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1. Debat sobre l’orientació política general del Go-
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PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ

Debat sobre l’orientació política general del 
Govern
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grups parlamentaris
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N. de la R.: Les propostes presentades que han estat objecte d’una transacció posterior,  
apareixen tipografiades en un cos de lletra més petit.
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Propostes de resolució presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans  
(reg. 36267)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00005/10).

Propostes de resolució

Bloc I: Respecte a la convivència i al marc 
constitucional

Proposta de resolució núm. 1

Catalunya a una Espanya plural i unida

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1.0 Respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, en el marc de les seves compe-
tències, i a treballar amb lleialtat amb les institucions 
de l’Estat, per impulsar iniciatives dirigides a introduir 
canvis al sistema polític espanyol per perfeccionar el 
model d’Estat, aprofundir la regeneració democràtica 
i la separació de poders. En especial, s’impulsaran les 
mesures següents: 

1.1 Instar al Govern central a proposar una modificació 
dels articles 149 i 150 de la Constitució Espanyola, per 
tal d’establir una delimitació clara i permanent entre les 
competències de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, 
posant fi, d’aquesta manera, al període constituent en 
què es troba de forma permanent la Constitució, en con-
seqüència de l’actual redactat de l’article 150.2.

1.2 Impulsar una reforma del Senat per a convertir-lo 
en una veritable cambra de representació territorial i 
accentuar el seu perfil d’espai de trobada, de cooperació 
i de concertació entre les diverses Comunitats Autòno-
mes i el Govern d’Espanya; perquè tingui un paper cen-
tral en la cooperació horitzontal entre les autonomies i 
entre les autonomies i l’Estat, tant en sentit ascendent, 
és a dir, essencials per a la participació autonòmica 
en la determinació de les polítiques de l’Estat; com en 
sentit descendent, promovent l’impuls de les polítiques 
autonòmiques a iniciativa de les institucions centrals 
de l’Estat.

1.3 Amb l’objectiu de fer efectiva la separació de po-
ders, instar al Govern central a posar en marxa una 
reforma en profunditat de l’Administració de Justícia i, 
en particular, dels seus òrgans de govern, que restableixi 
la seva autoritat com a tercer poder de l’Estat, asseguri 
el respecte a la seva independència, combati eficaçment 
els intents de politització i intervenció partidista i pro-
tegeixi la seva unitat enfront dels intents de disgregació 
i subordinació als poders autonòmics. Aquesta reforma 
començarà amb una reforma de la Llei Orgànica del 

Poder Judicial, per tal de reformar el Consejo General 
del Poder Judicial i convertir la seva composició del 
Consell en un veritable autogovern de jutges i magis-
trats i evitar la reproducció de les actuals dinàmiques 
de bloqueig i politització.

1.4 Instar al Govern central a reformar l’actual sistema 
de partits, amb l’objectiu de posar fi a la partitocràcia 
i el bipartidisme actual com a eina essencial per a as-
solir una democràcia més forta, més representativa i 
sense corrupció. És imprescindible assolir una veritable 
separació de poders perquè aquests mantinguin una ve-
ritable independència, incrementant els sistemes de con-
trol de les institucions, tant des de la participació dels 
ciutadans com des d’organismes tècnics independents. 
Aquesta reforma hauria d’incorporar, entre d’altres: 

• Possibilitar que els vots en blanc es comptabilitzin 
com els de qualsevol altre partit i els escons que els 
corresponguin en el repartiment es deixin buits.

• Endurir les obligacions de transparència entre els par-
tits polítics i les entitats financeres.

• Un model de llistes obertes, davant de les actualment 
tancades i bloquejades, on el ciutadà pugui escollir en-
tre els diferents candidats i els ordeni.

Proposta de resolució núm. 2

Compliment de sentències

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a acatar i fer complir les resolucions dels Tribu-
nals i, en particular, les sentències del Tribunal Cons-
titucional, del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, i conseqüentment: 

2.1 Derogar el règim sancionador establert en el Codi 
de Consum.

2.2 Derogar el règim sancionador establert en la Llei 
del Cinema.

2.3 Complir i fer complir les sentències del Tribunal 
Suprem sobre la immersió lingüística en l’educació.

2.4 Establir el català i el castellà com a llengües vehi-
culars de manera conjunta i equilibrada tal com dicta-
mina el Tribunal Constitucional i exigeixen el Tribunal 
Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 3

Lleialtat institucional

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

3.1 Manifestar la seva oposició a les convocatòries il-
legals i inconstitucionals que es puguin formular en 
matèria de referèndum o qualsevol altre tipus de con-
sulta popular.

3.2 Derogar els convenis mitjançant els quals es subven-
ciona a entitats que incompleixen o inciten a incomplir 
la legalitat democràtica i constitucional.
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Proposta de resolució núm. 6

Supressió d’estructures polítiques 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

6.1 Reformar, reduir i racionalitzar l’administració 
pública catalana, amb la finalitat de disminuir les es-
tructures polítiques i administratives innecessàries i la 
burocràcia, facilitar els tràmits i fer-la més àgil, eficaç, 
participativa i propera a la ciutadania.

6.2 Evitar duplicitats d’estructures polítiques i admi-
nistratives, prioritzant les inversions públiques que 
garanteixin els serveis essencials que qualsevol Estat 
modern ha de proveir.

6.3 Suprimir els Consells Comarcals, com a estructures 
politico-administratives, fomentant les mancomunitats 
de serveis entre municipis de Catalunya com a òrgans 
tècnic-administratius de coordinació intermunicipal.

6.4 Implementar un pla de fusió i supressió d’ajunta-
ments, amb l’objectiu de racionalitzar les entitats locals 
a Catalunya.

6.5 Crear una comissió específica que elabori un pla 
de racionalització de les administracions públiques a 
Catalunya.

6.6 Procedir a la supressió o fusió d’entitats autònomes 
administratives i d’empreses publiques existents, adop-
tant mesures de supressió i fusió d’empreses, ens i or-
ganismes dependents, així com no crear en un període 
de com a mínim tres anys cap entitat, agència, institut 
o organisme públic.

6.7 Modificar les lleis següents, per tal de reduir i ra-
cionalitzar l’estructura política i administrativa de les 
següents institucions.

• Modificació del Títol III de la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges referida als adjunts 
al Síndic.

• Modificació dels articles 5, 6, 7 de la Llei 6/2008, 
del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts.

• Modificació dels articles 4, 5, 6 de Llei 2/2000, de 
4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

• Modificació dels articles 6, 7, 8, 9, 10, de la Llei 
11/2007, d’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

• Modificació de l’article 3 de la Llei 2/2009, del 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries.

6.8 Instar el Govern de l’Estat a suprimir les Diputaci-
ons Provincials, com a estructures que suposen dupli-
citats administratives i la seva finalitat no és millorar 
els serveis al ciutadà, sinó fomentar la partitocràcia.

6.9 Prendre totes les mesures necessàries per a fer pos-
sible la reducció de sou d’alts càrrecs al servei de la 
Generalitat, la supressió de Conselleries, càrrecs polí-
tics i de confiança. En especial, s’haurà de reduir en un 
50% el personal de confiança i establirem que els llocs 
de nivell inferior a director general o equivalent siguin 

3.3 Complir i fer complir la Llei 39/1981, de 28 d’octu-
bre, per la qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya i 
el d’altres banderes i ensenyes, en les dependències de 
totes les administracions públiques catalanes.

Proposta de resolució núm. 4

Reformes democràtiques

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a impulsar un Pacte Anticorrupció per restablir 
la confiança dels ciutadans en els seus representants 
públics, i que inclogui, entre d’altres: 

4.1 La responsabilitat patrimonial subsidiària dels par-
tits polítics en casos de corrupció de càrrecs públics 
electes o càrrecs designats per aquest partit.

4.2 La separació de l’imputat per delictes relacionats 
amb la corrupció política del càrrec públic i exclusió 
de les llistes electorals.

4.3 Donar compliment a la moció 121/IX del Parlament 
de Catalunya, aprovada pel Ple del parlament el dia 5 
de juliol de 2012, la qual insta al Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries perquè les Corts 
Generals estudiïn la modificació de la legislació sobre 
el finançament dels partits polítics, amb l’adopció de 
mesures, entre unes altres, com la reducció de l’actual 
límit de despesa electoral dels partits polítics durant 
les campanyes electorals, l’enviament únic de tota la 
correspondència electoral i la reducció de la durada del 
període de campanya electoral.

4.4 L’elaboració d’un registre públic de totes les dona-
cions i les subvencions que reben els partits polítics, 
d’accés senzill i gratuït per part de qualsevol ciutadà.

4.5 Una millor representació dels ciutadans, introduint 
canvis a la futura llei electoral de Catalunya per tal que 
es millori la representativitat dels ciutadans i que aug-
menti la proporcionalitat, fent que un vot valgui igual en 
qualsevol lloc de Catalunya perquè els escons obtinguts 
reflecteixin fidelment el suport popular atorgat.

Bloc II: Reforma de l’administració 

Proposta de resolució núm. 5

Mitjans de comunicació públics i privats

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

5.1 Suprimir el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

5.2 Reduir anualment en un 25% les aportacions de la 
Generalitat de Catalunya als mitjans de comunicació 
públics i els seus organismes reguladors.

5.3 Suprimir les subvencions que reben els mitjans de 
comunicació privats amb la finalitat de garantir la in-
dependència i l’objectivitat informativa.

5.4 Destinar l’import d’aquestes partides pressupostà-
ries al manteniment del sistema de prestació de serveis 
socials.
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• Impulsar una deducció en el tram autonòmic de 
l’IRPF per obres de millora en l’habitatge, amb la qual 
pretén impulsar l’activitat i la creació d’ocupació en 
petites empreses dedicades a la reforma i rehabilitació.

• Bonificar el 100% de l’impost d’actes jurídics docu-
mentats perquè les empreses que vulguin refinançar els 
seus deutes, modificant el tipus d’interès o els terminis 
dels seus crèdits hipotecaris, no hagin de pagar res per 
aquest tribut.

• Bonificar el 100% de l’impost d’actes jurídics docu-
mentats pels joves emprenedors, amb l’objectiu d’eli-
minar el cost fiscal dels préstecs i crèdits que necessitin 
per a l’adquisició de les seves seus o locals empresarials.

• 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 Públics 
de Recerca.

• Instar al Govern d’Espanya a impulsar bonificacions, 
durant els dos primers anys, de fins al 100% de les 
quotes empresarials de les cotitzacions a la Seguretat 
Social a aquelles empreses que contractin a joves.

• Impulsar, amb el conjunt d’Administracions públiques, 
especialment amb les corporacions locals, mesures tri-
butàries per possibilitar deduccions i/o bonificacions 
fiscals en les empreses que contractin a joves.

Proposta de resolució núm. 9

Reactivació econòmica

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

9.1 Impulsar des de l’administració pública la reactiva-
ció econòmica mitjançant l’establiment de fons d’inver-
sió per finançar noves empreses innovadores i viables, 
així com donar suport decididament a les empreses ex-
portadores, per tal d’afavorir el seu desenvolupament i 
expansió en un món econòmic obert i global.

9.2 Assegurar la disponibilitat de finançament públic 
mitjançant línies directes de crèdit de l’Institut Català 
de Finances, però amb un control rigorós de la desti-
nació dels fons i de l’eficiència de la despesa pública, 
estigui destinada a la creació d’ocupació o a crèdits per 
a empreses, PIMES i autònoms.

9.3 Destinar més recursos públics per afavorir la in-
versió en recerca, desenvolupament i innovació, per tal 
d’aconseguir un model productiu més eficient, de més 
valor afegit, més alta productivitat i més competitiu.

9.4 Crear un fons per a la formació dels treballadors, 
mitjançant l’aportació de fons públics i de fons derivats 
de la responsabilitat social de les empreses.

9.5 Realitzar en el Parlament abans del final de l’actual 
període de sessions un ple extraordinari sobre la reac-
tivació econòmica, la creació d’ocupació i el foment 
de l’activitat empresarial, de la petita mitja empresa i 
dels autònoms.

exercits per funcionaris de carrera en lloc de personal 
de lliure designació. Igualment, disminuir els represen-
tants territorials dels Departaments de la Generalitat.

(Proposta de resolució transaccional 1 | reg. 36397)

Proposta de resolució núm. 7

Reforma de l’administració

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 

7.1 Prendre totes les mesures necessàries per a potenciar l’adminis-
tració electrònica fomentant la utilització dels certificats digitals 
per a empreses i ciutadans i millorant la interconnexió entre les 
diferents administracions.

7.2 Retallar de manera notable les despeses en informes i estudis 
tècnics, les despeses de representació i protocol i les dietes i grati-
ficacions extraordinàries.

7.3 Iniciar una reforma de la funció pública catalana orientada a 
millorar els serveis oferts per les administracions públiques als ciuta-
dans, fomentant bones pràctiques i mecanismes de participació dels 
treballadors en la presa de decisions de les diferents administracions.

7.4 Promoure, fent efectiva la finestreta única, la simplificació de trà-
mits, l’eliminació de traves i barreres administratives i les despeses 
burocràtiques per a l’inici d’activitats econòmiques, per fer possible 
la simplificació de tràmits administratius.

Bloc III: Model econòmic

Proposta de resolució núm. 8

Política econòmica i incentius fiscals

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

8.1 Reduir un 50% la dotació pressupostària que reco-
lliran els pressupostos de la Generalitat per l’any 2014 
les partides destinades a les subvencions públiques i 
privades de la Generalitat. Aquesta reducció no afectarà 
a les subvencions dedicades al dur a terme polítiques 
socials, educatives, sanitàries, d’ocupació i formació.

