons quan es produeixin aquestes situacions.

3. Presentar i impulsar una proposta per a la correcta gestió dels purins de les 
granges.

4. Aturar l’augment indiscriminat d’impostos i noves taxes que perjudiquen el 
sector.»

Hi ha de dir: 
«En relació amb l’Agricultura: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Intentar recuperar, durant els propers 3 anys, el 47% del pressupost perdut del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2. Afavorir l’estructuració del sector perquè a partir de relacions equilibrades es 

pagui un preu just als productors d’aliments i evitar pràctiques abusives per part de 
les grans indústries i distribuïdores i vetllar pel compliment de les lleis contra situa-
cions d’abús.

3. Impulsar una proposta per a la correcta gestió dels purins de les granges.
4. No instaurar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes que justifiquin 

l’adopció de mesures d’ús eficient de l’aigua.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
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Reg. 37791

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en proposta de resolució (tram. 
202-00002/11), presentada el 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37702.

En la Proposta de resolució 6. Per un sistema educatiu basat en una 
equitativa distribució d’oportunitats d’aprenentatge i l’èxit escolar de 
tots i totes

On hi diu: 
«Pel que fa als incompliments dels mandats parlamentaris 
1. El Parlament insta el Govern a comparèixer a la Comissió d’Ensenyament, en 

un termini no superior a tres setmanes, per justificar els següents endarreriments i 
/o incompliments en les actuacions del Govern i presentar un calendari i pla d’ac-
tuació per fer-los efectius:»

Hi ha de dir: 
«Pel que fa als incompliments dels mandats parlamentaris 
1. El Parlament insta el Govern a comparèixer a la Comissió d’Ensenyament 

abans de finalitzar l’any 2016 per informar sobre l’inici de curs i sobre les actua-
cions previstes i calendari de compliment respecte de les qüestions següents:»

On hi diu: 
«Pel que fa a l’escola inclusiva 
2. El Parlament insta el Govern a: 
a. Aprovar el Decret de l’Escola Inclusiva d’acord amb la comunitat educativa 

abans de finalitzar el 2016.
[...]
Hi ha de dir: 
«Pel que fa a l’escola inclusiva 
2. El Parlament insta el Govern a: 
a. Aprovar el Decret de l’Escola Inclusiva d’acord amb la comunitat educativa 

abans de finalitzar el primer quadrimestre del 2017»

On hi diu: 
«Pel que fa a l’escola inclusiva 
2.El Parlament insta el Govern a: 
[...]
d. Dotar els centres escolars dels recursos humans necessaris per fer possible 

l’escolarització de tots els alumnes en condicions adequades:»
Hi ha de dir: 
«Pel que fa a l’escola inclusiva 
2.El Parlament insta el Govern a: 
[...]
d. Dotar els centres escolars dels recursos humans necessaris per fer possible 

l’escolarització de tots els alumnes en condicions adequades, d’acord amb el decret 
esmentat:»

On hi diu: 
«Pel que fa al combat de la segregació escolar,
3. El Parlament insta el Govern a definir un pla de política educativa de lluita 

contra la segregació escolar que garanteixi l’equitat en l’accés de tot l’alumnat i que 
inclogui: 

– Aprovar un nou decret de matriculació, en la línia de les recomanacions rea-
litzades pel Síndic de Greuges i les resolucions aprovades en la Comissió d’Ense-
nyament. 
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– Fixar com a prioritat de la inspecció el control de pràctiques que limiten l’accés 
de l’alumnat i afavoreixen de facto la segregació escolar.

– Revisar decret d’admissió d’alumnat actual, en col·laboració amb els ens locals 
i la comunitat educativa, per tal de suprimir aquells criteris que poden atemptar con-
tra el principi d’equitat en el dret d’accés a l’educació.»

Hi ha de dir: 
«Pel que fa al combat de la segregació escolar,
3. El Parlament insta el Govern a definir un pla de política educativa de lluita 

contra la segregació escolar que garanteixi l’equitat en l’accés de tot l’alumnat i que 
inclogui: 

– Fixar com a prioritat de la inspecció el control de pràctiques que limiten l’ac-
cés de l’alumnat i afavoreixen de facto la segregació escolar.

– Revisar decret d’admissió d’alumnat actual, en col·laboració amb els ens locals 
i la comunitat educativa, segons les recomanacions del Síndic de Greuges per tal de 
suprimir aquells criteris que poden atemptar contra el principi d’equitat en el dret 
d’accés a l’educació.» 

On hi diu: 
4. El Parlament insta el Govern a presentar al Parlament un pla de recuperació de 

la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Catalunya, d’acord 
amb allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educa-
ció, garantint el manteniment d’altres recursos com els desdoblaments de grups i les 
condicions laborals del professorat.

Hi ha de dir: 
4. El Parlament insta el Govern a presentar al Parlament un pla de recupe-ra-

ció de la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Catalunya, 
d’acord amb allò que estableix a l’article 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació, garantint el manteniment d’altres recursos com els desdoblaments de 
grups i les condicions laborals del professorat.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 37792 

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de re-
gistre 37703.

Proposta de resolució 5. Mesures per al foment de l’ocupació
On hi diu: 
«Tot i la creixent recuperació del mercat de treball, hi ha dos grups de persones 

aturades que requereixen d’una atenció especial per tal de fer possible la seva inser-
ció o reinserció al mercat laboral. Es tracta de persones majors de 45 anys i de joves.

»Entenem que aquests dos col·lectius son els que en aquest moment requerei-
xen un major esforç per part de les administracions, per tal facilitar el seu accés al 
mercat de treball, i no considerem que s’estiguin emprant totes les eines a l’abast 
d’aquest objectiu.

»En el cas dels programes de garantia juvenil, no sembla que l’objectiu del De-
partament sigui la ocupació estable en empreses, si no que es prioritzen programes 
d’ocupació en administracions que no tenen la vocació d’estables, si no de cobrir 
expedients.
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»Finalment, el sistema de control i pagament dels programes de formació, que 
no es cobren fins passats cinc anys, provoca la sortida d’agents del sistema de for-
mació, no per criteris de qualitat, si no per criteris de disponibilitat de finançament.

»Per tot això, El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
»1. Adoptar un pla mesures concretes adreçades a persones aturades majors de 

45 anys, per tal d’incentivar la seva reincorporació al mercat de treball, que contin-
gui almenys: 

»a) Reforçar, complementant els crèdits disponibles, el programa del Servei 
d’ocupació de Catalunya “Foment de la Incorporació al mercat de treball de les per-
sones majors de 45 anys”.

»b) Crear programes específics de formació per a persones aturades majors de 45 
anys, prenent en consideració la seva ocupabilitat.

»c) Subvencionar el 75% de la quota empresarial de la seguretat social durant 
cinc anys per als nous contractes signats amb persones majors de 50 anys provinents 
d’un atur de llarga duració.

»d) Reservar una quota significativa de la nova contractació per a la funció pú-
blica a persones majors de 45 anys.

»2. Millorar els programes de garantia juvenil, mitjançant: 
»a) La recuperació del procediment de contractació d’entitats privades de col·lo-

cació com a mitjà per facilitar l’accés de joves a ocupacions en empreses.
»b) La priorització dels programes de garantia juvenil que tinguin per objecte la 

contractació estable en empreses.
»3. Redefinir el paper de la col·laboració de les agències de col·locació per tal de 

fer més eficient la tasca encomanada de col·laboradors de l’administració en la in-
termediació laboral.

»4. Modificar el sistema de pagament a les empreses que realitzen tasques de 
formació a persones desocupades de manera que no sigui necessària la espera, amb 
els corresponents costos financers, de 5 anys.»

Hi ha de dir: 
«Tot i la creixent recuperació del mercat de treball, hi ha dos grups de persones 

aturades que requereixen d’una atenció especial per tal de fer possible la seva in-
serció o reinserció al mercat laboral. Es tracta de persones majors de 45 anys i de 
joves.

»Entenem que aquests dos col·lectius son els que en aquest moment requerei-
xen un major esforç per part de les administracions, per tal facilitar el seu accés al 
mercat de treball, i no considerem que s’estiguin emprant totes les eines a l’abast 
d’aquest objectiu.

»En el cas dels programes de garantia juvenil, no sembla que l’objectiu del De-
partament sigui la ocupació estable en empreses, si no que es prioritzen programes 
d’ocupació en administracions que no tenen la vocació d’estables, si no de cobrir 
expedients.

»Finalment, el sistema de control i pagament dels programes de formació, que 
no es cobren fins passats cinc anys, provoca la sortida d’agents del sistema de for-
mació, no per criteris de qualitat, si no per criteris de disponibilitat de finançament.

»Per tot això, El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
»1. Adoptar un pla mesures concretes adreçades a persones aturades majors de 

45 anys, per tal d’incentivar la seva reincorporació al mercat de treball, que con-
tingui almenys: 

»a) Reforçar, complementant els crèdits disponibles, el programa del Servei 
d’ocupació de Catalunya “Foment de la Incorporació al mercat de treball de les 
persones majors de 45 anys”.

»b) Crear programes específics de formació per a persones aturades majors de 
45 anys, prenent en consideració la seva ocupabilitat.
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»c) Reservar una quota significativa de la nova contractació per a la funció pú-
blica a persones majors de 45 anys.

»2. Millorar els programes de garantia juvenil, mitjançant la priorització dels 
programes de garantia juvenil que tinguin per objecte la contractació estable en 
empreses.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 37793

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00002/11) del GP PPC, presentada 5 d’octubre de 2016 i amb 
número de registre 37703.

Proposta de resolució 11. Polítiques d’igualtat 
On hi diu: 
«1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a la dona, 

insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin 

estat víctimes de la violència domèstica, i també subvencionarem les entitats que 
ofereixin places d’acolliment residencial destinades a cobrir les demandes d’aquest 
tipus de serveis, cada cop més sol·licitats per les persones afectades.

b) Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els 
agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis 
col·lectius.

c) Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que 
vulguin començar un nou negoci.

2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a les perso-
nes amb discapacitats, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del re-
coneixement d’aquest grau.

b) Desplegar el reglament de la Llei d’Accessibilitat abans de que finalitzi l’any 
2016 i es garanteixi la participació dels col·lectius a qui afecta directament la llei en 
l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat, que serà l’instrument que marcarà els 
paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.

c) Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el 
nombre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibi-
litat.»

Hi ha de dir: 
«1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a la dona, 

insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que ha-

gin estat víctimes de la violència masclista, i també subvencionarem les entitats que 
ofereixin places d’acolliment residencial destinades a cobrir les demandes d’aquest 
tipus de serveis, cada cop més sol·licitats per les persones afectades.

b) Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els 
agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis 
col·lectius.

c) Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que 
vulguin començar un nou negoci.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 166

2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a les perso-
nes amb discapacitats, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del re-
coneixement d’aquest grau.

b) Desplegar el reglament de la Llei d’Accessibilitat abans de que finalitzi l’any 
2016 i es garanteixi la participació dels col·lectius a qui afecta directament la llei en 
l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat, que serà l’instrument que marcarà els 
paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.

c) Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el nom-
bre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibilitat.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 37794

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 202-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37703.