8.2 Instar al Govern d’Espanya a dur a terme una refor-
ma del sistema de finançament 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 Comu-
nitats Autònomes de règim comú en el si del Consell 
de Política Fiscal i Financera. Aquesta reforma ha de 
fonamentar-se en els principis d’igualtat, autonomia i 
suficiència financera, coresponsabilitat fiscal i trans-
parència.

8.3 Incloure en la llei de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de l’any 2014 les mesures fiscals se-
güents: 

• Una reducció, per a les rendes inferiors a 53.047,2 
euros, del tram autonòmic de la recaptació de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques en la quantia 
equivalent a l’augment de la quota íntegra estatal de re-
captació del mateix tribut, augment contemplat al Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del déficit público.
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Proposta de resolució núm. 11

Política industrial

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

11.1 Impulsar, abans del final de l’actual període de 
sessions, un gran Pacte Català per a la Indústria que 
impliqui al conjunt de la societat catalana: les insti-
tucions públiques, els agents socials i la societat civil, 
com a estratègia central per a la sortida de la crisi i la 
recuperació de l’economia. El Pacte definirà espais de 
concertació i diàleg amb l’objectiu de promoure políti-
ques industrials que facilitin el rellançament industrial 
i la tornada de la confiança en la indústria catalana.

11.2 Aplicar mecanismes d’avaluació cost-benefici a les 
polítiques en curs o executades, aplicant clàusules de 
retirada quan l’objecte que les justificava deixa d’exis-
tir, les circumstàncies canviïn o l’objectiu que donava 
motiu a les polítiques es consideri aconseguit.

11.3 Revisar les polítiques d’ajuts vigents contrastant 
els criteris aplicats i buscant la seva màxima eficàcia. 
Les propostes de política industrial que signifiquin una 
nova despesa pública deuran justificar-se i anar acom-
panyades dels instruments de finançament o del reco-
neixement de la despesa que substitueixen.

11.4 Fomentar els processos de relocalització industrial 
vinculats a l’augment en determinats sectors industrials 
de la competitivitat en clau d’automatització de proces-
sos, gestió de projectes i millores en les operacions in-
dustrials competitives, especialment en el sector tèxtil.

11.5 Enfortir les polítiques de clústers compatibles amb 
la competència horitzontal i no dirigida a protegir em-
preses concretes. L’objectiu és la creació d’un ecosis-
tema que aprofundeixi en el canvi tecnològic i en el 
foment de la innovació productiva per posicionar-nos 
adequadament en les noves condicions de competència 
internacional. Per això, caldrà implementar polítiques 
que incentivin la incorporació de tecnologia, innovació 
i formació del capital humà.

11.6 Elaborar un protocol àgil d’intervenció públic-
privada preferent per a la mediació en els processos de 
reestructuració, deslocalització o tancament d’empre-
ses industrials que permeti, entre uns altres, anticipar 
tendències, prevenir, identificar i oferir alternatives que 
facilitin la viabilitat, ja sigui total o parcial, de les ac-
tivitats d’aquestes empreses, amb l’objectiu de garantir 
el manteniment de les activitats productives i el major 
nombre de llocs de treball.

11.7 Incorporar a la Generalitat de Catalunya i als ens 
públics controlats o participats per ella el principi de 
la Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI) 
com a instrument per millorar la competitivitat del teixit 
empresarial estimulant el desenvolupament de serveis i 
productes intensius vinculats a tecnologia innovadora.

11.8 Configurar un mapa de polígons i zones industrials 
de Catalunya, garantint la disponibilitat d’infraestruc-
tures adequades i la coordinació d’aquests espais indus-
trials en funció de les necessitats del sector. I definir un 
conjunt d’àrees de Catalunya, industrials o lligades al 

9.6 Instar al govern de la Generalitat a negociar amb el 
govern central la elaboració urgent d’un pla específic 
d’actuació a les badies del Fangar i dels Alfacs, al Delta 
de l’Ebre, que permeti analitzar en profunditat i aplicar 
les solucions adients per tal de minimitzar l’impacte 
negatiu de les seixes i de les variacions climàtiques 
en les condicions de les aigües d’ambdues badies pel 
que fa a la qualitat i a la idoneïtat per l’explotació de 
la aqüicultura i el cultiu de musclos, cloïsses i altres 
bivalves, assegurant la rendibilitat d’aquestes explota-
cions i la qualitat d’aquests productes marins, de gran 
importància per l’economia del Delta.

(Proposta de resolució transaccional 2 | reg. 36398)

Proposta de resolució núm. 10

Competitivitat i productivitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a es-
tablir un pacte autonòmic sobre competitivitat i productivitat, que 
contengui, entre d’altres, els elements següents: 

10.1 La creació d’infraestructures de transports i comunicacions que 
facilitin un trasllat més econòmic i competitiu de les mercaderies. 
Això implica: la construcció d’infraestructures ferroviàries amb am-
ple de via europeu, l’impuls del corredor del Mediterrani i completar 
el mapa de centres integrats de mercaderies per fer de Catalunya el 
centre logístic del Sud d’Europa i del Mediterrani.

10.2 El foment de sectors clau com el de l’automòbil, l’aeronàutic, el 
logístic, el químic (especialment el farmacèutic), el biotecnològic, el 
de la salut, el de les telecomunicacions i el del transport.

10.3 El foment de la relocalització d’empreses manufactureres, de 
gran importància econòmica per motius de proximitat, i que degut 
als canvis en el model productiu han hagut de patir moltes deslo-
calitzacions.

10.4 La consolidació i l’impuls dels parcs tecnològics existents. Per 
això, cal implicar als diferents agents productius, institucionals i 
científics, creant-hi planters d’empreses i estructures de suport lo-
gístic i assessorament.

10.5 L’impuls de les estratègies de col·laboració, aliances i concen-
tració entre empreses per sumar capacitat productiva, millorar la 
seva capacitat de finançament, i l’accés a nous mercats i economies 
d’escala.

10.6 El foment de la col·laboració entre universitats i empreses i, 
amb això, s’aconseguirà la transferència de coneixement necessària 
perquè augmenti la competitivitat de les nostres empreses.

10.7 Enfortir la transferència de coneixement des dels centres públics 
de recerca cap al sector privat alineant-se amb les possibilitats de 
les empreses situades a Catalunya per generar activitat econòmica 
a partir de la mateixa i poder competir globalment. Per a això, és 
vital comptar amb una política de R+D+I propera a l’empresa i la 
creació d’un sistema de transferència tecnològica que fomenti la 
innovació oberta.

10.8 Introduir línies d’ajuda, suport legal i financer, i premis per 
a empreses que desenvolupin patents comercials creades per elles 
mateixes o en col·laboració amb universitats o centres tecnològics i 
que siguin desenvolupats per altres sectors econòmics.

10.9 Garantir, mitjançant la intensificació de les competències de 
supervisió i sanció de la Generalitat de Catalunya, el compliment 
de les normes vigents actualment en la Unió Europea dels productes 
importats de tercers mercats per evitar la competència deslleial de 
fabricants estrangers respecte a les empreses locals.

10.10 Enfortir la xarxa de centres tecnològics de Catalunya, cons-
tituint i dotant un Fons de Transferència de Tecnologia que impulsi 
de manera activa els avançaments en matèria de R+D+I d’aquests 
centres tecnològics al teixit empresarial català, especialment entre 
les PIME. Aquest fons buscarà capital i invertirà en projectes con-
crets, buscant la rendibilitat econòmica per a totes les parts.
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12.7 Revisar els protocols d’actuació i dur a terme un 
procés de simplificació administrativa i unificació de 
processos operatius que permeti obtenir economies 
d’escala i eliminar qualsevol excés de burocratització 
en les tasques del SOC.

12.8 Revisar i oferir un catàleg de serveis de major qua-
litat destinats al sector empresarial i a les persones em-
prenedores, i generar una xarxa estable de col·laboració 
entre el SOC i empreses per facilitar, entre uns altres, 
programes de pràctiques professionals o de formació.

12.9 Potenciar l’àmbit telemàtic del SOC, especialment 
per a aquelles tasques que no requereixin l’atenció física 
per part de les persones usuàries.

12.10 Posar en valor el capital humà i professional dels 
treballadors del SOC, especialment de les persones de-
dicades a prestar una atenció directa i personalitzada 
als demandants d’ocupació.

12.11 Vetllar perquè tots els mecanismes de col-
laboració públic-privada introduïts en la gestió i funcio-
nament del SOC estiguin orientats a millorar la qualitat 
del servei, l’eficàcia i l’eficiència en la despesa, i vetllar 
perquè, en qualsevol cas, es garanteixi en última instàn-
cia el control i la coordinació del SOC com a garantia 
per als ciutadans d’un servei públic d’ocupació útil, àgil, 
eficaç i eficient.

(Proposta de resolució transaccional  3 | reg. 36396)

Proposta de resolució núm. 13

Formació professional 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 

13.1 Elaborar i actualitzar periòdicament un mapa de necessitats for-
matives relacionades amb les demandes del mercat de treball. Aquest 
mapa, que s’elaborarà en coordinació amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, els agents socials i les entitats locals, servirà de base per 
establir una planificació dinàmica de l’oferta formativa més adient 
a les necessitats del mercat de treball.

13.2 Revertir l’augment de les taxes i incrementar el nombre de pla-
ces dels diferents sistemes de formació professional i ocupacional, 
especialment en sectors emergents i reorientar l’oferta en funció de 
les necessitats dels sectors productius.

13.3 Elaborar i implementar un pla per integrar els subsistemes de 
formació professional i apostar per la connexió de la formació i 
l’empresa a través de la formació professional dual i en alternança.

13.4 Millorar el sistema de reconeixement de competències adquiri-
des mitjançant l’experiència laboral a través de convocatòries obertes 
permanents, que permetin en qualsevol moment iniciar el procés de 
reconeixement.

13.5 Signar un conveni amb els centres de formació professional 
inicial que potenciï l’oferta de formació contínua i formació ocupa-
cional en aquests centres, especialment els de titularitat pública, com 
a millor garantia d’una oferta integrada de formació professional en 
tot el territori i sectors.

coneixement, com a Districtes Especials d’Innovació 
(DEI), per impulsar una cartera de serveis i de produc-
tes que permetin als emprenedors o a les empreses que 
ja fan innovació i vulguin instal·lar-se poder dur-la a 
terme en les condicions més favorables.

11.9 Fomentar els estudis universitaris tecnològics per 
garantir la formació de suficients professionals per sus-
tentar el creixement de les empreses tecnològiques. I 
impulsar la creació de centres d’excel·lència de forma-
ció professional concertats amb els agents econòmics 
i socials.

Proposta de resolució núm. 12

Reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

12.1 Redefinir els col·lectius d’atenció prioritària de 
manera que s’adeqüin més a la realitat actual de la de-
manda d’ocupació a Catalunya i millorar el sistema de 
classificació de la demanda d’ocupació per facilitar que 
el SOC presti un servei més adequat a les necessitats de 
cada persona i de cada col·lectiu.

12.2 Definir de forma coordinada i integrada nous plans 
d’ocupació que evitin duplicitats d’actuació i promoguin 
la millora de l’ocupabilitat dels demandants d’ocupa-
ció, i facilitin el seu accés a un lloc de treball. Aquests 
plans hauran de respondre també a les necessitats es-
pecífiques de treballadors i treballadores afectats per 
Expedients de Regulació d’Ocupació, amb l’objectiu de 
fomentar la seva reinserció laboral i, si escau, la seva 
mobilitat sectorial.

12.3 Engegar un sistema de coordinació integral (a 
nivell operatiu i organitzatiu) entre el SOC i altres es-
tructures i institucions d’àmbits com l’educació i la for-
mació professional, per aprofitar els recursos formatius 
disponibles de manera integrada i coordinada.

12.4 Millorar el sistema d’intermediació laboral perquè 
aquest augmenti l’eficàcia i l’agilitat en la posada en 
contacte de l’oferta i la demanda d’ocupació a Catalu-
nya. Això inclourà la definició i regulació del paper de 
les agències de col·locació i el seu sistema d’avaluació 
i seguiment que, en qualsevol cas, tindrà en compte, 
a més de la qualitat del servei, els resultats de la seva 
labor d’intermediació.

12.5 Redefinir un nou sistema de participació de les 
entitats cooperadores i col·laboradores del SOC (especi-
alment en matèria d’orientació, formació i capacitació) 
que resulti més àgil, més flexible i més transparent. 
Aquesta col·laboració haurà d’estar orientada a aconse-
guir una atenció en matèria d’ocupació més especialit-
zada i de més qualitat. Aquesta participació comptarà 
amb un sistema d’avaluació més orientat a resultats.

12.6 Fomentar la cooperació i coordinació del SOC 
amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal i la resta de 
serveis públics d’ocupació autonòmics i d’altres països 
europeus, especialment en el referit a la intermediació 
laboral i la difusió d’ofertes de treball.
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tutàries de 2012, que estableixen que el Govern no 
pot deixar fora de la Renda Mínima d’Inserció als 
sol·licitants que reuneixen tots els requisits per rebre 
aquesta prestació.

• Prestar especial atenció a determinats col·lectius, com 
els aturats de llarga durada, i promoure mesures espe-
cials per a la seva plena integració laboral.

15.3 Realitzar campanyes informatives específiques de 
difusió de la llei de mecenatge (Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo), 
així com destinades al foment general de la solidaritat 
particular i de la responsabilitat social corporativa, per 
tal de afavorir l’arribada de altres recursos econòmics 
a les entitats de caràcter social, sense prejudici de la 
continuïtat i aprofundiment de les polítiques de suport 
amb recursos públics.

15.4 Instar al Govern central a ampliar la tipologia 
d’entitats que poden ser beneficiàries del règim fiscal 
especial previst a la llei de mecenatge i a ampliar 
els beneficis i incentius fiscals continguts en aquesta 
llei. 

15.5 Adoptar totes les mesures necessàries, incloent 
modificacions de la normativa vigent si s’escau i dins 
de les competències autonòmiques en matèria fiscal, 
per tal de potenciar incentius de qualsevol índole per 
a promoure el finançament a través de donatius a les 
entitats del tercer sector i altres fórmules de suport, 
així com millorant la fiscalitat de les entitats sense 
ànim de lucre.

Proposta de resolució núm. 16

Educació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

16.1 Incloure als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2014 les partides pressupostàries 
suficients per a: 

• Rehabilitar i reformar tots els centres educatius que 
ho precisin.

• Elaborar i posar en marxa un pla plurianual d’inver-
sions en centres educatius que tingui com a fi reduir el 
nombre de mòduls prefabricats, comunament coneguts 
com a barracons, fins a suprimir-los per complet con-
forme a un calendari que no es perllongui més enllà de 
la present legislatura.

• Proveir de personal docent a les escoles conforme a 
les necessitats evidenciades per l’increment d’alumnes 
els últims anys.

• Suprimir les retallades en les nòmines dels docents de 
centres públics i concertats i mantenir íntegrament les 
plantilles docents existents a tots els centres educatius 
públics de Catalunya.

• Establir mecanismes que garanteixin la qualitat de 
l’ensenyament públic a Catalunya.

Bloc IV: Salvaguarda de l’estat del benestar 

(Proposta de resolució transaccional 4 | reg. 36346)

Proposta de resolució núm. 14

Servidors públics

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no in-
cloure en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exer-
cici pressupostari 2014 cap supressió de pagues extres aplicades als 
salaris dels servidors públics ni cap mesura que suposi la minoració 
de salaris del personal al servei de l’administració publica catalana.

Proposta de resolució núm. 15

Serveis socials

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

15.1 Destinar les partides pressupostàries següents a la 
prestació de serveis socials bàsics de salut, educació i 
benestar

• Totes les partides pressupostàries destinades a aten-
cions protocol·làries i representatives, publicitat, difu-
sió, campanyes institucionals, exposicions, certàmens 
i altres activitats de promoció de tots els Departaments 
de la Generalitat.

• Totes les partides pressupostàries destinades a les de-
legacions, oficines i missions exteriors, així com les 
partides destinades a entitats de política exterior.

• 15.3 Totes les partides pressupostàries destinades a 
les oficines dels ex-Presidents i a les pensions dels ex-
consellers.

• Totes les partides pressupostàries destinades a la po-
lítica lingüística.

• Totes les partides pressupostàries destinades a la cons-
trucció nacional.

15.2 Deixar de considerar la Renda Mínima d’Inserció 
com un dret subjecte a disponibilitats pressupostàries 
o a conjuntures econòmiques determinades, i tractar-la 
com un dret universal i com un instrument d’inserció 
mitjançant un tractament integral i no discriminatori 
i, a tal efecte,

• Prendre totes les mesures necessàries per assegurar 
el pagament de la Renda Mínima d’Inserció a tots els 
beneficiaris d’aquesta prestació.

• Destinar en els pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2014 les partides suficients per al pagament 
d’aquesta prestació a tots els seus beneficiaris.

• Avaluar i donar resposta als expedients pendents de 
resolució des de maig de 2011.

• Reformar el sistema de tractament de la prestació, a 
fi de destinar a aquesta prestació una partida oberta al 
Pressupost anual de la Generalitat, en la qual es van 
afegint recursos en funció de les necessitats i del nom-
bre de beneficiaris d’aquesta prestació.

• Prendre en consideració les conclusions i recoma-
nacions del dictamen del Consell de Garanties Esta-
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que es revisin els tancaments i reduccions d’horaris d’aquests cen-
tres, especialment en aquelles poblacions on per motius geogràfics 
o socioeconòmics, aquestes mesures tenen un impacte especialment 
negatiu.

17.5 Establir mecanismes de transparència i de lliure competència 
en l’adjudicació de la provisió de serveis sanitaris del Departament 
de Salut.

17.6 Impulsar les mesures necessàries per a la creació d’una targe-
ta sanitària que estigui coordinada des del Ministeri de Sanitat de 
manera que es pugui utilitzar en qualsevol punt d’Espanya sense cap 
menyscapte en els serveis a rebre pels ciutadans amb independència 
de l’administració autonòmica que hagi de prestar-los.

Proposta de resolució núm. 18

Situació de la justícia

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

18.1 Incrementar als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya de l’any 2014 els recursos destinats a finançar 
el servei del torn d’ofici i al manteniment dels Serveis 
de Justícia Gratuïta i d’Orientació Jurídica que presten 
els Col·legis d’Advocats de Catalunya, per així garantir 
la tutela judicial efectiva a totes aquelles persones que 
requereixen d’aquest servei i garantir que les retribuci-
ons dels lletrats del torn d’ofici siguin dignes.

18.2 Pagar en el termini d’un mes els pagaments en-
darrerits en concepte de les aportacions acordades del 
torn d’ofici, i garantir en els propers mesos un pagament 
puntual que no excedeixi de seixanta dies a comptar des 
de la prestació del servei.

18.3 Obrir durant l’any 2014 els centre penitenciari del 
Catllar, dotant-lo de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per al seu correcte funcionament.

18.4 Destinar en els propers pressupostos de la Gene-
ralitat per a l’any 2014 una partida amb dotació pres-
supostària suficient destinada a posar en marxa les 
obres de construcció de la nova Ciutat de la Justícia 
de Tarragona.

18.5 Adoptar totes les mesures pressupostàries neces-
sàries per compensar la pèrdua retributiva soferta l’any 
2013 per als treballadors/es de l’Administració de Jus-
tícia a Catalunya i no aplicar a partir de 2014 cap més 
retallada retributiva als treballadors i treballadores de 
l’Administració de Justícia a Catalunya.

18.6 Reconèixer l’especificat de la situació funcionarial 
i de les condicions de treball del personal al servei de 
l’administració de justícia a Catalunya i, en aquest sen-
tit, mantenir la necessària continuïtat de la Mesa de 
negociació del personal al servei de l’Administració de 
Justícia a Catalunya, constituïda en data 6 de juny de 
1.997 amb plena autonomia.

18.7 Adoptar totes les mesures necessàries per al des-
plegament de la nova oficina judicial a Catalunya ga-
ranteixi, consolidant els serveis comuns creats en la 
legislatura anterior i en aquesta i garantint com a mínim 
el manteniment de la dotació de personal, en especial 
tenint en compte que el volum de càrregues d’assumptes 
judicials és dels més elevats de l’Estat i que no s’han 
creat nous òrgans judicials durant els últims anys. 

• Garantir el finançament de totes les despeses corrents 
necessàries per al correcte funcionament de tots els cen-
tres educatius públics de Catalunya.

• Mantenir totes les subvencions destinades a les asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes.

16.2 Elaborar un informe sobre les contractacions rea-
litzades pels directors dels centres d’ensenyament, per 
al curs 2013-2014, en l’àmbit de les facultats que la 
Consellería d’Ensenyament els ha atorgat en matèria de 
provisió de plantilles, incloent, entre d’altres: 

• El nombre de persones contractades.

• Les matèries docents per les quals ha estat contractat 
el professorat.

• Informe del Departament sobre el seguiment realitzat 
per garantitzar que les contractacions s’han efectuat se-
guint els principis de mèrit i capacitat.

16.3 Donar compliment a la moció 30/IX del Parlament 
de Catalunya, aprovada el 20 de juny de 2011, sobre la 
sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un 
pla contra el fracàs escolar, que insta el Govern de la 
Generalitat a assegurar la continuïtat de la sisena hora 
en els horaris escolars de totes les escoles.

16.4 Restablir les subvencions del Departament d’Edu-
cació del Govern de la Generalitat als ajuntaments de 
1.800 euros per cada plaça a les escoles bressol muni-
cipals i de 600 euros per plaça a les escoles de música, 
superant la retallada unilateral aplicada l’any 2011.

16.5 Sotmetre a la consideració dels portaveus parla-
mentaris de la Comissió d’Ensenyament el contingut 
dels materials docents i programació d’activitats aca-
dèmiques susceptibles de ser manipulats amb finalitats 
adoctrinadores o partidistes, especialment en matèria 
d’història de Catalunya i resta d’Espanya, així com de 
l’estudi de les institucions de l’Estat.

16.6 Reforçar el coneixement d’idiomes i implantar un 
model trilingüe amb el català, el castellà i anglès com a 
llengües vehiculars en el sistema educatiu català.

(Proposta de resolució transaccional 5 | reg. 36322)

Proposta de resolució núm. 17

Sistema sanitari

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a

17.1 Adoptar les mesures necessàries per assegurar la sostenibilitat 
d’un sistema català de salut públic i de qualitat. Per a això el Govern 
es comprometrà a dotar un finançament públic suficient que permeti 
incrementar el nivell de despesa per càpita en salut, tenint com a ob-
jectiu aconseguir els mateixos nivells que països de riquesa similar.

17.2 Assegurar per a l’any 2014 una dotació pressupostària per a 
salut que sigui almenys igual a la que es va destinar als pressupostos 
de l’any 2012

17.3 Prendre totes les mesures necessàries per assegurar la disponi-
bilitat de llits i de quiròfans a tots els hospitals i clíniques dependents 
del sistema públic de salut de Catalunya. Per això es prioritzarà la 
utilització dels centres propis de l’Institut Català de la Salut, evitant 
el tancament d’equipaments de titularitat pública en benefici de cen-
tres gestionats per entitats privades.

17.4 Revisar els criteris pels quals s’han pres les decisions de tanca-
ment de CAPs, dispensaris, o centres sanitaris nocturns, de manera 
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20.1 Instar al Govern central a modificar la llei 37/1992 
de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit 
per tal gravar amb un IVA superreduït del 4% a totes 
les activitats i productes culturals, així com a tots els 
serveis que se’n derivin.

20.2 Fomentar altres fórmules de finançament del pa-
trimoni i les polítiques culturals com l’esponsorització, 
el mecenatge, el patrocini i el finançament privat, que 
garanteixin la viabilitat a llarg termini del patrimoni i 
de les polítiques culturals i redueixin la dependència 
exclusiva de les subvencions i ajuts públics.

20.3 Fomentar la racionalització i simplificació de les 
estructures i organismes del Departament de Cultura, 
evitant les duplicitats que avui es donen entre l’Institut 
Català de les Empreses Culturals i la Direcció General 
de Creació i Empreses Culturals.

20.4 Suprimir el Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts (CONCA).

20.5 Limitar la contractació externa als encàrrecs es-
trictament imprescindibles, que no es puguin dur a 
terme pel personal i professionals del Departament de 
Cultura.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Aquest desplegament en cap cas pot suposar un nou 
empitjorament de les condicions retributives i laborals.

18.8 Negociar i arribar a un acord amb el Comitè de 
Vaga de la Mesa de negociació del personal al servei 
de l’Administració de Justícia a Catalunya a la resta de 
punts que han estat el motiu de convocatòria de la vaga 
indefinida dels personal al servei de l’Administració de 
Justícia, per aconseguir finalitzar el conflicte existent.

Proposta de resolució núm. 19

Seguretat ciutadana

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a assignar al Servei Català de Transit una 
partida pressupostària específica en els Pressupostos 
de la Generalitat que contempli íntegrament les seves 
necessitats de gestió i de funcionament dels seus serveis 
i que, en conseqüència, la recaptació derivada de les 
sancions per faltes i delictes de trànsit a Catalunya es 
dediqui en exclusiva a la millora de la xarxa viària, a 
la senyalització adequada i a l’eliminació dels trams de 
concentració d’accidents.

Proposta de resolució núm. 20

Cultura

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat 
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de referèndums que estableix l’article 150.2 de la Constitució o per 
la via de la convocatòria d’un referèndum a Catalunya per part de 
l’Estat com estipula l’article 92 de la Constitució.

b) Establir les garanties d’un autèntic debat democràtic que respecti 
totes les posicions i asseguri un paper neutral dels mitjans públics de 
comunicació, que implica la concreció de mecanismes d’informació 
i debat basats en el rigor i la pluralitat.

Proposta de resolució núm. 2

Sobre les garanties als treballadors de la funció pública 
de Catalunya

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’em-
pleat públic, estableix amb claredat en el seu article 
15b que els empleats i les empleades públiques tenen 
dret a la negociació col·lectiva i a la participació en la 
determinació de les seves condicions de treball.

Els sindicats de la funció pública han reiterat en multi-
tud d’ocasions que aquesta negociació col·lectiva s’ha 
convertit en un simple tràmit informatiu en el que la 
part contractant es limitava a explicar les decisions que 
ja tenia preses i no han tingut capacitat ni per poder par-
ticipar en aquestes decisions ni per determinar les con-
dicions de treball més enllà de modificacions puntuals.

Aquesta situació s’ha fet palesa especialment en temes 
salarials, quan els treballadors i treballadores públics 
han vist retallats els seus salaris en els darrers dos anys, 
deixant de cobrar l’import d’una de les 14 pagues anu-
als, evidenciant-se a més la falta de voluntat d’arribar 
a acords i el menysteniment a la negociació col·lectiva 
quan el propi conseller d’Economia anuncia pública-
ment la retallada de la paga de desembre de 2013 sense 
que ni tan sols s’hagués encara convocat la mesa de 
negociació. Situa, a més a la funció pública de Cata-
lunya en una discriminació respecte dels funcionaris i 
funcionàries de les diferents administracions de l’Estat 
i d’altres comunitats que mantindran el mateix salari.

Al mateix temps, en els darrers dos anys, com a con-
seqüència de les restriccions pressupostàries, hi ha ha-
gut, sense existència de negociació prèvia, una reducció 
molt important de llocs de treball que ha afectat espe-
cialment al col·lectiu de personal interí i substitut, quan 
l’índex de funcionàries per mil habitants és dels més 
baixos de Europa, incloses les comunitats de l’Estat.