Proposta de resolució 13. Millora de l’atenció sanitària
On hi diu:
«Cal reconèixer que el sistema sanitari públic català, tot i la reducció de recursos 

tant materials com humans dels darrers anys, s’ha mantingut en nivells de qualitat 
acceptables. Aquest fet ha estat possible, en gran part, degut a la dedicació dels pro-
fessionals tot i les dificultats.

A dia d’avui l’expressió dels problemes que arrossega el sistema sanitari públic 
són les llistes d’espera. Segons les dades del CatSalut, les llistes d’espera afecten a 
més de 855.000 catalans, de les que 552.113 per a la primera consulta especialista, 
138.606 persones per a proves diagnòstiques i 161.730 persones per a intervencions 
quirúrgiques.

També son alarmants les dades d’espera dels pacients per ser atesos pel metge 
de família a l’atenció primària ja que en el 45% dels casos aquesta espera és igual o 
superior a 5 dies, mentre que al conjunt d’Espanya aquesta demora afecta només el 
14,8% dels pacients.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca dels professionals que presten servei al sistema sanitari 

públic català que està sent clau per tal de garantir una qualitat assistencial de primer 
nivell, tot i que les condicions en les que estan duent a terme les seves funcions no 
són les més adequades.

2. Recuperar el temps màxim garantit per a totes aquelles intervencions que, fruit 
de les modificacions normatives introduïdes durant l’any 2015, va passar a temps de 
referència. La recuperació dels temps garantits ha de ser l’expressió del compromís 
de l’administració de la Generalitat amb un servei sanitari públic de qualitat.

3. Dur a terme les accions necessàries, tant pel que fa a la dotació de recursos 
materials i humans i a l’adequació d’equipaments en l’àmbit públic, com a la concer-
tació de recursos de l’àmbit privat, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que 
es puguin considerar acceptables.

4. Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a 
l’atenció primària per tal de millorar la capacitat de resposta davant la demanda 
ciutadana, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En 
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències 
en centres d’atenció primària.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

3.10.30. Debats generals 167 

5. Prendre en consideració en la reforma de l’atenció primària, el paper que les 
oficines de farmàcia, distribuïdes per tot el territori, poden assumir com a part inte-
grant del sistema de salut pública.»

Hi ha de dir: 
«Cal reconèixer que el sistema sanitari públic català, tot i la reducció de recursos 

tant materials com humans dels darrers anys, s’ha mantingut en nivells de qualitat 
acceptables. Aquest fet ha estat possible, en gran part, degut a la dedicació dels pro-
fessionals tot i les dificultats.

A dia d’avui l’expressió dels problemes que arrossega el sistema sanitari públic són 
les llistes d’espera. Segons les dades del CatSalut, les llistes d’espera afecten a més de 
855.000 catalans, de les que 552.113 per a la primera consulta especialista, 138.606 
persones per a proves diagnòstiques i 161.730 persones per a intervencions quirúrgi-
ques.

També son alarmants les dades d’espera dels pacients per ser atesos pel metge 
de família a l’atenció primària ja que en el 45% dels casos aquesta espera és igual o 
superior a 5 dies, mentre que al conjunt d’Espanya aquesta demora afecta només el 
14,8% dels pacients.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer que de la tasca dels professionals que presten servei al sistema sa-

nitari públic català està sent clau per tal de garantir una qualitat assistencial de pri-
mer nivell, tot i que les condicions en les que estan duent a terme les seves funcions 
no són les més adequades.

2. Revisar la llista de procediments garantits i de terminis de referència tot cer-
cant un consens professional majoritari, i prioritzant el compromís de l’administra-
ció amb els pacients, com a expressió d’un servei sanitari públic de qualitat.

3. Dur a terme les accions necessàries, tant pel que fa a la dotació de recursos 
materials i humans i a l’adequació d’equipaments en l’àmbit públic, com a la con-
certació de recursos de l’àmbit privat per tal de reduir les llistes d’espera a nivells 
que es puguin considerar acceptables, per satisfer les necessitats del sistema sanitari 
públic i d’acord amb el que estableix la LOSC.

4. Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a 
l’atenció primària per tal de millorar la capacitat de resposta davant la demanda 
ciutadana, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En 
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències 
en centres d’atenció primària.

5. Prendre en consideració en la reforma de l’atenció primària, el paper que les 
oficines de farmàcia, distribuïdes per tot el territori, poden assumir com a part inte-
grant del sistema de salut pública.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 37795

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit les errades següent 
a les propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política del Go-
vern presentades pel GP PPC (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 
i amb número de registre 37703.
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Proposta de resolució 14. Polítiques en matèria d’agricultura
On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
»1. Modificar el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de permetre la 

construcció d’un nou habitatge familiar destinat als membres directes de la família 
dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.

»2. Adoptar les mesures adequades per minimitzar els atacs de fauna salvatge en 
la ramaderia extensiva; mantenir les batudes d’emergència per a les plagues com els 
conills i els senglars; reforçar el grup de gestió de fauna salvatge del Cos d’Agents 
Rurals (CAR),i garantir les indemnitzacions per a compensar els danys produïts per 
la fauna salvatge protegida en la ramaderia extensiva.

»3. Eliminar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes que justifiquin 
l’adopció de mesures d’ús eficient de l’aigua.

»4. Tenir en compte l’especial situació de vulnerabilitat financera i econòmica de 
les petites i mitjanes explotacions agràries i forestals catalanes el titular de les quals 
és una persona agricultora professional, en la gestió dels pagaments de les quantitats 
pendents d’abonar per les dificultats de tresoreria a la que es veu sotmès, conside-
rant preferent l’abonament dels ajuts, indemnitzacions i expropiacions pendents als 
agricultors professionals o a les seves explotacions.

»5. Defensar el model de les seccions de crèdit de les cooperatives com un ins-
trument de finançament útil i característic del cooperativisme agrari català i de la 
comunitat rural. Així mateix resulta imprescindible que el Govern exerceixi, amb 
eficàcia, les funcions de control i supervisió sobre les cooperatives de crèdit i les 
seccions de crèdit d’aquestes.

»6. Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la pròpia pro-
ducció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i trans-
formació de la mateixa, en la normativa reguladora de les activitats comercials, 
d’acord amb les seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i 
de subministrament directe a les persones consumidores.

»7. Impulsar amb el Govern d’Aragó, un conveni per a una regulació única en les 
zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, 
com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.

»8. Aprovar el Reglament de pesca continental abans de que acabi el 2016, amb 
l’objectiu de desplegar la Llei 22/2009 d’ordenació sostenible de la pesca en aigües 
continental.

»9. Realitzar les actuacions necessàries per tal de que els pescadors catalans pu-
guin disposar de la llicència de pesca interautonòmica.

»10. Continuar donant compliment a les conclusions del darrer debat monogrà-
fic al Ple de Parlament recollides a la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya 
sobre el món agrari.

»11. Donar compliment al previst a la Resolució 671/VIII del Parlament de Cata-
lunya sobre el món agrari, en aquells aspectes que encara no s’hagin assolit adequa-
dament els seus propòsits o que no hagin canviat les normes que permeten el seus 
propòsits, excepció feta de les reglamentàries adoptades pel Govern.

»12. Recuperar, des de l’any 2017 al 2020 i de manera gradual, el 47% del pres-
supost que ha perdut el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció durant els darrers cinc anys per tal de poder afrontar les necessitats del sector.»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
»1. Adoptar les mesures adequades per minimitzar els atacs de fauna salvatge en 

la ramaderia extensiva; mantenir les batudes d’emergència per a les plagues com els 
conills i els senglars; reforçar el grup de gestió de fauna salvatge del Cos d’Agents 
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Rurals (CAR),i garantir les indemnitzacions per a compensar els danys produïts per 
la fauna salvatge protegida en la ramaderia extensiva.

»2. No instaurar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes que justifiquin 
l’adopció de mesures d’ús eficient de l’aigua.

»3. Tenir en compte l’especial situació de vulnerabilitat financera i econòmica 
de les petites i mitjanes explotacions agràries i forestals catalanes el titular de les 
quals és una persona agricultora professional, i a través de polítiques específiques 
per donar-hi suport.

»4. Defensar el model de les seccions de crèdit de les cooperatives com un ins-
trument de finançament útil i característic del cooperativisme agrari català i de la 
comunitat rural. Així mateix resulta imprescindible que el Govern exerceixi, amb 
eficàcia, les funcions de control i supervisió sobre les cooperatives de crèdit i les 
seccions de crèdit d’aquestes.

»5. Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la pròpia pro-
ducció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i trans-
formació de la mateixa, en la normativa reguladora de les activitats comercials, 
d’acord amb les seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i 
de subministrament directe a les persones consumidores.

»6. Impulsar, amb el Govern d’Aragó, acords per coordinar la gestió en les zones 
limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, com la 
Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.

»7. Aprovar el Reglament de pesca continental durant el primer semestre de 2017, 
amb l’objectiu de desplegar la Llei 22/2009 d’ordenació sostenible de la pesca en 
aigües continental.

»8. Continuar donant compliment a les conclusions del darrer debat monogrà-
fic al Ple de Parlament recollides a la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya 
sobre el món agrari.

»9. Donar compliment al previst a la Resolució 671/VIII del Parlament de Cata-
lunya sobre el món agrari, en aquells aspectes que encara no s’hagin assolit adequa-
dament els seus propòsits o que no hagin canviat les normes que permeten el seus 
propòsits, excepció feta de les reglamentàries adoptades pel Govern.

»10. Intentar recuperar, des de l’any 2017 al 2020 i de manera gradual, el 47% 
del pressupost que ha perdut el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació durant els darrers cinc anys per tal de poder afrontar les necessitats del 
sector.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 37796

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de re-
gistre 37703.

Proposta de resolució 17. Àmbit de Justícia i serveis penitenciaris 
On hi diu: 
«1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de l’administració de justícia, insta el 

Govern de la Generalitat a: 
a) Elaborar, abans de finalitzar el primer trimestre de l’any 2017, una pla d’equi-

paments judicials a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar l’estat i proposar actuacions 
de millora.
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b) Licitar, abans de finalitzar l’any 2016, la construcció de la nova ciutat de la 
justícia a Tarragona, per tal que les obres s’iniciïn durant el primer semestre del 
2017. Paral·lelament, i mentre no hagin acabat les obres, s’insta el Govern a realitzar 
actuacions de millora i conservació dels actuals jutjats de la ciutat de Tarragona.

c) Completar la implantació la implantació de la nova oficia judicial a tots els 
partits judicials de Catalunya.

d) Revisar i millorar el sistema informàtic e-justícia.
2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit dels serveis penitenciaris, insta el Go-

vern de la Generalitat a: 
a) Reforçar el protocol anti-agressions respecte el personal dels centres peniten-

ciaris.
b) Agilitzar el tràmits, així com millorar la coordinació amb l’Ajuntament de 

Barcelona, pel que fa al trasllat del centre penitenciari de la Model de Barcelona i el 
centre de joves de Trinitat Vella.

c) Obrir una nova borsa d’interins davant el reduït nombre de sol·licituds detec-
tades durant l’estiu del 2016.

d) Facilitar, convocant l’oportú concurs-oposició, l’accés a plaça fixa dels funcio-
naris de vigilància de presons que actualment ocupen la plaça de forma interina.»