En la darrera mesa general s’ha anunciat un concurs de 
trasllats que afectarà més de 6.000 persones però no es 
vol negociar cap compromís per garantir l’ocupació de 
les places que quedin vacants com a conseqüència del 
concurs, fet que podria comportar la pèrdua de milers 
de llocs de treball.

D’altra banda, des fa ja més de dues setmanes els funci-
onaris al servei de l’Administració de Justícia a Catalu-
nya estan en vaga indefinida per reivindicar una àmplia 
plataforma reivindicativa que fa referència a aspectes no 
sols retributius i de condicions de treball, sinó també a 
aspectes que tenen molt a veure amb la qualitat del ser-
vei que es presta als ciutadans i ciutadanes i a garantir 
el seu caràcter públic i accessible a tothom, sense que 
s’hagi pogut arribar a cords negociats dins l’especificitat 
de la seva mesa sectorial.

Propostes de resolució presentades  
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida  
i Alternativa (reg. 36268 i 36383)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, porta-
veu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents propostes de re-
solució subsegüents al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00005/10).

Propostes de resolució

(Proposta de resolució transaccional 6 | reg. 36436 
i 36400)

Proposta de resolució núm. 1

Sobre com exercir el dret a decidir

Catalunya viu des de fa uns anys un procés que ha de culminar en 
l’exercici del dret a decidir concretat en un referèndum o consulta.

La sentència de l’any 2010 del Tribunal Constitucional contra l’Es-
tatut d’Autonomia votat pel poble català l’any 2006, va demostrar 
que les legítimes aspiracions de Catalunya a més autogovern no eren 
acceptades per una visió uniformista i centralista de la Constitució 
de 1978. La ciutadania s’ha mobilitzat de forma massiva i pacífica 
l’any 2010, l’any 2012 i aquesta Diada Nacional.

El procés cap al dret a decidir s’ha de fer sumant majories àmplies 
que respectin la legítima pluralitat del nostre poble. En els darrers 
mesos s’han creat dos instruments essencials: la Comissió parla-
mentària del dret a decidir i el Pacte Nacional per Dret a Decidir. 
Ara cal omplir-los de contingut: s’ha de passar d’una etapa en que 
CiU i ERC han decidit, de forma unilateral i exclusiva, els ritmes i 
els continguts del procés a una nova etapa en la que, en la línia que 
marca el manifest elaborat pel president Rigol, siguin el Parlament 
i la societat civil, a través del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, els 
que acordin, desprès d’un debat democràtic, les properes passes a fer.

El Parlament de Catalunya: 

1) Expressa el seu reconeixement a tots els ciutadans i ciutadanes 
que durant la Diada Nacional es varen manifestar de forma massiva, 
cívica i pacífica a favor dels drets nacionals i socials de Catalunya.

2) Expressa el seu més enèrgic rebuig i condemna a l’atac violent 
perpetrat per grups feixistes contra la Delegació de la Generalitat a 
Madrid durant la Diada Nacional.

3) Expressa el seu suport explícit al Manifest elaborat per l’expresi-
dent del Parlament, Joan Rigol, per encàrrec del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir en la seva reunió de 26 de juny.

4) Constata que la carta que el President del Govern de l’Estat ha en-
viat aquest mes de setembre al President de la Generalitat en resposta 
a la seva legítima demanda de celebrar un referèndum o consulta a 
Catalunya no representa una resposta autèntica ni definitiva per part 
de l’Estat espanyol, i obliga, ara amb més raó, a que el Parlament 
de Catalunya faci arribar a les Corts espanyoles les seves propostes 
concretes de celebració d’un referèndum o consulta.

5) Ratifica el paper principal del Parlament en el procés cap a un 
referèndum o consulta i per la Constitució d’una majoria política 
àmplia que l’impulsi. A tal efecte, el Parlament acordarà el calendari 
i la pregunta del referèndum o consulta, en el marc de la Comissió 
parlamentària d’estudi del Dret a decidir i d’acord amb el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. El Parlament també haurà de: 

a) Concretar en un mes les vies per iniciar un procés legal des de 
Catalunya de sol·licitud al Congrés per realitzar un referèndum sobre 
el dret a decidir. Per la via del traspàs de la competència en matèria 
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ambulatòria en hospitals que afecta les persones més 
febles que pateixen malalties greus i cròniques.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Garantir l’accés universal a l’atenció sanitària, posant 
en marxa de forma urgent les mesures necessàries per 
a que les persones excloses de l’atenció sanitària pel 
Reial Decret Llei 16/2012 disposin d’atenció sanitària 
gratuïtat, posant fi, per exemple, a la facturació de les 
visites d’urgències en alguns centres.

2) Garantir el caràcter plenament públic de l’Hospital 
Clínic de Barcelona promovent el consens amb tots 
els agents implicats i els grups parlamentaris per tal 
de donar estabilitat institucional i transparència a la 
gestió i cercar la participació de la ciutadania i dels 
treballadors i treballadores de l’Hospital per afavorir el 
lideratge assistencial, docent i de recerca i innovació. 
Impulsar l’aprovació dels seus estatuts i codi ètic abans 
de finals de 2013.

3) Aturar la posada en marxa del Pla d’activitat i pressu-
post 2013 de l’Hospital Clínic, que preveu mesures com 
una retallada de 17,5M euros, la reducció de l’activitat, 
el tancament de 74 llits i la derivació d’activitat sanitària 
de baixa complexitat al centre privat Sagrat Cor, de la 
multinacional sanitària IDC Salut.

4) Donar a conèixer públicament la totalitat del Pla de 
Reordenació Assistencial Territorial (Pla Rat 2013-
2015), explicitant els noms dels centres i territoris de 
salut en la informació del Pla, i acordar-ne els contin-
guts amb agents social, les entitats municipalistes i el 
conjunt del sector sanitari.

5) Mantenir la dotació d’ambulàncies, de vehicles i per-
sonal, que s’han de preveure en el concurs públic per a 
la contractació dels serveis de transport sanitari, així 
com assegurar el respecte per l’actual conveni col·lectiu 
de transport sanitari de Catalunya, com a garantia per 
mantenir la qualitat del servei

Proposta de resolució núm. 4

Per una economia al servei de les persones

El principal problema de Catalunya és la crisi econòmi-
ca, l’atur i la precarietat, el creixement de la pobresa i 
de les desigualtats socials. Les polítiques econòmiques 
aplicades durant els anys de govern de CiU, en sintonia 
amb les polítiques dels Governs de l’Estat i de les polí-
tiques de la UE, han provocat la pèrdua de llocs de tre-
ball, especialment en els serveis públics, l’enfonsament 
de la demanda interna i, en definitiva, l’aprofundiment 
de la crisi econòmica.

Per primera vegada en la història de l’autogovern el 
Parlament de Catalunya no ha pogut debatre ni aprovar 
els pressupostos en un exercici pressupostari sencer. 
L’objectiu de la pròrroga pressupostària no era combatre 
les retallades, sinó amargar-les, el Govern ha aplicat 
l’objectiu de dèficit aprovat pel Govern de l’Estat. El 
Govern ha impedint un debat públic i transparent, sense 
que la societat catalana i els diputats i diputades pogues-

Per aquestes raons, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 

1) Fer efectiu el dret a la negociació col·lectiva, presen-
tant amb caràcter de proposta oberta de negociació a les 
diferents meses generals i sectorials de la funció pública 
qualsevol mesura relativa a les condicions i als llocs 
de treball del personal al servei de les administracions 
públiques, previ a qualsevol acord o presa de decisió 
d’aquestes administracions.

2) Que es reconegui l’especificat de la situació funciona-
rial i de les condicions de treball del personal al servei 
de l’administració de justícia a Catalunya i, en aquest 
sentit, es mantingui la necessària continuïtat de la Mesa 
de negociació del personal al servei de l’Administració 
de Justícia a Catalunya, constituïda en data 6 de juny 
de 1.997 amb plena autonomia.

3) Fer l’esforç per negociar i arribar a un acord amb el 
Comitè de Vaga dels punts que han estat el motiu de 
convocatòria de la vaga indefinida del personal al servei 
de l’Administració de Justícia, per aconseguir finalitzar 
el conflicte existent.

4) Garantir el cobrament íntegre de la paga extraordinà-
ria de desembre de 2013 per a tot el col·lectiu d’empleats 
i empleades públiques de Catalunya.

5) Garantir per a l’any 2014 el manteniment de, com a 
mínim, el nombre actual total de llocs de treball d’em-
pleats i empleades públiques de Catalunya, inclòs el 
personal interí i les bosses de substitucions.

6) Que en el desplegament de la nova oficina judicial, 
a Catalunya es garanteixi el manteniment de la dotació 
de personal, en especial tenint en compte que el volum 
de càrregues de feina/assumptes judicials a Catalunya 
és dels més elevats de l’Estat i que no s’han creat nous 
òrgans judicials durant els últims anys. Aquest desple-
gament en cap cas pot suposar un nou empitjorament 
de les condicions retributives i laborals.

Proposta de resolució núm. 3

Per garantir la universalitat i l’accés al sistema de salut

El sistema sanitari català es troba greument afectat 
per un seguit de mesures preses pel Govern de l’Es-
tat, com l’eliminació de la universalitat del sistema, els 
increments dels copagaments, el darrer dels quals ha 
estat la dispensació de medicaments en les farmàcies 
hospitalàries entre altres mesures; i pel Govern de la 
Generalitat amb una política de retallades de serveis, 
pèrdua de llocs de treball i la reestructuració del sistema 
sanitari amb projectes com el procés de privatització de 
l’Hospital Clínic de Barcelona.

És imprescindible un sistema nacional de salut d’accés 
universal, públic i gratuït, finançat a través dels impos-
tos, garantint que no hi hagi ningú que visqui a Cata-
lunya sense atenció sanitària i amb unes institucions, 
que són patrimoni col·lectiu, que han de continuar sent 
públiques, com l’Hospital Clínic de Barcelona, un trans-
port sanitari de qualitat i sense que a Catalunya s’apliqui 
el nou copagament dels medicaments de dispensació 
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Pel que fa a la fiscalitat

1) Aprovar en el termini d’un mes un paquet de mesures 
fiscals que inclogui com a mínim: 

a) Modificar l’impost de successions per incrementar-ne 
la progressivitat i el potencial recaptatori.

b) Implantació de l’Eurovinyeta als vehicles pesants de 
mercaderies que travessen Catalunya per les vies de 
gran capacitat de titularitat catalana.

c) Introducció d’un gravamen sobre les begudes de re-
fresc amb excés de sucre, per raons de salut, que afec-
taria principalment les grans distribuïdores de begudes.

d) Aplicació i adaptació a la legislació vigent de la Llei 
16/2000, de l’impost sobre Grans Establiments Comer-
cials.

e) Implementar un gravamen a les grans fortunes, que 
serà progressiu, vinculat a la renda, gravant totes aque-
lles rendes superiors als 500.000 euros anuals.

f) Presentar un paquet de mesures de fiscalitat ambien-
tal que inclogui, entre d’altres, un impost sobre la pro-
ducció d’energia nuclear, un impost sobre les activitats 
contaminants i un impost sobre les emissions de CO2.

g) Impulsar un Pla Nacional de lluita contra el frau 
fiscal. L’Agència Tributària de Catalunya proposarà i 
posarà en marxa fórmules de coordinació i col·laboració 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la 
Seguretat Social buscant una major corresponsabilitat 
en la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida.

2) Presentar en el termini d’un mes la modificació de 
la llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostà-
ria per tal d’adaptar l’objectiu de sostenibilitat de les 
finances públiques a l’actual recessió econòmica i a la 
necessitat de mantenir l’estat de benestar i a l’objectiu 
de reduir l’atur, la pobresa i l’exclusió social.

Pel que fa a la Banca Pública

1) El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat amb 
els treballadors i treballadores de Catalunya Banc i ma-
nifesta el rebuig al pla de reestructuració de Catalunya 
Banc, a les condicions de l’ERO presentat pel FROB, 
que pot suposar la pèrdua de 2.395 llocs de treball, un 
terç de la plantilla, i l’aplicació d’unes condicions molt 
més dures que les aplicades al personal d’altres entitats 
financeres nacionalitzades.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions davant la direcció de Catalunya Banc 
pel manteniment dels llocs de treball i el patrimoni de 
l’entitat, així com a realitzar una veritable negociació 
amb els representants dels treballadors de l’entitat 

b) Tenir un paper actiu en la defensa d’una institució 
financera clau pel país i dels seus treballadors i treba-
lladores.

c) Presentar una proposta, acordada amb els represen-
tants dels treballadors de l’entitat i els grups parlamen-
taris, per negociar amb el Govern de l’Estat, perquè 
Catalunya Banc formi part del sector públic i que, 
conjuntament amb l’Institut Català de Finances i altres 

sin conèixer i esmenar les prioritats pressupostàries, tal 
com estableixen les lleis.

Per fer front a la crisi és necessari impulsar una política 
pressupostària que plantegi, per negociar amb l’Estat, 
un objectiu de dèficit que permeti començar a revertir 
les retallades, garantir l’Estat de benestar i impulsar la 
reactivació de l’economia; amb una política d’ingressos 
que permetin, alhora, la redistribució de la riquesa; i 
un canvi en la gestió pressupostària per prioritzar els 
pagaments socials, educatius, sanitaris o culturals per 
davant del pagament de l’endeutament.

Després de la desaparició del sistema català de caixes és 
estratègic per Catalunya preservar la segona institució 
financera del país Catalunya Banc i, en aquest sentit, 
el Govern de la Generalitat s’ha d’implicar, ara que es 
vol imposar un ERO al personal de l’entitat, decidida-
ment en la defensa dels llocs de treball, del patrimoni 
d’una entitat financera fonamental i ha de plantejar que 
l’entitat es quedi en el sector públic, vinculada a la Ge-
neralitat.

Catalunya necessita de nous instruments per fer front a 
la crisi i donar suport a l’economia productiva, instru-
ments com una banca pública.

Instar el Govern que el conseller d’economia i conei-
xement comparegui de forma immediata davant el ple 
del Parlament per donar compte detallat de l’execució 
del pressupost de la Generalitat prorrogat durant 2013.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Pel que fa al pressupost

1) Que compareguin tots els consellers i conselleres en 
les corresponents comissions del Parlament per donar 
compte de l’aplicació de la pròrroga pressupostària a 
cada Departament.

2) Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini 
d’un mes, un informe sobre l’execució pressupostària 
del primer semestre de 2013, en el qual es detalli l’exe-
cució de les partides pressupostaries per programes i 
partida pressupostària per departaments i organismes, 
ens públics, fundacions i consorcis. L’execució ha de 
mostrar el pressupost inicial, les modificacions, el pres-
supost final, reserves, disposicions, obligacions i paga-
ments i en format digital tractable en full càlcul, com 
marquen els estàndards de transparència, comparativa 
amb l’any passat.

3) Aplicar, en el projecte de pressupost per 2014, el límit 
de dèficit que garanteixi la recuperació de les polítiques 
socials, educatives, sanitàries, culturals, així com d’in-
versions per a la progressiva reactivació de l’economia.

4) Impulsar una auditoria del deute per analitzar les 
motivacions, les condicions de l’endeutament, el destí 
d’aquests recursos i el seu possible caràcter il·legítim.

5) Renegociar les condicions del deute de la Generalitat 
amb entitats financeres i revisar els contractes dels fi-
nançaments específics d’infraestructures i equipaments 
(mètodes alemanys, censos o drets de superfície), amb 
moratòries i ajornaments en el pagament dels interessos 
del deute i del deute diferit, per prioritzar les despeses 
públiques de salut, educació, serveis socials i cultura.
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immersió com a instrument i de les eines de treball què 
ens hem dotat, com el Consorci per a la Normalització 
Lingüística i, així mateix, manifestar el nostre suport 
als docents de les illes Balears que estan mobilitzats en 
defensa del seu model educatiu i lingüístic.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Pagar, amb càrrec del pressupost 2013, dels deutes 
pendents amb el conjunt del sector, agents culturals i 
món local amb la incorporació dels interessos de de-
mora que s’hagin produït o hagin hagut de pagar els 
deutors per fer front a l’impagament de la Generalitat.

2) Acordar que tots els processos de selecció de direc-
cions d’equipaments nacionals, públics i consorciats es 
faran per concurs públic i internacional seguint els cri-
teris i recomanacions internacionals. I de forma urgent 
garantir el concurs per la nova direcció i projecte del 
Gran Teatre del Liceu.

3) Fer una convocatòria específica de la línia de suport 
al món local, especialment en biblioteques, formació i 
difusió cultural.

4) Garantir el finançament de la Generalitat en la cre-
ació i manteniment de l’oferta pública d’escoles públi-
ques d’ensenyaments artístics (música i dansa).

5) Prendre el compromís que les mesures d’estalvi en 
els equipaments culturals no es produiran a costa del 
tancament de sales o d’equipaments nacionals, ni de 
forma temporal.

6) Aturar les decisions de privatització i mercantilitza-
ció dels equipaments i serveis culturals per polítiques 
que consolidin i garanteixin el dret i l’accés a la cultura

7) Mantenir el compromís de defensar la unitat de la 
llengua catalana en tot el territori del domini lingüístic 
català.

8) Manifestar el reconeixement que l’aportació del 
model d’immersió lingüística ha fet per a l’èxit en el 
coneixement de les llengües pròpies dels territoris on 
s’ha aplicat.

9) Donar el suport i el reconeixement a la tasca i dedi-
cació de tot el personal del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, assegurant-ne la seva continuïtat i 
garantint els serveis de català que presta al territori i la 
sostenibilitat i finançament del CPNL com a instrument 
imprescindible de la política lingüística del país.

10) Donar suport a totes les mobilitzacions, pacífiques 
i unitàries, que defensen el català com a llengua vehi-
cular a les Illes Balears.

Proposta de resolució núm. 6

Lluita contra el feixisme

El violent atac portat a terme per grups feixistes contra 
la Delegació de la Generalitat a Madrid durant la Diada 
Nacional ha estat condemnat per les forces democràti-
ques i ha posat en primer pla l’existència d’aquests grups 
violents. El grup parlamentari d’ICV-EUIA ha estat 
denunciant en els darrers temps l’actuació de grups de la 

possibles entitats, formi part d’un sistema de banca pú-
blica vinculat a la Generalitat.

Proposta de resolució núm. 5

En defensa de la llengua i la cultura

En el context de retallades pressupostàries que estan 
superant els límits bàsics per no posar en risc unes po-
lítiques públiques que estructurin, consolidin i garan-
teixin el benestar de la ciutadania i la cohesió social, 
una de les que més ha patit aquest efecte retallador de 
supressió de serveis o de posar-los al límit, a més dels 
efectes dels impagaments de subvencions i convenis, 
estan sent les polítiques culturals.

En els darrers dos anys el pressupost de la Generalitat 
destinat a cultura ha passat, d’un exigu 1’2% a menys 
de l’1%, patint una retallada que s’aproxima al 65%. La 
política cultural no forma part de l’Estat del Benestar 
per aquest Govern i a aquesta constatació cal sumar-li 
decisions greus per part de l’Estat, com l’augment de 
l’IVA cultural a la majoria de productes i serveis cul-
turals. Tot plegat fa que ara el sistema cultural estigui 
en emergència.

I especialment veiem amb preocupació la deriva per 
manca de lideratge i inacció de la conselleria i del go-
vern català amb les institucions culturals del país. En 
definitiva, una política cultural del govern que retalla 
el dret a la cultura del conjunt de catalans i catalanes i 
que participa de la privatització i mercantilització d’un 
bé comú essencial per a l’avenç en la cohesió social, 
l’emancipació individual i col·lectiva i la llibertat.

Fruit d’aquesta situació ens trobem amb uns equipa-
ments nacionals que no poden desenvolupar ni garantir 
les missions pròpies, un món local que no rep el suport 
ni les garanties mínimes exigibles a les polítiques cul-
turals de proximitat, una ciutadania que no té garan-
tit l’accés a la cultura i que té limitades les pràctiques 
culturals i uns agents que son expulsats del seu treball 
professional.

D’altra banda, pel que fa a la llengua catalana, consi-
derem que aquesta és un patrimoni cultural comú no 
només dels catalans i les catalanes, sinó de tots aquells 
ciutadans i ciutadanes que viuen en els territoris de par-
la catalana i, per extensió, també de tota la ciutadania 
que hi conviu amb una relació de veïnatge lingüístic. 
Aquest és un patrimoni que cal garantir i preservar i, a 
hores d’ara, encara cal normalitzar, quan la situació de 
disglòssia no ha estat superada i l’ús públic del català 
segueix sent deficitari en relació al que hauria de ser l’ús 
ple d’una llengua pròpia d’una comunitat lingüística, tot 
i el llarg treball d’anys fet des de les polítiques lingüís-
tiques impulsades per algunes comunitats autònomes.

Tot al contrari, els darrers governs del Partit Popular a 
València, a la Franja d’Aragó i recentment a les Illes, o 
les darreres incorporacions a la LOMCE han fet osten-
tació d’un atac constant a la llengua catalana, a la seva 
unitat o als processos d’immersió lingüística.

Entenem que cal, des d’aquest Parlament, fer una mani-
festació clara en defensa de la unitat de la llengua, de la 
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s’hi afegeix una amenaça recentralitzadora del govern 
de l’Estat espanyol; retallades de competències fetes 
des de la deslleialtat institucional, la desconfiança i la 
superioritat moral; i normatives diverses que vulneren 
l’autonomia local i el principi de subsidiarietat.

Les reclamacions del món local català d’un marc ins-
titucional i una hisenda pròpia que s’havia de concre-
tar en la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances 
Locals no s’han fet efectives. El projecte aprovat pel 
Govern el passat 30 de juliol de 2013, lluny de satisfer 
les demandes del municipalisme concretades a l’Estatut 
de Catalunya (articles 83-93 i 220) replica el projecte de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
del govern de l’Estat espanyol amb un mateix esperit de 
desconfiança cap al món local, vulnerant l’Estatut pel 
que fa a l’autonomia local, i supeditant l’actuació públi-
ca dels ens locals a la llei d’estabilitat pressupostària.

Un dels aspectes més agressius de la llei cap al món 
local són l’article 50 i la Disposició transitòria Primera, 
que suprimeixen el consell comarcal del Barcelonès per 
tal d’integrar-lo en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
modifiquen les comarques del Baix Llobregat, del Ma-
resme i del Vallès Occidental. Les dissolucions institu-
cionals i fragmentacions territorials que imposa la llei 
amb la incorporació a l’àrea metropolitana de només 
alguns municipis d’aquestes 3 comarques pot implicar 
un desigual accés als serveis, allunyar les decisions 
de la ciutadania d’aquestes comarques, augmentar els 
desequilibris territorials, fer desaparèixer la capacitat 
de planificació i d’intervenció i esborrar el treball de 
concertació que fins ara les ha caracteritzades.

A banda, el govern incompleix el compromís més im-
portant de l’Estatut en relació al món local, ja que la 
Llei de Governs Locals no neix acompanyada d’una 
Llei de Finances Locals, fet que agreuja encara més la 
dramàtica situació de les hisendes municipals.

Els governs locals pateixen una situació financera lí-
mit. A la reducció d’ingressos procedents del sistema 
impositiu local i de les transferències de l’Estat i de 
la Generalitat se li han d’afegir els deutes contrets en 
convenis incomplerts.

Les declaracions cofoïstes realitzades per la Vicepre-
sidenta del Govern i Consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals en el marc de la sessió del Consell 
de Governs Locals de 18 de setembre en les quals infor-
mava que de forma imminent se satisfaran 600 milions 
d’euros de deute reconegut per la Generalitat, no hi do-
nen resposta suficient. Aquesta quantitat està molt lluny 
del deute real del Govern català amb els ajuntaments, 
que supera els 1.200 milions d’euros i que provenen 
també d’acords i convenis signats entre la Generalitat i 
els ajuntaments que no han estat pagats.

A això cal sumar-hi un altre incompliment, el de l’ajor-
nament fins a l’any 2014 de l’inici de l’execució del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya (puosc) i la seva 
modificació temporal en un nou període d’execució que 
serà el corresponent als anys 2014 a 2017, com així 
específica el Decret 206/2013, de 30 de juliol. Això 
posposarà l’execució d’inversions previstes en els pres-
supostos municipals 2013 de molts Ajuntaments que 

mateixa ideologia feixista, nazi, xenòfoba o homòfoba a 
Catalunya a través de diverses Propostes de Resolució. 
A països europeus, com França i Grècia, l’actuació de 
grups feixistes ha provocat ja dos assassinats i ha obert 
el debat sobre la seva possible il·legalització. Ara i abans 
és pertinent que el Parlament de Catalunya es pronunciï 
sobre aquesta preocupant qüestió.

Una de les formes d’actuar contra els intents de revifar 
ideologies feixistes és la recuperació de la memòria 
del que va suposar el cop militar del general Franco 
contra el legítim règim democràtic de la República, la 
guerra civil i la posterior dictadura. En aquest sentit 
seria també necessari que el Parlament es pronunciï 
en relació al procediment obert a Argentina contra els 
crims del franquisme i en relació a les responsabilitats 
pels bombardeigs feixistes italians contra la població 
civil de Barcelona i altres viles de Catalunya entre els 
anys 1937 i 1939.

Pel que fa a l’actuació de grups feixistes: 

1) El Parlament condemna els assassinats comesos a 
França i a Grècia en els darreres temps per grups de 
ideologia nazi o feixista.

2) El Parlament insta el Governa a: 

a) Promoure totes les accions legals necessàries per 
procedir a la ili legalització dels grups feixistes, 
nazis,xenòfobs o homòfobs que utilitzen o propugnen 
la violència, i a reclamar al Govern de l’Estat que adopti 
aquesta mesura.

b) Presentar al Parlament, a través del Conseller d’In-
terior, un informe exhaustiu sobre la presència i acti-
vitats dels grups feixistes, nazis, xenòfobs o homòfobs 
a Catalunya.

c) Incrementar, a través del Cos de Mossos d’Esquadra, 
la vigilància sobre els grups feixistes, nazis, xenòfobs 
o homòfobs.

Proposta de resolució núm. 7

En defensa del municipalisme

Després de 34 anys de democràcia local els Ajunta-
ments han contribuït a la qualitat de vida de la ciutada-
nia i al progrés dels pobles i ciutats, han proveït serveis 
de proximitat, han aprofundit la relació democràtica 
entre govern i ciutadania, desenvolupant i aprofundint 
el propi concepte de ciutadania; han donat resposta a 
les profundes transformacions i dificultats socials i eco-
nòmiques, mostrant flexibilitat i capacitat d’innovació, 
i ha estat impulsor de polítiques de sostenibilitat, de 
lluita contra la pobresa i l’exclusió i, en definitiva, de la 
construcció nacional.

En aquest sentit, i perquè els ajuntaments són govern 
de Catalunya, els nostres ens locals mereixen avui el 
reconeixement i la confiança per seguir consolidant-se 
com a espai institucional clau en l’assumpció dels nous 
reptes que té plantejats la societat.