Hi ha de dir: 
«1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de l’administració de justícia, insta el 

Govern de la Generalitat a: 
a) Continuar amb la implantació de la nova oficia judicial a tots els partits judi-

cials de Catalunya.
b) Revisar i millorar el sistema informàtic e-justícia.
2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit dels serveis penitenciaris, insta el Go-

vern de la Generalitat a: 
a) Reforçar les mesures per a prevenir les agressions als centres penitenciaris.
b) Agilitzar el tràmits, així com millorar la coordinació amb l’Ajuntament de Bar-

celona, pel que fa al trasllat del centre penitenciari de la Model de Barcelona i el 
centre de joves de Trinitat Vella.

c) Obrir una nova borsa d’interins davant el reduït nombre de sol·licituds detec-
tades durant l’estiu del 2016, i incorporar més efectius a la borsa de treball per als 
centres penitenciaris, segons estableix l’acord de borsa de 12 de juliol de 2006.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 37797

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37703.

On hi diu: 
«b) Excloure la producció externa en aquells programes amb contingut polític 

específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al com-
pliment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audio-
visuals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.»

Hi ha de dir: 
«b) Limitar la producció externa en aquells programes amb contingut polític 

específic per facilitar, amb una major eficiència, el control sobre les instruccions i 
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mesures que adopti el Consell de Govern de la CCMA i el CAC en relació al compli-
ment de les garanties de pluralisme, imparcialitat i objectivitat del mitjans audiovi-
suals públics a Catalunya contingudes a la normativa reguladora.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 37798

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política del Govern 
(tram. 255-00002/11), presentada 5 d’octubre de 2016 i amb número de registre 37703.

Proposta de resolució 4. Suport a l’empresa
On hi diu: 
«1. El Parlament de Catalunya, en relació a l’impuls de l’agroindústria, insta el 

Govern de la Generalitat a fixar un calendari d’accions i les corresponents partides 
pressupostàries per cada objectiu del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Trans-
ferència Agroalimentària 2013-2020.

»2. El Parlament de Catalunya, en relació a la finestreta única empresarial, ins-
ta el Govern de la Generalitat a dotar als Ajuntaments dels recursos per garantir la 
implementació a tot Catalunya de la finestreta única empresarial, i a desenvolupar la 
normativa i establir mecanismes per facilitar la posada en funcionament d’activitats 
empresarials amb llicències exprés i prioritzar la tramitació per comunicació, sense 
perjudici de posteriors comprovacions per part de l’administració.

»3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a planificar les 
accions oportunes per arribar a l’objectiu de la UE del 3% d’inversió en R+D+i sobre 
el PIB l’any 2020, ja que aquesta és la manera més sostenible de sortir de la crisi i 
generar ocupació de qualitat.

»4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar me-
sures de liberalització de l’activitat comercial conjuntament amb mesures de dina-
mització del petit comerç urbà.

»5. El Parlament de Catalunya, en relació a l’energia, insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

»a) Donar suport a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica neces-
sàries per tal de mantenir la nostra societat del benestar.

»b) Fomentar el desenvolupament de les energies renovables més eficients en 
l’àmbit competencial de la Generalitat.

»c) Promoure i donar suport a projectes d’estalvi i eficiència energètica en les 
institucions, empreses i particulars.

»6. El Parlament de Catalunya, en relació a la llibertat en l’ús de la llengua, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

»a) Garantir la llibertat lingüística dels autònoms, comerciants i empresaris de 
Catalunya, paralitzant expedients de sancions per utilitzar el castellà en negocis i 
empreses.

»b) Retornar els imports cobrats en concepte de multes lingüístiques amb els in-
teressos legals corresponents.»

Hi ha de dir: 
«1. El Parlament de Catalunya, en relació a l’impuls de l’agroindústria, insta el 

Govern de la Generalitat a fixar un calendari d’accions, d’acord amb les disponibi-
litats pressupostàries, per cada objectiu del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i 
Transferència Agroalimentària 2013-2020.
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»2. El Parlament de Catalunya, en relació a la finestreta única empresarial, insta 
el Govern de la Generalitat a dotar als Ajuntaments dels recursos per garantir la im-
plementació a tot Catalunya de la finestreta única empresarial, i a desenvolupar la 
normativa i establir mecanismes per facilitar la posada en funcionament d’activitats 
empresarials amb llicències exprés i prioritzar la tramitació per comunicació, sense 
perjudici de posteriors comprovacions per part de l’administració.

»3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a planificar les 
accions oportunes per arribar a l’objectiu de la UE del 3% d’inversió en R+D+i so-
bre el PIB l’any 2020, ja que aquesta és la manera més sostenible de sortir de la crisi 
i generar ocupació de qualitat.

»4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar me-
sures de foment de l’activitat comercial conjuntament amb mesures de dinamització 
del petit comerç urbà.

»5. El Parlament de Catalunya, en relació a l’energia, insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

»a) Donar suport a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica neces-
sàries i imprescindibles per tal de mantenir la nostra societat del benestar.

»b) Fomentar el desenvolupament de les energies renovables més eficients en 
l’àmbit competencial de la Generalitat.

»c) Promoure i donar suport a projectes d’estalvi i eficiència energètica en les 
institucions, empreses i particulars.»

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Ratificació de l’acord de la Mesa del 5 d’octubre de 2016 sobre 
l’admissió a tràmit d’unes propostes de resolució

ACORD

Mesa del Parlament, 06.10.2016

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 d’octubre de 2016, ha adop-
tat, per majoria, l’acord següent: 

Resolució motivada de les peticions de reconsideració presentades pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya a l’admissió a tràmit de la Mesa de les propostes de 
resolució presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i el Grup Parlamenta-
ri de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent amb número de registre 
37714 (proposta de resolució 1), 37713 (propostes de resolució 3, 4, 5 i 6) i 37715 
(proposta de resolució 16, apartats 1, 2, 5 i 12.a), amb data de 5 d’octubre de 2016.

Els dits grups parlamentaris basen llur petició de reconsideració en els argu-
ments següents: 

Primer. L’admissió a tràmit de les propostes de resolució es va fer amb els vots 
contraris del vicepresident segon i del secretari segon de la Mesa.

Segon. El Tribunal Constitucional va advertir els membres de la Mesa sobre llur 
deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que impliqués ignorar o eludir la 
sentència del Tribunal Constitucional del 9 de novembre de 2015 respecte de la Re-
solució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya 
com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre.

Tercer. El Tribunal Constitucional també va advertir els membres de la Mesa, 
en els mateixos termes, respecte de la suspensió de la Resolució 5/XI del Parlament 
de Catalunya, de creació de comissions parlamentàries, amb relació a la Comissió 
d’Estudi del Procés Constituent.

La Mesa del Parlament de Catalunya basa aquesta resolució motivada en els se-
güents

Fonaments
1. Les resolucions aprovades i les resolucions sobre les quals es demana la re-

consideració formen part de l’anomenat debat sobre l’orientació política general del 
Govern, emparat pels articles 151 i 152 del Reglament del Parlament de Catalunya.

L’article 151 estableix el següent: «A l’inici del període de sessions de setembre, 
el Ple, en una convocatòria específica, té un debat sobre l’orientació política general 
del Govern.»

A part de l’empara reglamentària, cal fer notar que es tracta d’un debat parla-
mentari de celebració preceptiva sobre l’orientació política del Govern: no és ni una 
tramitació legislativa, ni cap altra iniciativa de les que determina el Reglament del 
Parlament per a emparar el ius in officium dels diputats i el dret d’iniciativa dels 
grups parlamentaris.

2. Per la seva banda, l’article 152 del Reglament del Parlament disposa el se-
güent: «Una vegada finit el debat, la Mesa del Parlament fixa un termini, que no 
pot ésser superior a les vint-i-quatre hores, en el qual els grups parlamentaris poden 
presentar propostes de resolució. La Mesa admet les que són congruents amb la matèria 
que ha estat objecte del debat [...] i comunica als grups parlamentaris quines ha admès a 
tràmit. [...]»

Per tant, l’única limitació que estableix el Reglament és la congruència de les 
propostes de resolució amb la matèria que ha estat objecte de debat. En aquest sentit, 
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i tal com es desprèn de les transcripcions del Ple, les propostes de resolució objecte 
d’aquesta reconsideració inclouen temes que d’una manera implícita o directa van 
ser tractades en les intervencions de tots els grups.

3. D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, la jurisprudència i la 
doctrina respecte a les funcions de la Mesa, aquesta s’ha de limitar a l’anàlisi dels 
requisits formals, i en cap cas no pot entrar en el contingut material més enllà del 
que l’autoritza el Reglament; que, en aquest cas, és la congruència de les propostes 
de resolució respecte al debat que s’ha substanciat.

Les propostes de resolució objecte de la reconsideració, com s’ha dit, tracten te-
mes que van ser debatuts durant el Ple; n’és una prova el fet que tots els grups parla-
mentaris els esmenten en llurs propostes de resolució, en un sentit o en un altre, a favor 
o en contra de determinats plantejaments polítics i ideològics: si s’hagués d’entrar en 
l’anàlisi material de les propostes, caldria fer-ho en totes. L’anàlisi prèvia de contin-
guts no és, en cap cas, una funció de la Mesa, com ja es va fer constar en l’informe 
que el Tribunal Constitucional va demanar als membres de la Mesa.

A tall d’exemple, a part de les dites propostes de resolució del Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí i el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, cal considerar la proposta de resolució número 1 del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans (registre 37705), la proposta de resolució número 1 del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot (registre 37706), la proposta de resolució núme-
ro 18 del Grup Parlamentari Socialista (registre 37702) i, finalment, la proposta de 
resolució número 1 del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (registre 
37703). Totes aquestes propostes de resolució tracten la situació política actual a 
Catalunya i el debat al voltant del procés constituent, les relacions amb l’Estat, la 
proposta de referèndum, etc. La Mesa no té assignada, en cap cas, la funció de de-
terminar d’una manera subjectiva en un debat de política general quines propostes 
considera adients i quines no, o quines emparen el que és constitucional i el que no. 
Si fos així, els membres de la Mesa es convertirien en una mena de tribunal previ al 
Tribunal Constitucional, i com ja es va fer notar en el seu moment al mateix Tribu-
nal, aquesta no és la seva funció.

4. Els grups que han presentat la petició es refereixen a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, del 2015, i la 
Resolució 5/XI del Parlament de Catalunya, del 2016, llur suspensió i els requeri-
ments que el mateix Tribunal Constitucional va adreçar als membres de la Mesa. 
D’una manera clara, les dites resolucions tenien un context propi i diferent del Ple 
d’orientació política general. La primera era una declaració a l’inici de legislatura, 
i la segona era la ratificació de l’informe i les conclusions d’una comissió d’estudi. 
A banda dels arguments expressats en els fonaments 1, 2 i 3, demanar a la Mesa 
que en un debat de política general a Catalunya, al mes de setembre del 2016, es 
prohibeixin propostes a favor i en contra del dret a decidir, l’autodeterminació, el 
referèndum, la reforma de la Constitució, la independència, etc., és, a banda d’una 
funció que no li pertoca, un atac directe contra la llibertat d’expressió, un dret fo-
namental emparat per tots els ordenaments jurídics aplicables, en l’àmbit nacional, 
estatal i europeu.