Avui però, el món local pateix una agressió sense pre-
cedents en la seva legitimació. A l’asfixia econòmica 
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pagament sanitari en els malats crònics representen un 
pas més en aquest objectiu de contrareforma total.

Contrareforma de les pensions que si s’aprovés re-
presentaria, acabar amb el dret dels pensionistes a la 
revalorització i els condemna a la pèrdua del poder 
adquisitiu de la seves pensions amb el conseqüent em-
pobriment d e les persones grans.

Copagament dels fàrmacs hospitalaris és una de les úl-
times mesures del Govern de l’Estat que afecta a milers 
de persones que pateixen dolences greus i que solament 
busca la rendibilitat econòmica de la Salut Pública.

El Parlament de Catalunya rebutja: 

1) L’avantprojecte de Llei Reguladora del Factor de 
Sostenibilitat i de l’Índex de revalorització del Sistema 
de Seguretat Social.

2) El nou copagament de la dispensació de medicaments 
en les farmàcies dels hospitals, així com exigir al Mi-
nisteri de sanitat, Serveis Socials i Igualtat la convo-
catòria urgent de la Consell Interterritorial de salut per 
posar de manifest l’oposició a questa mesura i garantir 
a Catalunya l’accés a aquests medicaments de dispen-
sació ambulatòria en els hospitals de forma gratuïta.

(Proposta de resolució transaccional 7 | reg. 36395)

Proposta de resolució núm. 9

Per l’impuls d’un nou model productiu basat en l’economia verda i 
l’economia social 

El fracàs de les polítiques d’austeritat per sortir de la crisi és una 
evidència contrastable després de cinc anys de crisi, la realitat és que 
les polítiques de retallades ens han portat a una gran depressió. Avui 
és imprescindible recuperar la plena ocupació, reduir la pobresa, 
reduir la creixent desigualtat que fa que siguin les classes populars 
i les classes mitjanes qui estan pagant tot el preu d’una crisi que no 
han generat.

Considerem que la sortida d’aquesta crisi econòmica i social s’ha de 
plantejar en el marc d’un nou model productiu i de consum sostenible 
mediambientalment.

Ens cal un nou model econòmic que impulsi les energies renovables, 
que reguli el consum de primeres matèries, que aprofiti i impulsi el 
medi natural com un dels nuclis d’oportunitats de treball i de gene-
ració de benestar. Convertint el canvi climàtic en un eix de recerca 
i desenvolupament.

Una economia que combini austeritat ambiental i equitat: la pros-
peritat compartida i ecològica per sobre de la concepció tradicional 
de creixement.

Regular la durabilitat dels productes per permetre que la seva vida 
útil s’allargui tot el que la tecnologia actual permet.

Establir l’eficiència energètica com un dels principals criteris a l’hora 
d’establir prioritats en el desenvolupament del nostre país.

Un nou model on l’economia social jugui un paper important com a 
alternativa als reptes econòmics i socials que se’ns plantegen en el 
nostre país. En l’actualitat l’economia social representa el 7% del PIB 
i un 12% de l’ocupació, i a més juga un paper destacat com agents 
per la inserció laboral. Ha demostrat ser un sector resistent a la crisi.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Impulsar els acords del Pacte + Indústria, pactat pels agents so-
cials, econòmics i professionals de Catalunya.

2) Impulsar i incentivar nous filons d’ocupació en l’horitzó de l’ho-
mologació amb Europa en el sector verd de l’economia, en els se-
güents sectors estratègics: 

comptaven estar totalment o parcialment finançades 
amb el PUOSC.

El PUOSC ha esdevingut aquests darrers anys una 
eina fonamental per als ajuntaments, però molt especi-
alment per als municipis més petits, amb gairebé nul-
la capacitat inversora, esdevenint la principal font de 
finançament d’inversions en equipaments municipals 
i en la millora de l’accessibilitat i connectivitat entre 
municipis, una veritable eina vertebradora del territori.

1) El Parlament de Catalunya reconeix i reivindica el 
municipalisme català com a determinant en la cons-
trucció de Catalunya i garant dels drets dels catalans 
i catalanes.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Actuar amb lleialtat i respecte institucional i a liqui-
dar la totalitat dels deutes reconeguts i no reconeguts 
amb el conjunt de les administracions locals (Ajunta-
ments, Diputacions, Consells Comarcals) així com els 
interessos que se’n deriven de l’ajornament d’aquests 
pagaments en el termini màxim de dos mesos.

b) Dotar amb els recursos suficients per satisfer als 
Ajuntaments o consorcis afectats, la part corresponent 
al 2013 dels imports compromesos en els plans de mi-
llora de barris, àrees urbanes i vil·les de Catalunya.

c) Complir amb els compromisos contrets amb el món 
local en relació a l’execució del PUOSC el 2013, i a no 
fer efectiu el seu ajornament al 2014.

d) Presentar abans de finalitzar el novembre del 2013 i 
el projecte de Llei de Finances Locals que desenvolupi 
el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i que tingui com a eix rector un model de 
finançament incondicionat segons preveuen els prin-
cipis estatutaris.

e) Mantenir les integritats territorials de les comar-
ques actuals del Baix Llobregat, Vallès Occidental i 
Maresme que tenen unes identitats polítiques pròpies, 
unes singularitats territorials i històriques construïdes 
amb lluites, concertació i participació, i a concretar les 
mesures que assegurin la governança territorial i una 
gestió adequada dels serveis públics en els àmbits ter-
ritorials afectats.

Proposta de resolució núm. 8

Rebuig a la contrareforma de l’estat

En els dos últims anys de Govern del Partit Popular 
a l’Estat Espanyol amb l’excusa de la crisi econòmica 
s’aprofita per desmantellar el precari Estat de Benestar 
que en els últims 30 anys s’havia anat consolidant en 
el nostre país.

S’aprofita per dinamitar els pactes aconseguits en la 
recuperació de la democràcia en els anys 70. Degradant 
el que es va acordar en el seu moment, i aconseguint des 
de les contrareformes laborals, sanitàries, educatives...
una degradació social i democràtica. Sense precedents 

Les últimes mesures preses pel Govern de l’Estat en 
aquest sentit, reforma de les pensions i mesures de co-
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1) Regular en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’au-
tonomia Catalunya una renda que garanteixi una vida digna a tots 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

2) Establir un pla de xoc temporal per garantir el dret a l’alimenta-
ció: reforç de les partides de beques menjador i menjadors socials. 
Incorporació del dret a l’alimentació a la cartera de serveis.

3) Establir un preu social en els subministraments mínims d’aigua i 
energia –per enllumenat, calefacció i per cuinar; prohibició de que 
les empreses subministradores puguin tallar la llum, l’aigua o el gas 
si s’acredita insuficiència d’ingressos.

4) Constituir el fons català d’habitatges per emergències socials 
nodrit per immobles procedents de: SAREB, entitats participades 
pel FROB, AAPP, lloguer forçós dels habitatges desocupats –art. 
42 Llei Habitatge–.

(Proposta de resolució transaccional 9 | reg. 36390)

Proposta de resolució núm. 11

Sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica

Vist el contingut i les conclusions de l’«Informe del grup de treball 
sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica» formulat 
per encàrrec del govern de la Generalitat.

Atès el posicionament manifestat pel govern de la Generalitat, en la 
Compareixença del H.C. d’Empresa i ocupació davant la Comissió 
d’estudi sobre les tècniques d’explotació d’hidrocarburs no convenci-
onals per tècniques de fractura hidràulica, en el sentit que el govern 
pensava denegar els permisos actualment en tràmit denominats, 
Darwin i Leonardo.

Atès que, a més d’aquests expedients cal tenir en compte l’existència 
d’expedients d’exploració davant la costa catalana i de supracomuni-
taris, que es tramiten per l’Administració general de l’Estat.

Vist que el Govern de l’Estat està impulsant una nova legislació que, 
a part de nous requeriments d’avaluació ambiental del expedients 
d’exploració de gas d’esquist, pot comportar una interferència en les 
competències de la Generalitat de Catalunya en aquestes matèries.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Emetre, el més aviat possible, les corresponents resolucions de-
negatòries de les sol·licituds de prospeccions anomenades Darwin 
i Leonardo, en base a les conclusions de l’«Informe del grup de 
treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica» 
i als compromisos del Govern.

2) Presentar i promoure, dins de l’actual període de sessions parla-
mentàries, els projectes legislatius necessaris en els àmbits de l’or-
denació territorial, de l’urbanisme, del medi ambient i de mines, per 
impedir que en el futur es puguin executar projectes de prospeccions 
i explotacions de combustibles fòssils, en el territori de Catalunya.

3) Realitzar totes les gestions i tràmits necessaris, inclosa la interpo-
sició dels recursos administratius i competencials que calguin, da-
vant l’Administració central de l’Estat, per oposar-se a la realització 
de prospeccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals tant 
davant la costa de Catalunya com en àmbits dits intercomunitaris, ac-
tualment en tràmit, en especial els previstos amb continuïtat al País 
Valencià i l’Aragó, pel que puguin afectar a la contaminació de les 
aigües que aboquen a la Conca de l’Ebre i que passen per Catalunya, 
així com la contaminació a la capçalera del riu Noguera ribagorçana.

4) Promoure l’actualització del Pla d’Energia de Catalunya per incre-
mentar les previsions de producció d’energies renovables i fomentar 
la generació distribuïda, l’autoconsum, l’estalvi i l’eficiència ener-
gètiques, ampliant els objectius mínims fixats per la Unió europea.

Proposta de resolució núm. 12

Pel desenvolupament sostenible del territori a les co-
marques gironines 

Catalunya és un territori fortament humanitzat i alhora 
amb un patrimoni natural molt divers representat per 

3) Actualitzar i reactivar el Pla d’Energia de Catalunya, apostant per 
l’impuls de les energies netes (biomassa, geotèrmia, solar, eòlica) 
i per la implantació planificada i regulada d’estratègies d’estalvi i 
eficiència, d’energia distribuïda i de xarxes intel·ligents.

4) Impulsar l’electrificació del transport, especialment quant a vehi-
cles elèctrics i transport ferroviari, i revisar el Pla d’Infraestructures 
de Transport de Catalunya potenciant les previsions que facilitin el 
transport públic ferroviari enfront de solucions de mobilitat més 
cares i més insostenibles.

5) Impulsar el desenvolupament i l’execució el Pla d’Infraestructu-
res de Residus Municipals i fomentar la innovació estratègica en el 
sector del tractament i gestió de residus a Catalunya.

6) Promoure la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica 
d’habitatges amb ajuts i desgravacions fiscals.

7) Tornar a posar en marxa el centre de suport a la creació de coo-
peratives Aracoop.

8) Promulgar una nova llei de cooperatives, amb el consens amb 
tots els agents implicats, que reconegui la diversitat de models coo-
peratives, enforteixi el sector, faciliti la gestió i la creació de noves 
cooperatives.

(Proposta de resolució transaccional 8 | reg. 36341)

Proposta de resolució núm. 10

Lluita contra la desigualtat

La crisis amb tot els efectes associats com l’increment de l’atur sense 
precedents, la creixent privació material i la pèrdua de la llar per 
a moltes persones i les retallades en inversió social pública estan 
incrementant el col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota 
del llindar de la pobresa.

Segons el nou informe d’Intermón Oxfam «La trampa de l’austeritat» 
A Catalunya, el 2011 hi havia 1,6 milions de ciutadans en risc de 
pobresa (un 21,9% de la població catalana). Això vol dir 424.000 
persones més respecte el 2006, quan el percentatge era del 17,2% 
(1,2 milions de ciutadans), segons dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya recollides per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya. Segons dades també recollides per la Taula, el nivell 
de desigualtat social també ha augmentat. El 2010, el 20% dels ca-
talans eren 6 vegades més rics que el 20% dels catalans més pobres 
(mentre que el 2004 ho eren prop del 4,5). Fins al 2008, Catalunya 
tenia un nivell de desigualtat social equiparable a la mitjana europea 
i prop d’un punt per sota de les desigualtats a l’Estat espanyol.

El percentatge de població que pateix privacions materials seve-
res va passar de l’1.6% l’any 2008 al 5.8% l’any 2011. En un any 
(entre març de 2012 i març de 2013), hi havia 26.500 famílies més 
a Catalunya amb tots els seus membres a l’atur. Segons dades de 
l’IDESCAT (2on trimestres de 2013) a Catalunya hi ha 203.800 
persones en habitatges sense perceptors d’ingressos. Catalunya va ser 
el territori de l’Estat on hi va haver més desnonaments el 2012. Del 
total de 101.034, 25.422 es fan realitzar a Catalunya, molt per sobre 
de Madrid (14.549), Andalusia (13.638) o el País Valencià (13.199).

A partir de 2012, el pressupost del Govern català va retallar alguns 
programes socials adreçats als col·lectius més vulnerables com la 
Renda Mínima d’Inserció, els ajuts per al pagament del lloguer o les 
beques de menjador escolar.

Segons les dades que dóna l’informe d’Intermón Oxfam, si es manté 
la tendència actual, el 2025 l’Estat espanyol podria tenir 20 milions 
de pobres, el que representaria el 42% de la població. Seguint la 
mateixa projecció, Catalunya tindria 2,6 milions de pobres, o sigui, 
el 34,5% del total de catalans i catalanes.