Aquesta apel·lació a la subjectivitat de la Mesa per a resoldre l’aplicació de sus-
pensions del Tribunal Constitucional per actes parlamentaris anteriors al que s’ana-
litza comportaria també una arbitrarietat en la seva resolució que podria acabar 
vulnerant drets de tots els diputats, inclosos els que avui demanen la reconsideració.

5. Aquesta Mesa no considera que cap de les resolucions citades pels grups que 
demanen la reconsideració estigui concernida pels requeriments del Tribunal Cons-
titucional, però en el cas que fos així, la col·lisió jurídica entre un requeriment ge-
nèric referit a actes anteriors (i concretats en una resolució inicial declarativa i una 
comissió d’estudi que va finir els seus treballs abans de la suspensió) i els drets de 



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 175 

participació, d’iniciativa i llibertat d’expressió dels diputats, en un debat d’orientació 
política general, s’ha d’interpretar clarament en favor d’aquests darrers.

6. Finalment, i ja que en fan esment els grups parlamentaris que demanen la re-
consideració, l’admissió a tràmit de la Mesa està emparada per una àmplia majoria 
de cinc dels seus membres: la presidenta, el vicepresident primer, la secretària pri-
mera, el secretari tercer i la secretària quarta.

Per tots aquests fonaments, la Mesa

Resol
Desestimar les peticions de reconsideració presentades pel Grup Parlamentari 

Socialista, el Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

N. de la r.: Les sol·licituds de reconsideració es reprodueixen en la secció 4.67.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Desenvolupament Rural davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre els ajuts al 
desenvolupament rural
356-00350/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 37366).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 05.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 
sobre els treballadors de les oficines liquidadores dels registradors 
de la propietat
356-00351/11

SOL·LICITUD

Presentació: Carmina Castellví i Vallverdú, juntament amb cinc altres portaveus dels  
grups parlamentaris en la Comissió d’Economia i Hisenda (reg. 37421).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 05.10.2016.
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 37724

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, president, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb l’Article 38 del Reglament del Parlament, expo-
sen: 

1. Que la Mesa del Parlament, en sessió tinguda en data 5 d’octubre, va acceptar 
a tràmit les propostes de resolució següents presentades pels Grups parlamentaris 
Junts pel Sí i Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (Tram.255-00002/11): 

– Proposta de Resolució 1. Referèndum, empara legal i garanties (Núm. 37714)
– Proposta de Resolució 3. Procés Constituent (I) (Núm. 37713)
– Proposta de Resolució 4. Procés Constituent (II) (Núm. 37713)
– Proposta de Resolució 5. Procés Constituent (III) (Núm. 37713)
– Proposta de Resolució 6. Procés Constituent (IV) (Núm. 37713)
2. Que l’admissió a tràmit d’aquestes propostes de resolució va comptar amb el 

vot en contra del Vicepresident segon i el Secretari Segon de la Mesa.
El Grup parlamentari sotasignat considera que el Tribunal Constitucional, mit-

jançant providència número 6330-2015, va admetre a tràmit la impugnació presen-
tada per l’advocat de l’Estat, en nom i representació del Govern de l’Estat, contra la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, de 9 de novembre de 2015, sobre l’inici 
del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015 i el seu Annex.

La suspensió d’aquesta resolució i del seu Annex es va fer de conformitat amb 
l’article 161.2 CE i el 77 de la LOTC.

En l’esmentada providència, el Tribunal Constitucional adverteix els membres 
de la Mesa, així com a la Presidenta del Parlament, al Secretari General del Parla-
ment i als membres de l’Executiu, inclòs el President de la Generalitat, del seu deure 
d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió 
acordada i els adverteix de les possibles eventuals responsabilitats, inclosa la penal, 
en les que poden incórrer en cas de desobediència.

En el cas de les Propostes de resolució 1,3,4,5 i 6 proposades pels grups de Junts 
Pel Sí i Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, subsegüents al Debat so-
bre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11), aquestes contenen 
preceptes que tenen relació implícita però directa amb la citada Resolució 1/XI i su-
posen, pel seu contingut substantiu un eventual desplegament o desenvolupament de 
la mateixa, el que suposa una clara contravenció de la sentència del Tribunal Cons-
titucional esmentada, tenint en compte que se’n derivaria un canvi en l’ordenament 
jurídic i institucional mitjançant un procediment parlamentari inadequat a la natura-
lesa dels canvis que es pretenen operar, i ignorant absolutament els mecanismes de 
reforma estatutària i constitucional establerts al nostre ordenament i al Reglament 
del Parlament de Catalunya.

Així mateix, segons l’incident d’execució de la STC 259/2015, promogut pel Go-
vern central sobre la Resolució 5/XI del Parlament de Catalunya, del 20 de gener 
de 2016, de creació de comissions parlamentàries, cal tenir en consideració l’adver-
tència que fa el Tribunal sobre els poders implicats en aquesta decisió, en especial 
els membres de la Mesa del Parlament sota la seva responsabilitat, del seu deure 
d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir qualsevol dels 
mandats que en el mateix s’enuncien.
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Per tot això, d’acord amb l’Article 38 RPC, el Grup Parlamentari Socialista sol-
licita la reconsideració de l’Acord adoptat per la Mesa del Parlament en data 5 d’oc-
tubre sobre l’admissió a tràmit de les propostes de resolució citades en el present 
escrit.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Miquel Iceta i Llorens, president; Eva Granados Galiano, portaveu, GP SOC

Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 37735

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 38 del Reglament del Parlament, 
sol·licita la reconsideració de l’acord adoptat per la Mesa el dia d’admetre a tràmit 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00002/11): 

– Núm. 1 (reg. 37714); núm. 3; núm. 4; núm. 5; núm. 6 (reg. 37713); totes elles 
presentades conjuntament pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (GP JS) i el Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent (GP CUP-CC).

– Núm. 16 (apartats 1; 2; 5 i 12.a) del Grup Parlamentari Junts pel Sí (reg. 37715).
Aquesta petició de reconsideració es fonamenta sobre la base dels següents,

Fonaments jurídics

Primer. El contingut de les propostes de resolució està afectat per la nul·litat de la Re-
solució 1/XI, del Parlament de Catalunya, dictada per la STC 259/2015, així com la in-
terlocutòria del TC d’1 d’agost de 2016, que acorda la suspensió de la Resolució 263/XI,  
del Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament en la seva sessió 58, tinguda ahir 5 d’octubre de 2016, va 
admetre a tràmit, per majoria dels seus membres, dos escrits (reg. 37713 i 37714) de 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern que contenen les propostes núm. 1, 3; 4; 5; 6 presentades totes elles conjun-
tament pel GP JS i el GP CUP-CC.

El Grup Parlamentari que subscriu la present petició de reconsideració entén que 
la Mesa del Parlament no pot admetre a tràmit les propostes de resolució assenya-
lades anteriorment.

L’admissió a tràmit acordada ahir, vulnera, de forma evident, el contingut i els 
efectes que produeix sobre el Parlament i la seva activitat parlamentària, la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional 259/2015, de dos de desembre, per la que es declara 
la inconstitucionalitat i la nul·litat de la Resolució 1/XI, del Parlament de Catalunya, 
sobre el inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats elec-
toral del 27 de setembre de 2015.

Les propostes de resolució presentades conjuntament pel GP JS i el GP CUP-CC 
guarden una clara i evident relació amb el contingut de la Resolució 1/XI, anul·lada 
pel Tribunal Constitucional en la seva STC 259/2015.

Si per la seva part la Resolució 1/XI declara en els seus apartats segon i tercer, 
«l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de república» 
i proclama al mateix temps «l’obertura d’un procés constituent» i insta al Govern 
de la Generalitat en el seu apartat quart a «adoptar les mesures necessàries per a fer 
efectives aquestes declaracions». Les propostes de resolució de les que sol·licitem la 
seva no admissió a tràmit, no són més que un desenvolupament i una concreció de 
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les mesures necessàries per a fer efectiu el procés constituent obert per la Resolució 
1/XI, però anul·lat pel Tribunal Constitucional per la seva sentència.

Entenem que això és així, no només perquè les propostes de resolució núm.3; 4; 
5 i 6 (reg.37713) presentades pels GP JS i GP CUP-CC porten com a títol «Procés 
Constituent», sinó que també perquè, sense que guardin una relació formal, hi ha 
una connexió material i representen un desenvolupament, juntament amb la propos-
ta de resolució 1 (reg.37714) de les conclusions aprovades per la Comissió d’Estudi 
del Procés Constituent, contingudes en el seu informe publicat al BOPC 190, de 20 
de juliol de 2016, i ratificades pel Ple del Parlament en la Resolució 263/XI, del Par-
lament de Catalunya, del 27 de juliol de 2016.

Si per una banda, la Resolució 1/XI està anul·lada pel Tribunal Constitucional, 
la Resolució 263/XI està suspesa per la presentació d’un incident execució de sen-
tència del TC (art.87 i 92 LOTC) promogut pel Govern d’Espanya, tal i com té co-
neixement la Mesa del Parlament per la interlocutòria del Tribunal Constitucional 
d’1 d’agost de 2016. Una suspensió que implica, en paraules del propi TC «el deure 
d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió 
acordada».

A més, tot i que no caldria recordar-ho, els Serveis Jurídics del Parlament, van 
emetre un informe que la Mesa ha de tenir present a l’hora d’admetre a tràmit les 
propostes de resolució en qüestió ja que tal i com diu la conclusió cinquena de l’In-
forme: 

«[T]anmateix, els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional i la seva 
obligació de compliment per part del Parlament si que afectarien la tramitació i 
l’adopció de resolucions o actes parlamentaris de naturalesa anàloga a la resolució 
declarada inconstitucional i nul·la o de contingut coincident o mot sembla, especial-
ment d’aquelles que insisteixen a concertar el projecte polític que expressa la Reso-
lució 1/XI prescindint de la reforma constitucional».

Idèntica, és l’argumentació pel que es refereix als apartat 1; 2; 5 i 12.a) de la pro-
posta de resolució núm.16 presentada pel Grup Parlamentari Junts pel Sí (reg.37715).

Aquests apartats de la proposta de resolució són un desenvolupament de la hisen-
da pròpia o la seguretat social (ap.12.a), continguda també en la Resolució 1/XI, qui-
na admissió a tràmit pot vulnerar, no només la STC 259/2015, sinó també la seva 
sentència del 7 de juliol de 2016 que anul·la entre altres la Disposició addicional 22ª 
de la Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, per 
representar una invasió competencial.

Per tot el que s’ha exposat,

Sol·licita
La reconsideració dels acords de la Mesa del Parlament adoptats, per majoria, en 

la seva sessió de 5 d’octubre de 2016, pel que s’admeten a tràmit els escrits amb nú-
mero de registre 37713 i 37714 que contenen les propostes de resolució subsegüents 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/11) núm. 1; 
3; 4; 5 i 6 presentades conjuntament pel GP JS i GP CUP-CC.

Així com també la reconsideració de l’acord de la Mesa d’admetre a tràmit els 
apartats 1; 2; 5 i 12.a) de la proposta de resolució núm.16 presentada del Grup Par-
lamentari Junts pel Sí (reg.37715).