Davant aquesta catàstrofe humana i social és necessari donar res-
posta a les necessitats més bàsiques d’una part de la ciutadania 
catalana que amb independència de la seva situació social veuen 
com la manca de feina o de llar els aboca a una situació d’exclusió 
econòmica que els condueix cap a la marginalitat, es tracta d’un 
conjunt de mesures de rescat social que es consideren imprescindi-
bles en aquest moment.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a regular el Mínim Vital 
Garantit entès com el conjunt de mesures dirigides a: 
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ra. Aquesta riquesa geogràfica està constantment sota 
pressió, com demostren les llargues reivindicacions que 
s’han fet des del territori davant de grans infraestruc-
tures de comunicació i de generació i distribució ener-
gètica, o de més recents com la planta de tractament de 
residus especials de Forallac. I és per això que aquesta 
proposta de resolució vol protegir, d’ara endavant, amb 
major recel el patrimoni territorial, ecològic i econòmic 
de les comarques gironines.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Crear una comissió per a l’anàlisi i la redacció d’un 
pla d’actuació sostenible per a les comarques gironines. 
Aquesta comissió també s’encarregarà de projectar el 
desenvolupament sostenible de les àrees humanitza-
des, les infraestructures de comunicació, generació i 
distribució d’energia, així com d’aquelles activitats que 
afecten negativament el medi natural.

2) Impulsar el desenvolupament sostenible dels espais 
naturals protegits amb el seu entorn humanitzat esta-
blint en el termini de tres mesos un calendari per la 
redacció i aprovació dels plans especials dels espais 
naturals protegits en fase d’elaboració des de fa temps: 
Muntanyes de Begur, l’Albera, Alta Garrotxa i Gavar-
res.

3) Incorporar en els pressupostos del 2014 la partida 
suficient per convocar ajuts en els espais naturals pro-
tegits amb el triple objectiu d’aconseguir una millora en 
la conservació del medi natural, de poder fer compati-
bles les activitats tradicionals dutes a terme de manera 
respectuosa amb els objectius de conservació de l’espai 
protegit i d’impulsar actuacions i programes de millora 
ambiental, d’educació i estudis de recerca que ajudin a 
comprendre millor els seus valors.

4) Valorar, estudiar i planificar l’ampliació del nom-
bre d’espais i superfície protegida a tot el territori de 
Catalunya com a estratègia per desenvolupar els sectors 
econòmics associats a aquests espais.

5) Presentar en el termini de tres mesos el Pla rector 
d’ús i gestió, la dotació pressupostària, la tramitació 
de l’expedient econòmic plurianual d’inversions i la 
convocatòria d’un concurs públic per a designar-ne la 
direcció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter, per així poder donar compliment de for-
ma immediata, –donat el retard temporal acumulat–, a 
l’article 11 de la Llei 15/2010 de creació d’aquest parc.

6) Incorporar en la futura llei de creació del parc natural 
de les capçaleres del Ter i el Freser anunciada pel Con-
seller de Territori i Sostenibilitat, tots els elements citats 
en el punt anterior, així com la memòria econòmica per 
a desenvolupar-los.

7) Donar compliment a la Resolució 392/IX en la que 
el Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i a 
presentar-li un projecte de llei de declaració del parc na-
tural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany), 
en l’elaboració del qual tingui en compte els diversos 
actors socials, ecologistes i econòmics del territori.

un ampli ventall d’hàbitats protegits. Catalunya també 
és un país amb una estructura econòmica consolida-
da, en què els serveis, sobretot els lligats al turisme, i 
l’activitat industrial tenen un gran pes en l’economia; 
i compta amb un sector agrícola i ramader que té una 
gran presència territorial. La importància del territori 
i del patrimoni dels catalans i les catalanes és fruit de 
l’aprovació de lleis i normatives de protecció dels espais 
naturals dels darrers 30 anys, així com el desenvolupa-
ment d’una legislació ambiental per protegir el medi. 
Tot i que els últims 20 anys hem passat d’una superfície 
protegida del 5% del territori català al 31% l’any 2010, 
amb més d’un milió d’hectàrees d’espais naturals pro-
tegits, l’ocupació urbana del territori ha crescut molt 
més, i avui el litoral català està construït en un 44%, 
segons Greenpeace.

A Catalunya, el primer parc natural que es va crear 
va ser el de la Zona Volcànica de La Garrotxa, l’any 
1982. Des d’aleshores, la conservació del territori ha 
anat creixent i, avui, tenim 19 grans espais naturals 
al país, emparats sota les figures de protecció de parc 
nacional, parc natural, paratge natural d’interès nacio-
nal i reserva natural. Els parcs naturals de més recent 
creació, l’any 2010, són el de Collserola i el de les Illes 
Medes, el Montgrí i el Baix Ter. Aquest últim encara 
està desenvolupant les seves estructures orgàniques i ha 
de començar a treballar en la redacció dels seus plans 
de gestió. Recentment, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha anunciat que es crearia el Parc Natural 
de les capçaleres del Ter i del Freser. Amb anterioritat, 
el 14 de desembre de 2011, el Parlament va aprovar per 
unanimitat la Resolució 392/IX presentada pel grup 
parlamentari d’ICV-EUiA per la qual s’instava el Go-
vern a redactar el projecte de llei de declaració del Parc 
Natural de la Zona Lacustre de Banyoles, un dels espais 
naturals amb major pressió antròpica de les comarques 
gironines i que no és parc natural.

Tot i això la progressiva creació d’espais naturals i de les 
corresponents figures de protecció, als darrers dos anys 
s’ha produït una reducció de les partides pressupostàries 
destinades a personal, manteniment, ampliació de la 
gestió i protecció d’espais, així com en la inversió en 
equipaments i millores, com a resultat de l’aplicació 
directa de mesures d’austeritat en els pressupostos del 
Govern de Catalunya i, concretament, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. Aquestes mesures han afectat molt negativa-
ment no només a la millora i ampliació d’espais naturals 
protegits, sinó que s’ha posat en risc la continuïtat a 
un projecte conservacionista i de divulgació que afecta 
tot el país. Així mateix també s’han produït canvis en 
la normativa ambiental de les activitats que poden ser 
contraproduents amb la protecció i conservació d’un 
patrimoni natural que ha demostrat ser capaç de gene-
rar riquesa en el seu entorn i frenar el despoblament de 
zones amb poca densitat de població.

A les comarques gironines, la relació entre la població 
i el medi natural és més acusada que a d’altres demar-
cacions, bàsicament perquè existeix una gran pressió 
urbanitzadora a la franja litoral, on coincideix amb es-
pais d’interès natural) i alhora acumula una gran fre-
qüentació a les àrees interiors pels atractius de la natu-
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El Parlament insta el Govern a: 

1) Nacional 340. Davant la perillositat, tant pel volum 
de trànsit com per l’alt índex de sinistralitat què suporta 
la Nacional 340 al seu tram entre Hospitalet de l’Infant i 
Alcanar i el greuge què suposa per a les Terres de l’Ebre 
en no disposar de via alternativa què no sigui de paga-
ment (AP7) i tenint en compte les mesures adoptades 
pel Govern a la Nacional 2, negociar amb el Ministeri 
de Foment l’aplicació provisional,fins què no s’implanti 
l’eurovinyeta, de les mesures necessàries per desviar el 
trànsit dels vehicles de gran tonatge obligatòriament per 
l’AP-7 en el tram de la N– 340 comprés entre Hospitalet 
de l’Infant i Alcanar.

2) Pla de protecció integral del delta de l’Ebre. Davant 
de les amenaces que suposa la proposta de cabal que ha 
fet la CHE i de l’escenari de fragilitat ambiental del riu 
i el Delta de l’Ebre i que resten pendents d’executar-se 
accions i infraestructures recollides al Pla Integral de 
Protecció del Delta de l’Ebre, PIPDE, del Ministerio 
de Medio Ambiente i a la proposta que es feia des de 
Catalunya, subscriure l’instrument de col·laboració amb 
l’estat per tal què es puguin executar i coordinar les 
actuacions, què ambdues administracions han de rea-
litzar en l’Àmbit de les seves competències respectives 
tenint en compte els principis inspiradors de la Direc-
tiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

3) Reserva de la biosfera. Prioritzar i impulsar les acci-
ons necessàries per aconseguir que la recent declaració 
de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera, 
sigui un important revulsiu en el desenvolupament del 
territori, tant en el reconeixement de la seva singularitat 
biològica i socioeconòmica, com en l’aspecte turístic, i 
en la difusió i venda de les seves produccions més ca-
racterístiques, garantint els instruments de participació 
social a tots els agents del territori.

4) Abocador de Pinell de Brai. Atès què la propos-
ta d’activitat de dipòsit controlat classe II, abocador, 
al terme al municipal del Pinell de Brai (Terra Alta), 
promogut per UTE PINELL, formada per les entitats 
RESTAURACIONS DEL BRAI, SL i PUIGFEL, SA: 
contravé l’acord de l’Agència de Residus de Catalunya 
de moratòria de noves autoritzacions de dipòsits de re-
sidus de classe II; no està previst en el Pla Territorial 
Sectorial de Infraestructures de Tractament de residus; 
va en contra de l’autorització ambiental de l’activitat 
extractiva PANSA, així com de les prescripcions sobre 
recuperació i regeneració de la cantera d’argiles, que 
es contenen en la Resolució de 27 de juliol de 2013 
de control periòdic de l’activitat; contradiu la voluntat 
del poble de Pinell expressada en una consulta popular 
organitzada en deguda forma per l’Ajuntament l’any 
2010 i va contra els criteris d’actuació per la recuperació 
ambiental i usos futurs de l’Argilera, més respectuosos 
amb les persones i el medi ambient, que van ser apro-
vats per l’Ajuntament ple del Pinell de Brai, desestimar 
la tramitació del Pla especial urbanístic de determinació 
d’activitat de dipòsit controlat de residus de classe II 
com a Pla Especial Autònom de l’article 68 del text refós 

(Proposta de resolució transaccional 10 | reg. 36389)

Proposta de resolució núm. 13

Per garantir la igualtat i la inclusió en el model educatiu

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té 
establert, a través de diferents convenis, concerts educatius amb 
setze escoles privades que segreguen el seu alumnat per raons de 
sexe. Els concerts educatius amb aquestes escoles privades, que 
atenen més de 10.000 alumnes a tot el país i suposen un pressupost 
d’aproximadament 29 milions d’euros, van ser renovats l’any 2010 
i, per tant, la seva vigència finalitzarà el proper any 2014. A més, la 
majoria d’aquestes escoles privades concertades amb diner públic 
són escoles d’elit lligades a una determinada organització religiosa.

El passat any 2012, el Tribunal Suprem va dictar una sentència cla-
ra on rebutjava els concerts amb centres educatius que segreguen 
l’alumnat per raó de sexe. Amb aquesta sentència, l’alt tribunal deixa 
clar que les escoles que fan de la segregació un fet d’exclusivitat, 
distinció i exclusió no tenen dret a rebre finançament públic. Aques-
ta sentència avala una interpretació clarament contrària a l’escola-
rització segregada de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació 
que estableix com a principi ordenador del Servei d’Educació de 
Catalunya el de coeducació per mitjà de l’escolarització mixta, que 
ha de ser objecte d’atenció preferent.

Paral·lelament a això, el Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya està aplicant una dràstica retallada al pressupost 
educatiu que ha generat una important disminució de recursos tant 
pels centres, amb reducció de plantilles o increment d’hores lectives 
i de ràtios, com per a les famílies, amb l’eliminació de subvencions 
destinades a projectes de cohesió social, o pels serveis que presten 
des del món local amb reduccions a les escoles bressol municipals, 
escoles de música i de dansa o oficines municipals d’escolarització.

Aquestes retallades en l’àmbit educatiu estan afectant, especialment, 
la cohesió social a les nostres escoles i l’escola pública inclusiva. 
Calen, doncs, projectes i mesures que vagin en la línia de reforçar 
dos dels pilars bàsics de la nostra escola: la inclusió social i la igualtat 
d’oportunitats.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Eliminar els concerts amb les escoles que segreguen per sexes i 
destinar-ho a projectes de cohesió social i escola inclusiva.

2) Ampliar la partida pressupostària necessària de beques menjador 
amb l’objectiu de garantir que cap nen/nena en quedi exclòs.

3) Liquidar el deute amb el món local per a garantir l’òptim funcio-
nament de les escoles bressol municipals, així com garantir la seva 
continuïtat futura.

4) Garantir les hores necessàries i les condicions laborals dels i 
les auxiliars d’educació especial (vetlladors/es) a l’escola pública 
catalana en la seva tasca d’integració amb alumnes amb discapacitat.

5) Garantir el finançament de la Generalitat en la creació, manteni-
ment de l’oferta pública de llars d’infants de 0-3 anys, com a mínim 
en un terç del seu cost.

Proposta de resolució núm. 14

Pel desenvolupament sostenible del territori a les co-
marques de l’Ebre 

Les Terres de l’Ebre per la seva ubicació geogràfica 
més perifèrica dels centres de poder i pels desequilibris 
territorials en les polítiques públiques, pateix un dels 
índex d’atur més alts de Catalunya al mateix temps què 
és un territori amb un gran potencial derivat de la seva 
riquesa natural, de la seva biodiversitat i de les activi-
tats econòmiques què s’hi relacionen sempre i quan es 
resolguin aspectes pendents d’infraestructures, de cura 
el medi natural i d’amenaces què puguin posar en perill 
els seus millors actius, és per això que: 
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Així doncs, i davant les amenaces de contrareforma de la Llei or-
gànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
Interrupció voluntària de l’embaràs, 

1) El Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a l’ela-
boració i desenvolupament d’una llei pròpia de drets i salut sexual 
i reproductiva.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efec-
tivitat real, la Llei actual garantint l’aplicació del text legislatiu tant 
en matèria d’educació sexual, com d’anticoncepció i interrupció 
voluntària de l’embaràs. Dotar dels recursos necessaris a la xarxa 
pública de salut per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels drets 
sexuals i reproductius

b) Blindar les garanties que la Llei actual estableix per protegir el 
dret, la seguretat i confidencialitat de les dones i professionals que 
efectuen una interrupció voluntària de l’embaràs limitant qualsevol 
intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.