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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Sol·licitud de reconsideració d’un acord de la Mesa

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 37737

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 38 del Reglamento del Parlamento, solici-
ta la reconsideración de los acuerdos adoptados por la Mesa el día 5 de octubre de 
2016 de admitir a trámite las siguientes iniciativas sobre la base de los fundamentos 
jurídicos indicados inmediatamente a continuación: 

– Propuesta de Resolución 1. Referèndum, empara legal i garanties, presentada 
a instancia de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent - 
(tram. 255-00002/11)

– Propuesta de Resolución 3. Procés Constituent (I), presentada a instancia de 
los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent - (tram. 255-
00002/11)

– Propuesta de Resolución 4. Procés Constituent (II), presentada a instancia de 
los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent - (tram. 255-
00002/11)

– Propuesta de Resolución 5. Procés Constituent (III), presentada a instancia 
de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent - (tram. 255-
00002/11)

– Propuesta de Resolución 6. Procés Constituent (IV), presentada a instancia 
de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent - (tram. 255-
00002/11)

(en adelante, conjuntamente las «Propuestas de Resolución»)

Fundamentos jurídicos
Primero. Que aun cuando no existe en su texto referencia explícita a la misma, 

las Propuestas de Resolución admitidas tienen por objeto y finalidad dar efecto jurí-
dico a los elementos de la Resolución 1/XI declarada nula y sin efecto por inconsti-
tucional por la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2016.

Segundo. Que, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional, en sus pro-
nunciamientos en los incidentes de ejecución de la reseñada sentencia (auto de fecha 
19 de julio de 2016 y providencia de fecha de 1 agosto de 2016) y así como se les ha 
notificado y requerido personalmente, todos y cada uno de los miembros de la Mesa 
a nivel individual tienen un deber especialmente cualificado, bajo su responsabili-
dad, incluso penal, de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar 
o eludir los mandatos enunciados por el Tribunal Constitucional consistentes en im-
pedir o paralizar cualquier iniciativa que pretenda dar efecto o eludir la nulidad de 
la Resolución 1/XI.

Tercero. Que, tal y como los miembros de la Mesa conocen individualmente por 
ser parte interesada a la que se ha dirigido el Tribunal Constitucional requiriéndoles 
los correspondientes informes previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constituci-
onal a efectos de decidir sobre el mismo, actualmente dicho Tribunal está conocien-
do de incidente de ejecución de la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
259/2016 a consecuencia de la inclusión en el orden del día del Pleno del Parlament 
y la votación de las Conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Consti-
tuyente, convirtiéndose éstas en la Resolución 263/Xi del Parlament.

Cuarto. Que tanto la admisión a trámite por parte de los miembros de la Mesa 
como la inclusión en el orden del día del Pleno a efectos de su debate y votación son 
actos idóneos para incumplir el deber de impedir o paralizar iniciativas que preten-
dan dar efectos jurídicos a la Resolución 1/XI.



BOPC 231
10 d’octubre de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 180

Por todo lo expuesto,

Solicita
Que la Mesa del Parlament reconsidere la admisión a trámite de las Propuestas 

de Resolución citadas en el encabezamiento del presente escrito.

Palacio del Parlamento, 6 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del GP de C’s

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 857/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra diversos articles de la Llei 7/2015, del 14 de 
maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions 
de l’esport
381-00001/11

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 33362 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.07.2016

Auto: 140/2016
Fecha: 05/07/2016
Sala: Pleno
Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela 

Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fer-
nando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares 
García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, 
don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 857-2016
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 857-2016
Fallo: 1º Mantener la suspensión del art. 4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 

7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las pro-
fesiones del deporte.2º Levantar la suspensión del art. 6, en sus apartados 1, 2, 3 (en 
su inciso final), 4 y 5 (salvo el primer inciso); también de los arts. 8 a 11, todos ellos 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la 
Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

Auto

Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 22 de 

febrero de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, in-
terpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 4, 6 [apartados 1, 2, 3 (este 
solo en su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso)] y 8 a 11, de la Ley del Par-
lamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo (publicada en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña» núm. 6.875, de 20 de mayo de 2015), de modificación de 
la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. En su recurso el Aboga-
do del Estado invocó el art. 161.2 CE y el art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC) a fin de que se produjese la suspensión del precepto legal 
impugnado.

2. Por providencia de 1 de marzo de 2016 el Pleno del Tribunal acordó admitir a 
trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documen-
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tos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados 
y al Senado, así como al Gobierno de la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de 
Cataluña, al objeto de que en el plazo de 15 días pudieran personarse en el proceso 
y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, acordó tener por 
invocado el art. 161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la 
suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados desde la 
fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde el día en que 
aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para terceros. 
Por último, también ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

3. Por escrito registrado en este Tribunal el 16 de marzo de 2016, la Letrada del 
Parlamento de Cataluña, en la representación que de este legalmente ostenta, com-
parece en el proceso y solicita que se le conceda prórroga del plazo para formular 
alegaciones, petición a la que accedió el Pleno del Tribunal mediante providencia de 
17 de marzo de 2016, prorrogándole por ocho días más el plazo conferido.

4. Por escritos registrados en el Tribunal Constitucional el 11 y el 16 de marzo de 
2016, respectivamente, los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado 
comunican el acuerdo de la Mesa de sus respectivas Cámaras de personarse en el 
proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

5. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el 30 de marzo de 
2016, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmen-
te ostenta, compareció y procedió a formular alegaciones en el presente recurso de 
inconstitucionalidad, interesando la desestimación del mismo. Mediante otrosí soli-
citó el levantamiento inmediato de la suspensión de la vigencia y aplicación de los 
preceptos legales impugnados, por las razones que siguen.

Se refiere en primer lugar a la conocida doctrina constitucional conforme a la 
cual el levantamiento anticipado de la suspensión, sin esperar al transcurso de los 
cinco meses previstos en el art. 161.2 CE, resulta viable procesalmente; los cinco 
meses a los que hace referencia el citado precepto constitucional son, precisamen-
te, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, incluyéndose entre 
las potestades de este Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión dentro de ese 
plazo.

Asimismo invoca la consolidada doctrina constitucional conforme a la cual la 
decisión del Tribunal Constitucional sobre la ratificación o el levantamiento de la 
suspensión de la Ley autonómica impugnada debe atender a la presunción de le-
gitimidad de las leyes y a la ponderación de los intereses perjudicados por la sus-
pensión, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las 
terceros afectados. Pesa sobre el Abogado del Estado la carga de acreditar o, como 
mínimo, razonar consistentemente, la concurrencia de los graves perjuicios de im-
posible o muy difícil reparación invocados para mantener la suspensión de la ley 
impugnada. Por otra parte, el Tribunal Constitucional debe efectuar su ponderación 
al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda y de 
las consideraciones sobre la cuestión de fondo del proceso, que resultan ajenas a 
dicha valoración.

Conforme a dicha doctrina constitucional considera la Abogada de la Generalitat 
de Cataluña que no existen razones para el mantenimiento de la suspensión de los 
preceptos impugnados de la Ley 7/2015. Su aplicación no produciría perjuicios al 
interés general ni a terceros y, contrariamente, su suspensión impide la publicidad 
oficial de la formación adquirida por los profesionales, con los consiguientes perjui-
cios para la salud y la seguridad de quienes practican actividades deportivas.

Sostiene así que la suspensión de los preceptos impugnados de la Ley 7/2015 re-
lativos a la inscripción de profesionales del deporte en el registro oficial de profesi-
onales del deporte de Cataluña, concretamente el art. 6, en sus apartados 1, 2, 3 (in-
ciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso), y los arts. 8 a 11, supone que actualmente 
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no se cuente con la debida garantía de que esos profesionales del deporte a los que 
la Ley se refiere disponen de la mínima preparación necesaria. A su vez, redunda 
en la falta de información para los usuarios acerca de la debida formación de esos 
profesionales del deporte que les atienden, de modo que no podrán disponer de los 
datos necesarios para valorar las capacidades y las condiciones de riesgo en que van 
a realizar la actividad deportiva correspondiente.

Por el contrario, el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados 
de la Ley 7/2015 relativos a la inscripción en el registro oficial de profesionales del 
deporte de Cataluña no ocasionaría perjuicios graves e irreparables al interés gene-
ral o a terceros. La libertad de circulación o de establecimiento de los profesionales 
del deporte no queda limitada con esas previsiones de la Ley 7/2015, más allá de la 
razonable acreditación de que disponen de los mínimos conocimientos para el ejer-
cicio de la actividad deportiva de que se trate, en aras a la preservación de la salud 
y la seguridad de los ciudadanos. Los requerimientos sobre la mínima formación 
necesaria no impiden el desarrollo de la actividad deportiva y en ningún caso se 
establecen teniendo en cuenta la procedencia del profesional concernido, sino con 
carácter general, ya que el objetivo es preservar la salud y la seguridad del públi-
co en general. A ello se añade que el Abogado del Estado no ha demostrado que la 
vigencia y aplicación de dichos preceptos puedan producir perjuicios muy graves e 
irreparables al interés general o a terceros, lo que debe determinar el alzamiento de 
la suspensión, conforme al principio de presunción de legitimidad de las normas y 
de la actuación constitucional de los poderes públicos.

6. La Letrada del Parlamento de Cataluña, por escrito registrado en este Tribu-
nal el 12 de abril de 2016, formuló alegaciones en el presente recurso de inconstitu-
cionalidad, interesando su desestimación. Mediante otrosí solicitó el levantamiento 
inmediato de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales im-
pugnados, por las mismas razones aducidas por la Abogada de la Generalitat en re-
lación con la solicitud de alzamiento de la suspensión de los preceptos impugnados 
de la Ley 7/2015 relativos a la inscripción de profesionales del deporte en el registro 
oficial de profesionales del deporte de Cataluña, concretamente el art. 6, apartados 
1, 2, 3 (inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso), y los arts. 8 a 11.

A los argumentos a favor del levantamiento de la suspensión de los preceptos 
citados, añade la Letrada del Parlamento de Cataluña una argumentación referida 
al también impugnado art. 4 de la Ley 7/2015, relativo al mandato a la Secretaría 
General del Deporte de la Generalitat para que establezca convenios y acuerdos de 
equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesi-
onales del deporte de otros Estados miembros de la Unión Europea. Considera la 
Letrada que debe acordarse el levantamiento de la suspensión de la vigencia y apli-
cación de este precepto, pues se trata de una previsión que no tiene eficacia inme-
diata, ya que precisa, para desplegar sus efectos, de la correspondiente tramitación 
conforme a lo establecido en la Ley estatal 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados 
y otros acuerdos internacionales.

7. Por providencia de 13 de abril de 2016 el Pleno del Tribunal acordó incorporar 
a las actuaciones los escritos de alegaciones presentados por la Abogada de la Ge-
neralitat de Cataluña y la Letrada del Parlamento de Cataluña, así como oír al Abo-
gado del Estado sobre la solicitud de levantamiento de la suspensión de la vigencia 
y aplicación de los preceptos impugnados, para que, en el plazo de cinco días, expu-
siera lo que considerase procedente al respecto.

8. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado en este Tribunal el 21 de 
abril de 2016, interesó el mantenimiento de la suspensión de los preceptos impug-
nados con fundamento en las alegaciones siguientes.

Tras recordar la doctrina constitucional sobre los incidentes relativos a leyes au-
tonómicas, afirma que debe mantenerse la suspensión porque ha de considerarse 
prevalente el interés público ligado a la efectividad general del principio de unidad 
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de mercado, mientras que la efectividad de los preceptos impugnados conlleva la 
fragmentación del mercado nacional, con perjuicios económicos y desigualdad en-
tre los profesionales del deporte que quieran ejercer en Cataluña; a lo que han de 
añadirse las consecuencias negativas para las relaciones internacionales y la política 
exterior de España. La aplicación de los preceptos impugnados causaría perjuicios 
al interés general mucho mayores que la obligatoriedad de la inscripción tardía de 
determinados profesionales del deporte en el registro oficial de profesionales del 
deporte de Cataluña, en el caso de que se desestimara el recurso de inconstitucio-
nalidad. También debe tomarse en consideración el perjuicio para los terceros, esto 
es, los propios profesionales del deporte afectados por los preceptos impugnados; 
no podrían ejercer su profesión en Cataluña durante el tiempo que dure la tramita-
ción del recurso si no se inscriben en el registro oficial de profesionales del deporte 
de Cataluña, pudiendo ser sancionados si ejercen su profesión en Cataluña sin esa 
obligatoria inscripción.

A partir de estas consideraciones y siguiendo los informes elaborados por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes (Consejo Superior de Deportes) y el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, que adjunta a su escrito de alegaciones, el 
Abogado del Estado pasa a concretar los perjuicios que a su parecer provocaría el 
levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados.

En primer lugar, el levantamiento de la suspensión del art. 4 de la Ley 7/2015, 
que ordena a la Secretaría General del Deporte de la Generalitat que establezca 
convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y competencias mínimas con 
otros registros de profesionales del deporte de Estados miembros de la Unión Euro-
pea, ocasionaría perjuicios de imposible o difícil reparación para el interés general 
en las relaciones internacionales y la política exterior de España. El precepto reco-
noce a la Generalitat la capacidad para suscribir tales convenios de manera autóno-
ma y unilateral, prescindiendo de la existencia de un previo instrumento interna-
cional que la Ley estatal configura como requisito inexcusable para su celebración.

No se niega que la Comunidad Autónoma de Cataluña tenga competencia para 
el desarrollo de la regulación de las profesiones deportivas, en el ámbito de la nor-
mativa estatal (art. 149.1.30 CE). Tampoco que, conforme a lo previsto en el Estatu-
to de Autonomía y con respeto a la competencia estatal exclusiva derivada del art. 
149.1.3 CE, la Generalitat de Cataluña pueda suscribir «acuerdos de colaboración 
en el ámbito de sus competencias». Esta competencia sin embargo no alcanza en 
ningún caso para establecer vínculos con otros Estados, aunque formen parte de la 
Unión Europea, que excedan del ámbito de los acuerdos no normativos y que sean 
susceptibles de reconocer derechos y establecer obligaciones de Derecho público, 
como es, en el caso enjuiciado, el ejercicio de profesiones deportivas. Los acuerdos 
que, al amparo del art. 4 de la Ley 7/2015, la Secretaría General del Deporte de la 
Generalitat suscriba con otros Estados, permitirán el reconocimiento de las profesi-
ones deportivas en los distintos sectores del deporte y a los profesionales inscritos 
en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña el acceso a los regis-
tros europeos de profesionales del deporte; a la inversa, permitirán a cualquier pro-
fesional inscrito en un registro europeo, previa solicitud, acceder al registro oficial 
de profesionales del deporte de Cataluña.

Los efectos jurídicos de esa inscripción registral pueden ir más allá y proyectar-
se al resto de España, puesto que la inscripción en el registro oficial de Cataluña, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley de garantía de la unidad de mercado, facultará 
para el ejercicio de la profesión deportiva en cualquier otra Comunidad Autónoma. 
En lo que se refiere al interés general, el mero hecho de que una Comunidad Au-
tónoma suscriba bilateralmente acuerdos para determinar, en ausencia de toda co-
ordinación con el Estado y de toda cobertura de un tratado internacional, los requi-
sitos y condiciones en que pueden ejercerse las profesiones deportivas, supone en sí 
mismo un perjuicio que afecta a la política exterior de España en este sector admi-
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nistrativo. La apariencia de que una Comunidad Autónoma puede suscribir este tipo 
de acuerdos, cuya base jurídica el Tribunal Constitucional puede, si estima la de-
manda, anular, es susceptible de crear en el ámbito de las relaciones internacionales 
un perjuicio de difícil reparación. Los Estados con los que la Comunidad Autónoma 
de Cataluña pretenda iniciar negociaciones con este fin se verán obligados a cuesti-
onar la capacidad de dicha Comunidad para hacerlo.

Crea asimismo un perjuicio para la seguridad jurídica de carácter público, pues 
los deportistas extranjeros podrán trabajar en todo el territorio español por efecto 
del reconocimiento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con unas condiciones 
que pueden ser diferentes a las establecidas en el resto de España, con la previsible 
producción de disfunciones y contradicciones.

Pero los perjuicios se proyectan también sobre los intereses de los particulares, 
entendiendo por tales los propios profesionales del deporte que se acojan a esos 
convenios. Si se estima el recurso, estos profesionales se encontrarán sin título para 
el ejercicio de su profesión, de manera que pueden sufrir perjuicios de imposible o 
difícil reparación en el ejercicio de su actividad. Por otra parte, mientras el procedi-
miento se decide, sufrirán el riesgo jurídico de la incertidumbre del desenlace de la 
impugnación. Con el mantenimiento de la suspensión del art. 4 de la Ley 7/2015 se 
evita que todo esto pueda producirse. El mantenimiento de la suspensión no causa, 
además, ningún tipo de perjuicio a los profesionales del deporte extranjeros o resi-
dentes en Cataluña.

Por lo que se refiere a los arts. 6, apartados 1, 2, 3 (inciso final), 4 y 5 (salvo su 
primer inciso); 8; 9; 10 y 11, de la Ley 7/2015, el levantamiento de la suspensión que 
pesa sobre estos preceptos provocaría un perjuicio irreparable para el interés público 
prevalente ligado a la medida general de asegurar el principio de unidad de mercado 
en todo el territorio nacional. Supondría una desigualdad entre los profesionales del 
deporte que quieran ejercer en Cataluña y una fragmentación del mercado español, 
con consecuencias negativas para la economía y para la competitividad. Por el con-
trario, el mantenimiento de la suspensión, que conllevaría la no obligatoriedad de la 
inscripción en registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña, no causaría 
perjuicio alguno ni a los profesionales del deporte que ejerzan en Cataluña ni al in-
terés público.

Los perjuicios que se derivan del alzamiento de la suspensión de los referidos 
preceptos se proyectan también sobre los intereses de los particulares, entendiendo 
por tales los profesionales del deporte que quieran ejercer su actividad en Cataluña. 
Se les estaría exigiendo para ello un requisito adicional (la inscripción en el registro 
oficial de profesionales del deporte de Cataluña), que puede ser finalmente anulado 
por el Tribunal Constitucional. De este modo, mientras se resuelve el recurso se pro-
duciría una situación de incertidumbre que debe evitarse, pues los profesionales del 
deporte no podrían ejercer su profesión en Cataluña durante el tiempo que dure la 
tramitación del recurso si no se inscriben en el registro oficial de profesionales del 
deporte de Cataluña, pudiendo ser sancionados si ejercen su profesión en Cataluña 
sin la previa inscripción en él.

Por el contrario, los efectos del mantenimiento de la suspensión, aunque poste-
riormente se declarase la constitucionalidad de los preceptos impugnados, serían de 
menor entidad y más fácilmente reparables. Al no ser necesaria la inscripción regis-
tral no existe perjuicio alguno, por lo que el juicio de ponderación debe inclinarse 
por el mantenimiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
legales impugnados.

Fundamentos jurídicos
1. El objeto de esta resolución es determinar si procede mantener o levantar la 

suspensión de la vigencia de los arts. 4, 6 [apartados 1, 2, 3 (este solo en su inciso 
final), 4 y 5 (salvo su primer inciso)] y 8 a 11, de la Ley del Parlamento de Cata-
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luña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las 
profesiones del deporte, que se encuentran suspendidos en su aplicación como con-
secuencia de la invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno en su 
escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad. Las representaciones 
procesales del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña han solicita-
do el levantamiento anticipado de la suspensión, mientras que el Abogado del Esta-
do se opone a esta pretensión, conforme ha quedado expresado en los antecedentes.

La solicitud de levantamiento anticipado de la suspensión sin esperar al trans-
curso de los cinco meses previstos en el art. 161.2 CE resulta viable procesalmen-
te, pues, conforme a nuestra doctrina, los cinco meses a los que hace referencia el 
citado precepto constitucional son el límite máximo inicialmente previsto para la 
suspensión, incluyéndose entre las potestades de este Tribunal la de ratificar o levan-
tarla dentro de ese plazo (por todos, AATC 75/2010, de 30 de junio, FJ 2; 88/2013, 
de 23 de abril, FJ 2, y 196/2015, de 18 de noviembre, FJ 2).

2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe una consolidada doctrina 
constitucional. Para decidir si procede o no ratificar dentro del plazo de cinco meses 
que establece el art. 161.2 CE la suspensión de la ley autonómica impugnada en un 
recurso de inconstitucionalidad es necesario ponderar, de un lado, los intereses que 
se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular 
o privado de las personas afectadas; de otro, los perjuicios de imposible o difícil re-
paración que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión 
de la ley impugnada.

Igualmente se ha destacado en nuestra doctrina que esta valoración ha de efectu-
arse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de 
la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda. El mantenimiento 
de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe tal iniciativa 
(arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC), no sólo 
invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que demuestre, o al menos razone 
consistentemente, su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, 
pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas 
objeto de recurso (por todos, AATC 355/2007, de 24 de julio, FJ 2; 225/2009, de 
10 de diciembre, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 86/2012, de 8 de mayo, FJ 2, y 
122/2015, de 7 de julio, FJ 2).

3. Antes de abordar el examen de las alegaciones formuladas por la Abogacía 
del Estado a favor de mantener la suspensión de la vigencia y aplicación de los pre-
ceptos recurridos de la Ley catalana 7/2015, así como las de las representaciones 
procesales del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña en pro del 
levantamiento de la suspensión, es oportuno referirse al contenido de tales precep-
tos, impugnados por motivos competenciales.

En primer lugar el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el art. 6, apar-
tados 1, 2, 3 (en su inciso final), 4 y 5 (salvo el primer inciso), y los arts. 8 a 11 de 
la Ley 7/2015, que añaden nuevas disposiciones a la Ley 3/2008, del ejercicio de las 
profesiones del deporte, referidas a la inscripción de determinados profesionales del 
deporte en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña. En concreto, 
el art. 6 establece la obligación de la Administración catalana de inscribir en dicho 
registro a los profesionales del sector de dinamización de actividades polideportivas 
en Cataluña y de las entidades que realicen dichas actividades (apartados 1 y 2), de 
los monitores deportivos (inciso final del apartado 3 e inciso final del apartado 5) y 
de las personas que ejercen la iniciación deportiva básica (apartado 4). El artículo 
8 regula la posibilidad de inscripción de los profesionales con formación y experi-
encia contrastada en el ámbito deportivo para ejercer su actividad como profesores 
de educación física, monitores, entrenadores y directores deportivos. El artículo 9 
establece la posibilidad de inscripción de los profesionales del grado profesional de 
danza para ejercer su actividad como monitores deportivos. El artículo 10 regula la 
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inscripción para el ejercicio de las profesiones de monitor y entrenador deportivo. 
Y el artículo 11 regula la inscripción de los profesionales de socorrismo acuático 
de piscina. Se impugnan estos preceptos por entender que invaden las competencias 
estatales ex art. 149.1.1 CE y art. 149.1.13 CE, al contravenir los principios de uni-
dad de mercado y libertad de establecimiento recogidos en la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, dictada, al amparo de dichos títulos 
competenciales (entre otros).

En segundo lugar, el recurso de inconstitucionalidad se dirige contra el art. 4 de 
la Ley 7/2015, que añade un apartado 6 al art. 8 de la Ley 3/2008, del ejercicio de 
las profesiones del deporte. Se refiere a la habilitación a la Generalitat de Cataluña 
(Secretaría General del Deporte) para celebrar convenios y acuerdos de equipara-
ción de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales 
del deporte de Estados miembros de la Unión Europea, a fin de establecer las con-
diciones en las que dichos profesionales puedan ejercer su profesión en Cataluña y, 
a la inversa, para que los profesionales del deporte inscritos en el registro oficial de 
profesionales del deporte de Cataluña puedan ejercer su profesión en esos Estados. 
Se impugna este precepto por entender que desborda la competencia autonómica e 
invade la estatal en materia de relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE).

4. La decisión que aquí hemos de adoptar no puede apoyarse en la tesis de que 
es preciso evitar la pluralidad de regímenes normativos allí donde hasta el momento 
sólo haya habido una disciplina unitaria; ello supondría olvidar que la esencia mis-
ma de nuestro modelo de Estado descansa, precisamente, en la concurrencia de sis-
temas normativos, cuya convivencia ha de buscarse exclusivamente en la ordenación 
de sus respectivos ámbitos competenciales.

En efecto, hay que tener en cuenta, como hemos señalado reiteradamente, que la 
existencia de dos legislaciones diferentes no puede convertirse en los procesos cons-
titucionales en los que se dirimen controversias competenciales en principio deter-
minante del mantenimiento de la suspensión de la disposición legal recurrida. Si esa 
argumentación se aceptara la suspensión de las normas autonómicas impugnadas 
por motivos competenciales sería siempre necesaria, puesto que en todo conflicto de 
dicha naturaleza se produce una duplicidad de normativas, la estatal y la autonómica 
(por todos, AATC 46/1999, de 25 de febrero, FJ 2; 174/2002, de 1 de octubre, FJ 4; 
3/2003, de 14 de enero, FJ 5, y 205/2014, de 22 de julio, FJ 2).

Los daños que pudieran ocasionarse a la seguridad jurídica por esa situación de 
duplicidad normativa son una consecuencia inherente a toda situación de pendencia 
de un recurso de inconstitucionalidad y consustanciales, por tanto, al funcionami-
ento de un Estado compuesto como el nuestro y a la coexistencia del ordenamiento 
estatal con los ordenamientos autonómicos. Desde este simple ángulo de enfoque, 
la suspensión de las normas impugnadas por motivos competenciales, como es el 
presente caso, sería siempre necesaria en la medida en que en los conflictos de dicha 
naturaleza concurra una duplicidad de normas. Pero de lo que se trata en este trámi-
te no es de defender la seguridad jurídica con argumentos que pueden valer para cu-
alesquiera impugnaciones, sino de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de 
difícil reparación que se producirían, en concreto, por la vigencia de los preceptos 
impugnados durante todo el tiempo que dure el proceso constitucional (por todos, 
AATC 60/2013, de 26 de febrero, FJ 5, y 153/2014, de 27 de julio, FJ 3).

Así pues, debemos centrar nuestro análisis en la ponderación de los graves per-
juicios económicos para el interés general y los intereses de terceros que, según el 
Abogado del Estado, habrían de producirse si se decretase el alzamiento de la sus-
pensión de los preceptos impugnados.

5. Sostiene el Abogado del Estado, con apoyo en los informes elaborados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Consejo Superior de Deportes) y el 
Ministerio de Economía y Competitividad que adjunta a su escrito de alegaciones, 
que el levantamiento de la suspensión del art. 6, apartados 1, 2, 3 (en su inciso fi-
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nal), 4 y 5 (salvo el primer inciso), y de los arts. 8 a 11 de la Ley 7/2015, ocasionaría 
graves perjuicios económicos para el interés general y los intereses de terceros (los 
profesionales del deporte). La efectividad de los preceptos impugnados conlleva-
ría la fragmentación del mercado nacional, quebrantando el interés público ligado 
a la efectividad general del principio de unidad de mercado, con graves perjuicios 
económicos. La exigencia a determinados profesionales deportivos, que ya ejercen 
legalmente su actividad en otra parte del territorio nacional, de inscribirse en el re-
gistro oficial de profesionales del deporte de Cataluña para poder prestar en ella 
sus servicios, impide el aprovechamiento de economías de escala a nivel nacional 
y limita la presión competitiva. En última instancia puede afectar a los precios y 
calidad de los servicios ofertados y por tanto a la competitividad de la economía 
española, con posibles consecuencias perniciosas en términos de oportunidades de 
crecimiento y de empleo.

Además, esa exigencia de inscripción registral para ejercer la actividad depor-
tiva de que se trate en Cataluña limita las libertades de establecimiento y de circu-
lación de los profesionales del deporte tanto en el ámbito español como el europeo 
y menoscaba el principio de igualdad de todos los españoles en cualquier parte del 
territorio español, al provocar una desigualdad entre profesionales del deporte en el 
acceso al mercado laboral. Por otra parte, la posibilidad de que los profesionales que 
ejerzan su actividad en Cataluña sin cumplir el requisito de la inscripción previa en 
el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña puedan ser sancionados 
por este motivo conforme a las previsiones contenidas al respecto en la legislación 
catalana, supone adicionalmente un claro desincentivo para el ejercicio de tales pro-
fesiones, lo que tendría a su vez un impacto negativo en la actividad económica.

Sin embargo, el mantenimiento de la suspensión, que conllevaría la no obligato-
riedad de la inscripción en registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña, 
no causa perjuicio alguno ni a los profesionales del deporte que ejerzan su actividad 
en Cataluña ni al interés público, según el Abogado del Estado.

Por su parte, las Letradas de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña niegan 
que el levantamiento de la suspensión del art. 6, apartados 1, 2, 3 (en su inciso final), 
4 y 5 (salvo el primer inciso), y los arts. 8 a 11, todos ellos de la Ley 7/2015, provo-
que perjuicios para el interés general o de terceros. Razonan que la libertad de cir-
culación o de establecimiento de los profesionales del deporte concernidos no queda 
limitada con esas previsiones de la Ley 7/2015, más allá de la razonable acreditación 
de que esos profesionales disponen de los mínimos conocimientos para el ejercicio 
de la actividad deportiva de que se trate, en aras a la preservación de la salud y la se-
guridad de los usuarios en el ejercicio de sus prácticas deportivas. La inscripción en 
el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña atiende a garantizar que 
los profesionales del deporte poseen la formación necesaria. Se trata de un requisito 
que no impide el desarrollo de la actividad deportiva y en ningún caso se establece 
teniendo en cuenta la procedencia del profesional concernido, sino con carácter ge-
neral, ya que el objetivo perseguido es preservar la salud y la seguridad del público 
que confía en estos profesionales al realizar sus prácticas deportivas. El mantenimi-
ento de la suspensión perjudicaría, en cambio, a los usuarios, que no dispondrían de 
la necesaria información acerca de la formación de esos profesionales del deporte 
que les atienden, con riesgo para su salud y su seguridad.

A la vista de los argumentos expuestos por las partes, no cabe entender que el 
levantamiento de la suspensión de los arts. 6 [en sus apartados 1, 2, 3 (en su inciso 
final), 4 y 5 (salvo el primer inciso)] y 8 a 11 de la Ley 7/2015 suponga un perjui-
cio grave para el interés público al que sirve la unidad de mercado. Las supuestas 
distorsiones en el principio de unidad de mercado aducidas por el Abogado del Es-
tado, con referencia a las afirmaciones genéricas que se contienen en los informes 
que acompaña a sus alegaciones, no pueden justificar tampoco el mantenimiento de 
la suspensión de los preceptos impugnados; por esta vía podría llegar a suspender-
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se con carácter meramente cautelar cualquier medida legislativa de las Comunida-
des Autónomas. Como se recuerda en los AATC 80/2008, de 11 de marzo, FJ 6, y 
196/2015, de 18 de noviembre, FJ 3 c), para que un perjuicio pueda ser tomado en 
consideración es necesario «que esa afirmación haya venido acompañada de una 
justificación concreta de los perjuicios de imposible o difícil reparación que habrían 
de producirse por la mera existencia de una diversidad regulatoria»; una diversidad 
que, por otra parte, «es consustancial con el carácter autonómico de nuestro Esta-
do».

Los perjuicios para el interés público al que sirve la unidad de mercado se for-
mulan por el Abogado del Estado de manera genérica e hipotética, con fundamen-
to en especulaciones y conjeturas en cuanto al pretendido impacto negativo en la 
economía española que pueda tener la exigencia de inscripción en el registro oficial 
de profesionales del deporte de Cataluña. Esto ha de conducir a descartar que tal 
alegato sea idóneo para justificar el mantenimiento de la suspensión de los precep-
tos impugnados. Otro tanto cabe afirmar en cuanto a los supuestos perjuicios que 
provocaría el levantamiento de la suspensión derivados de la afectación a las liber-
tades de establecimiento y de circulación de los profesionales del deporte y a la 
igualdad de tales profesionales en el acceso al mercado laboral. El levantamiento 
de la suspensión ni siquiera tendría necesariamente que deparar a los profesionales 
del deporte concernidos las posibles consecuencias negativas que se apuntan por vía 
sancionadora; entre otras razones, porque no hay motivos para presumir que vayan 
a negarse a cumplir el requisito administrativo de inscripción registral establecido 
en la normativa autonómica impugnada.

Estamos, en suma, ante meras conjeturas sobre perjuicios genéricos e hipotéti-
cos, lo que determina el rechazo del alegato de la Abogacía del Estado, pues de 
acuerdo con la doctrina de este Tribunal, «la suspensión solamente procede en pre-
sencia de perjuicios ciertos y efectivos, en ausencia de los cuales ha de atenderse a 
la presunción de validez propia de las Leyes» (AATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 
3, y 54/2016, de 1 de marzo, FJ 6).

Sin perjuicio de que la decisión sobre el levantamiento o mantenimiento de la 
suspensión haya de adoptarse, como hemos dicho reiteradamente, mediante el es-
tricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda, conviene advertir que la exigencia 
de inscripción en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña para 
poder ejercer en Cataluña las profesiones del deporte reguladas por la Ley catalana 
3/2008, se establece en el art. 8.1 de esta Ley en su redacción originaria, desarrolla-
do por el Decreto 68/2009, de 28 de abril, por el que se regula el referido registro. 
El art. 8.1 de la Ley 3/2008, que no fue impugnado en su día, no ha sido modificado 
por la Ley 7/2015. Se antoja así difícil entender de qué modo la exigencia de inscrip-
ción en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña para poder ejercer 
en Cataluña las profesiones del deporte a las que se refieren los impugnados arts. 6, 
apartados 1, 2, 3 (en su inciso final), 4 y 5 (salvo el primer inciso), y 8 a 11 de la Ley 
7/2015, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del depor-
te, que se remonta al año 2008, puede deparar ahora perjuicios de imposible o difícil 
reparación para el interés general o, en su caso, para el interés particular de terceros.

Procede, por tanto, levantar la suspensión que afecta al art. 6, en sus apartados 
1, 2, 3 (en su inciso final), 4 y 5 (salvo el primer inciso); también a los arts. 8 a 11, 
todos ellos de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de modificación de la Ley 
3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

6. Alega asimismo el Abogado del Estado, como se ha dicho, que el levantamien-
to de la suspensión del art. 4 de la Ley 7/2015, que ordena a la Secretaría General del 
Deporte de la Generalitat de Cataluña establecer convenios y acuerdos de equipara-
ción de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales del 
deporte de Estados miembros de la Unión Europea, ocasionaría perjuicios de impo-
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sible o difícil reparación para el interés general en las relaciones internacionales y la 
política exterior de España. Según se alega, el precepto –y en ello reside la razón de 
su impugnación– reconoce a la Generalitat de Cataluña la capacidad para suscribir 
tales convenios de manera autónoma y unilateral, prescindiendo de la existencia de 
un previo instrumento internacional que la Ley estatal configura como requisito in-
excusable para su celebración, con vulneración por tanto del art. 149.1.3 CE.

La Letrada del Parlamento de Cataluña aboga a favor de levantar la suspensión 
del art. 4 de la Ley 7/2015, pues considera que contiene una previsión carente de 
eficacia inmediata, ya que para desplegar sus efectos precisa de la correspondiente 
tramitación conforme a lo establecido en la Ley estatal 25/2014, de 27 de noviem-
bre, de tratados y otros acuerdos internacionales.

La decisión de este Tribunal al respecto debe tener en cuenta lo razonado en el 
ATC 122/2015, de 7 de julio, FJ 6, en relación con la regulación contenida en la le-
tra e) del art. 7 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, 
de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea. Esta atribuye al Gobierno 
de la Generalitat la función de «aprobar la conclusión de acuerdos de colaboración 
… con entes públicos de otros Estados o con organizaciones internacionales y au-
torizar, con carácter previo, la conclusión de acuerdos análogos por los entes, orga-
nismos o entidades públicas dependientes de la Administración de la Generalitat o 
vinculados a la misma».

En aquel caso entendimos que no se justificaba la existencia de perjuicios para 
el interés general que pudieran fundamentar el mantenimiento de la suspensión, 
porque «nada hay en el precepto impugnado que conduzca a considerar que los 
acuerdos de colaboración constituyen tratados internacionales ni que se obstaculice 
o dificulte la función de coordinación estatal; esta se concreta en la obligación por 
parte de la Comunidad Autónoma de remitir los proyectos de acuerdos al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación antes de su firma, para que sean informados 
por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más 
adecuada instrumentación según el derecho internacional (arts. 43 y ss. de la Ley 
25/2014, de 27 de noviembre, de tratados y otros acuerdos internacionales). Puesto 
que nada en la Ley 16/2014 impide o dificulta que los acuerdos de colaboración se 
sujeten a los requisitos previstos en la legislación estatal que establece las funciones 
de coordinación en esta materia, resulta obligado concluir que no se justifica que el 
precepto impugnado ocasione perjuicios al ius contrahendi que corresponde en ex-
clusiva al Estado, lo que ha de llevar, conforme se anticipó, al alzamiento de la sus-
pensión del artículo 7 en su integridad» (ATC 122/2015, FJ 6).

Para llegar a esta conclusión tuvimos en cuenta que «estos acuerdos de colabora-
ción, previstos en el art. 195 EAC, en ningún caso pueden implicar el ejercicio de un 
ius contrahendi, reservado en exclusiva al Estado ex art. 149.1.3 CE, lo que ‘excluye, 
necesariamente, que los entes territoriales dotados de autonomía política, por no ser 
sujetos internacionales, puedan participar en las ‘relaciones internacionales’y, con-
siguientemente, concertar tratados con Estados soberanos y Organizaciones inter-
nacionales gubernamentales’(STC 165/1994, FJ 5). Justamente por ello, el art. 2 d) 
de la Ley 16/2014 define los ‘acuerdos de colaboración’ a efectos de esta Ley como 
‘los acuerdos sujetos al Derecho público que no tienen naturaleza ni efectos jurí-
dicos de Derecho internacional y sólo imponen obligaciones jurídicas a las partes 
que los contraen’. Como ya señaló la citada STC 31/2010, FJ 126, al enjuiciar la pre-
visión de acuerdos de colaboración en el art. 195 EAC, ‘la facultad que se reconoce 
a la Generalitat para suscribir acuerdos de colaboración con proyección exterior se 
circunscribe siempre, según reza el propio precepto, al ámbito de competencias de 
la Comunidad Autónoma y para la promoción de sus intereses. De la redacción del 
precepto en modo alguno cabe deducir que dicha facultad implique el ejercicio de 
un ius contrahendi, ni que origine obligaciones frente a poderes públicos extranje-
ros, ni que incida en la política exterior del Estado, ni, en fin, que genere responsabi-
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lidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales. 
Ámbitos estos reservados al Estado ex art. 149.1.3 CE y que la Comunidad Autóno-
ma debe respetar en todo caso en el ejercicio de la facultad que le reconoce el art. 
195 EAC’» (ATC 122/2015, FJ 6).

Distinta es la conclusión que cabe alcanzar ahora en relación con el art. 4 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, cuya redacción, a diferencia del referido art. 
7 e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, conduce a entender que la fa-
cultad que se otorga al Gobierno de la Generalitat (Secretaría General del Deporte) 
implica efectivamente el ejercicio de un ius contrahendi, susceptible de reconocer 
derechos y de originar obligaciones frente a poderes públicos extranjeros.

El precepto viene a ordenar a la Generalitat de Cataluña que suscriba convenios 
y acuerdos de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros re-
gistros de profesionales del deporte de Estados miembros de la Unión Europea, con 
efectos jurídicos inequívocos. Y esa facultad de suscribir tales convenios y acuerdos 
de equiparación se atribuye de manera unilateral, esto es, prescindiendo de la fun-
ción de coordinación estatal, que se concreta, como recuerda el ATC 122/2015, FJ 
6, en la obligación de la Comunidad Autónoma de remitir los proyectos de acuerdo 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación antes de su firma, para que sean 
informados por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedi-
miento y más adecuada instrumentación según el Derecho internacional (arts. 43 y 
ss. de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de tratados y otros acuerdos internacio-
nales). Como hemos recordado recientemente en la STC 85/2016, de 28 de abril, FJ 
8, «La facultad de coordinar, asociada a la dirección y ejecución de la política ex-
terior en el sentido indicado, debe conllevar necesariamente un margen de decisión 
del Gobierno a la hora de definir las líneas directrices de una determinada política 
exterior en lugar de otra. Ello, teniendo siempre en cuenta, como ya se ha apuntado, 
la necesidad de una actuación no fragmentada en el ámbito internacional reconocida 
en Sentencias como la 80/2012 y 110/2012, de 23 de mayo».

No cabe sino concluir que el levantamiento de la suspensión del art. 4 de la 
Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015 ocasionaría perjuicios de imposible o difí-
cil reparación para el interés general en las relaciones internacionales y la política 
exterior de España. La vigencia y aplicabilidad de este precepto es susceptible de 
perjudicar gravemente aquel interés, pues la competencia de la Generalitat de Cata-
luña de suscribir «acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias» no 
alcanza en ningún caso para establecer vínculos con otros Estados (aunque formen 
parte de la Unión Europea), que excedan del ámbito de los acuerdos no normativos 
y que sean susceptibles de reconocer derechos y establecer obligaciones de Derecho 
público, como es, en el caso que nos ocupa, el ejercicio de profesiones deportivas. 
Los acuerdos que, de conformidad con el art. 4 de la Ley 7/2015, la Secretaría Ge-
neral del Deporte de la Generalitat suscriba con otros registros de profesionales del 
deporte de Estados miembros de la Unión Europea, permitirían el reconocimiento 
de las profesiones deportivas en los distintos sectores del deporte y a los profesiona-
les inscritos en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña el acceso 
a los registros europeos de profesionales del deporte. A la inversa, permitirían a la 
vez a cualquier profesional inscrito en un registro europeo acceder, previa solicitud, 
al registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña. De este modo, la regu-
lación contenida en el art. 4 de la Ley 7/2015 implica, como ya dijimos, un ejercicio 
del ius contrahendi, susceptible de originar obligaciones frente a poderes públicos 
extranjeros, de incidir en la política exterior del Estado, y, en fin, de generar respon-
sabilidad de este frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranaciona-
les; consecuencias gravemente dañosas para el interés general que serían difícilmen-
te reversibles si posteriormente se declarase la inconstitucionalidad y consiguiente 
nulidad del precepto impugnado.
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Procedente será, en consecuencia, mantener la suspensión del art. 4 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 7/2015, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de 
las profesiones del deporte.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Mantener la suspensión del art. 4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, 

de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones 
del deporte.

2º Levantar la suspensión del art. 6, en sus apartados 1, 2, 3 (en su inciso final), 
4 y 5 (salvo el primer inciso); también de los arts. 8 a 11, todos ellos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, 
del ejercicio de las profesiones del deporte.

Madrid, a cinco de julio de dos mil dieciséis.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016

ACORD

Mesa del Parlament, 4.10.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’octubre de 2016, una vegada 

vist l’informe del director de Govern Interior, ha acordat aprovar l’oferta d’ocupació 
pública del Parlament per a l’any 2016, de les places vacants següents: 

Arxivers: 
2 places

Administradors parlamentaris: 
6 places per al torn lliure
5 places per a promoció interna

1. Les convocatòries no poden establir exclusions per limitacions psíquiques, 
físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupa-
ment de les tasques o funcions corresponents.

2. Les proves selectives per a les persones discapacitades que ho sol·licitin han 
d’incloure les actuacions necessàries perquè les puguin dur a terme. Els interessats 
han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convo-
catòria.

3. En la convocatòria pot constar que el nombre de places quedarà ampliat en el 
cas que es produeixin vacants dels mateixos llocs de treball entre la data de la con-
vocatòria i la de les proves.

4. Si el nombre d’aspirants que superin les proves selectives en el torn de promo-
ció interna és inferior al de les places convocades, el nombre resultant de vacants es 
pot incorporar al torn lliure, sempre que ho disposin les bases de la convocatòria.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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