Proposta de resolució núm. 16

Impuls a la regeneració democràtica

La crisi econòmica i les sortides de la crisi són indestri-
ables de la crisi de la política. Bona part de la ciutadania 
se sent lluny de les institucions quan aquestes aborden 
la seva vida quotidiana des del «no hi ha alternativa». O 
encara més des de decisions que beneficien uns sectors, 
empreses o interessos concrets en detriment del serveis 
públics o el bé comú. La sospita de la corrupció, de la 
compra de voluntats públiques és aleshores un mal que 
afebleix la credibilitat de tota la política. Però la consta-
tació que la compra de voluntats s’ha produït, palesa en 
casos de corrupció, destrueix la base de la democràcia.

L’única vacuna contra la corrupció és la ètica, però 
l’únic remei és la transparència.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Donar publicitat a totes les retribucions de càrrecs 
electes, treballadors públics, alts càrrecs i assimilats 
de l’administració, del seu sector públic i de totes les 
empreses que gestionen serveis públics sigui per la via 
directa o indirecta, via contracte, conveni, consorci o 
concert.

2) Concloure els treballs de la Llei electoral el més aviat 
possible i en tot cas abans d’acabar l’any 2013 per apro-
var la primera Llei electoral de Catalunya., amb espe-
cial atenció i ambició en les mesures de transparència 
i control de la despesa electoral.

3) Concloure els treballs de la Llei de transparència el més 
aviat possible i en tot cas abans d’acabar l’any 2013. Que 
inclogui tots els nivells institucionals, regulació de lobbies 
al parlament i al Govern i fent-ho de manera transparent.

4) Aplicar les següents mesures contra la corrupció: 

a) Compromís per ala separació de les persones impu-
tades en casos de corrupció.

b) Els corruptors no podran contractar amb l’adminis-
tració pública. Les empreses participades per persones 
condemnades per haver protagonitzat determinats ca-
sos de corrupció tindran prohibida la contractació amb 
l’administració pública.

de la llei d’Urbanisme de Catalunya, ni considerar-lo 
d’interès supramunicipal 

5) Cabal ambiental meandre de Flix. Atès què el cabal 
actual del Meandre de Flix és de 4m3/segon, o sigui 
què es pot anar caminant d’un costat a l’altre del riu i 
tenint en compte què el cabal que es fixa per al tram 
final de l’Ebre és de 100m3/segon i què el Meandre es 
troba en aquest tram final, negociar amb la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre CHE i amb el concessionari 
de l’embassament de Flix, ENDESA, per què s’adoptin 
les mesures necessàries per garantir un cabal ecològic 
mínim en el Meandre de Flix, què segons els estudis 
de recuperació ambiental del meandre es fixa en 40 m3 
/segon, per tal de garantir què aquesta massa d’aigua 
pot complir les seves funcions.

6) Ampliació del Parc Natural dels Ports. El 2001, es va 
declarar el Parc natural dels Ports i la Reserva natural 
parcial de les Fagedes dels Ports, després s’han ampliat 
altres figures de protecció i aquest any la UNESCO 
ha declarat les Terres de l’Ebre reserva de la biosfera, 
incloent la major part del Parc i ara cal fer un pas més 
endavant, concretar un calendari de treball amb els 
ajuntaments afectats, entitats, agents del territori per tal 
d’ampliar el Parc Natural dels Ports amb la incorporació 
de la zona PEIN de les Serres de Pàndols i Cavalls per 
tal de donar unitat a la protecció de la zona i beneficiar 
l’activitat econòmica i turística d’aquests municipis amb 
la marca del Parc Natural.

(Proposta de resolució transaccional 11 | reg. 36388)

Proposta de resolució núm. 15

Dret al propi cos

El dret de es dones a decidir si tenir o no tenir fills i filles, quan i com 
tenir-los s’emmarca dins dels Drets Sexuals i Drets Reproductius, 
com també ho fan el dret a l’educació sexual i l’accés a la contra-
cepció, entre d’altres. Aquests drets van ser reconeguts com a Drets 
Sexuals i Drets Reproductius, i inclosos als Drets Humans, a través 
d’una llarga evolució en els discursos de les cimeres internacionals 
com van ser la CEDAW 1979, marc contra la discriminació dels 
drets de les dones, a la Conferència Internacional sobre Població i 
Desenvolupament del Caire l’any 1994 i a la IV Conferència Mundial 
sobre les Dones de Beijing el 1995. El Govern de l’Estat Espanyol ha 
signat, des de llavors fins ara, tots els acords internacionals que així 
ho estableixen i que l’obliguen a garantir aquets drets, amb igualtat, 
seguretat i confidencialitat, a totes les dones de l’Estat.

Des d’aquesta perspectiva, també s’ha de tenir en compte la Resolu-
ció 1607(2008) del Consell d’Europa que reconeix l’avortament com 
un dret, remarcant que la llibertat de les dones a decidir sobre el pro-
pi cos ha de ser respectada i que, els Governs dels Estats Membres, 
han de garantir que la interrupció de l’embaràs sigui una pràctica 
accessible i segura. Inclou també la necessitat d’establir l’educació 
sexual com a obligatòria i facilitar l’accés als mètodes contraceptius.

I, recordar que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) estableix, 
en el seu article 41, que els poders públics, en l’àmbit de llurs com-
petències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè 
la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en 
puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, 
en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva 
i sexual.

A més, els diferents estudis que l’Organització Mundial de la Salut 
ha difós (l’últim el passat 2012), on es contrasten les dades de dife-
rents països amb diferents legislacions sobre l’avortament, tenen uns 
resultats marcats per l’evidència científica: quan més restrictiva és 
la llei, més avortaments clandestins hi ha i, per tant, més mortalitat 
i morbiditat materna.
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Copisa S.A., Benito Arno S.A., Àrids Romà S.A., Cons-
tructora de Calaf S.A., M y J Grues S.A., Romero Polo 
S.A., Aqualia i Sorea S.A. El pressupost era de 1.069 
milions d’euros i l’adjudicació de l’obra no havia de 
suposar cap risc financer per la Generalitat, pel que 
ASG estava obligada a lliurar l’obra al preu màxim fixat 
en el contracte.

Deu anys després de l’inici de les obres, la Generalitat 
es replanteja el projecte. L’obra pública més cara de 
Catalunya després de l’AVE, afronta nombrosos proble-
mes financers, mediambientals i socials. A dia d’avui 
només rega prop de 3.000 hectàrees i actualment la 
desviació pressupostària és del 81%, és a dir, una obra 
de 1.069 milions d’euros pot acabar tenir un cost final 
de 1.928 milions, o més. Els primers projectes de l’ASG 
ja encarien l’obra entre un 40% i un 60% sobre els preus 
de mercat, segons indica un informe intern de Regsega 
(empresa pública de la Generalitat encarregada de su-
pervisar l’execució de la xarxa secundària).

Davant la manca de viabilitat econòmica del projecte, 
sembla que la Generalitat va encarregar al Consell As-
sessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), la 
seva avaluació, de la que se’n desconeixen els resultats.

Així mateix al Canal Segarra Garrigues actualment 
no només li afecta la seva manca de planificació eco-
nòmica sinó també de model agrícola que s’hi genera 
en el seu entorn. Actualment un model tradicional, poc 
qüestionat en ple Segle XXI.

La política agrícola de la Generalitat així com de l’en-
torn del Segarra Garrigues ha d’esdevenir una eina que 
garanteixi l’activitat agrícola i ramadera sostenible, que 
preservi els recursos naturals, la biodiversitat i els béns 
i serveis ecosistèmics, garantint la sobirania i seguretat 
alimentàries, la cohesió territorial i el nivell de renda 
dels productors petits i mitjans. També el desenvolupa-
ment rural amb equitat i igualtat d’oportunitats.

Lleida, com a principal capital agrícola i principal zona 
de producció agropecuària té una responsabilitat davant 
el món i els consumidors/es. La continuïtat del model 
agroindustrial suposa utilitzar encara gran quantitat de 
pesticides i herbicides, també per a la producció d’Or-
ganismes Genèticament Modificats. En àdhuc, aquest 
model comporta un consum d’aigua i energia difícils 
d’assumir ecològicament.

El model agrícola basat en els agroquímics es presen-
ta generalment com l’únic model vàlid per aconseguir 
unes produccions agrícoles elevades que garanteixin la 
viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles i la 
seguretat alimentària. Aquest fet condiciona directa-
ment les polítiques agràries i mediambientals nacionals, 
els plans d’estudi i de recerca de les universitats, i el 
plantejament de projectes d’abast regional i nacional 
com és el projecte del Segarra Garrigues.

El model agroecològic està basat en un major coneixe-
ment de l’ecologia del medi i de l’adaptació dels cultius 
i les pràctiques de maneig a condicions agronòmiques 
específiques. En la majoria d’aquests projectes les fin-
ques mostren una major resistència a les condicions 
ambientals adverses, una major resistència a plagues 
i malalties i uns nivells de producció dels cultius més 

c) Prohibició de donacions d’empreses a partits, pro-
hibició de condonació de deutes i transparència dels 
comptes.

Proposta de resolució núm. 17

Per un nou model energètic, no a l’energia nuclear

Atesa la negativa reiterada del Govern de l’Estat, segons 
resposta del Govern de la Generalitat 314-02028/10, 
per poder complir la Resolució 199/IX del Parlament 
de Catalunya, sobre l’inici dels treballs per a la creació 
d’un marc de col·laboració amb el Ministeri de l’Interior 
en matèria de seguretat nuclear què culmini amb la 
signatura d’un Conveni amb l’Estat: 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Reclamar i exigir el Govern de l’Estat, la participació 
de la Generalitat en el control, calendari i seguiment 
de les accions de millora que les empreses titulars han 
d’implementar a les centrals nuclears catalanes, segons 
document aprovat pel Ple del CSN el 14 de març de 
2012, mitjançant una representació institucional al 
CSN, així com la competència sobre els Plans d’Emer-
gència i d’evacuació de la població, incloent-hi la realit-
zació de simulacres amb els recursos tècnics i financers 
necessaris per la seva implementació.

2) Reclamar al Govern de l’Estat que transfereixi la part 
proporcional al parc nuclear ubicat a Catalunya dels 
recursos econòmics que recull ENRESA per gestionar 
els residus i el desmantellament de les centrals.

3) Convocar durant aquesta legislatura, mitjançant la 
Llei de Consultes no referendàries què aprovarà el Par-
lament, una consulta sobre el tancament progressiu de 
les Centrals Nuclears de Catalunya o la seva continuïtat.

Proposta de resolució núm. 18

Model agrícola de futur

El Regadiu Segarra-Garrigues ha estat una aspiració i 
una reivindicació històrica de la societat catalana, dels 
lleidatans/es i en particular una lluita del sector agrícola 
ja des de principis del segle XX.

L’any 1994, es va propugnar la declaració d’interès ge-
neral del projecte (Llei 42/1994, de 30 de desembre) i 
va ser inclòs en el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, 
aprovat pel Reial Decret 1664/1988, de 24 de juny. El 
2 de juliol de 1999 el consell de Ministres va constituir 
l’empresa estatal Canal Segarra Garrigues (CASEGA) 
amb l’objecte social de contractar, construir i explotar 
el canal. Un any després, el 27 de setembre de l’any 
1999, es va firmar el protocol de col·laboració entre 
l’Administració Estatal i la Generalitat de Catalunya, 
en virtut del qual es van distribuir les actuacions que 
assumiria cada Administració.

Finalment el desembre de l’any 2002 s’adjudicaven 
les obres de la xarxa secundaria a l’empresa Aigües 
Segarra Garrigues (ASG) formada per FCC construc-
ció S.A., Acsa Agbar construcció S.A., Copcisa S.A., 
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continguts, a l’hora de reduir programes, s’ha eliminat 
primer aquells que més garanteixen la funció de servei 
públic dels mitjans de la Corporació, funció que hau-
ria de transcendir les consideracions economicistes de 
rendibilitat i costos per poder incloure conceptes més 
complexos, com la rendibilitat social i cultural, i la plu-
ralitat de continguts.

Cal denunciar, a més, la intencionalitat política de mer-
cantilització i privatització de la comunicació pública, 
així com la voluntat de reduir la pluralitat i la funció de 
formar ciutadania crítica i de ser eina de cohesió social.

En aquest mateix sentit, l’any passat es van modificar 
les lleis de l’audiovisual fent una veritable contrarefor-
ma de les lleis sobre la CCMA i el CAC que havien 
sorgit del consens acadèmic, professional i polític. La 
Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses 
lleis en matèria audiovisual, ha retornat la CCMA a una 
governamentalització pura i simple dels seus màxims 
òrgans directius. Els seus efectes s’estan detectant en 
la forma en que es prenen decisions que afecten el moll 
de l’ós d’aquest servei públic, i en el control polític dels 
seus continguts.

Aquests efectes de la modificació legislativa, les reta-
llades sostingudes de pressupost i les voluntats priva-
titzadores d’aquest sector, provoquen incerteses en els 
futurs un model d’èxit, encara millorable, en els mitjans 
de comunicació públics del nostre país.

1) El Parlament de Catalunya es compromet a revertir 
les modificacions fetes a les lleis de l’audiovisual per a 
retornar garanties de pluralitat als òrgans de govern del 
CAC i de la CCMA i per a reforçar-ne el control par-
lamentari i la transparència en el retiment de comptes 
de la seva gestió i dels criteris professionals emprats.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Retornar, progressivament durant els propers dos 
anys, als nivells pressupostaris d’inversió de 2010, del 
Govern de la Generalitat, en els mitjans de comunicació 
públics de Catalunya.

b) Acordar un contracte programa amb la CCMA que 
garanteixi el manteniment d’un servei de televisió i rà-
dio públiques de qualitat, que incrementi els seus nivells 
de professionalitat, proximitat territorial i pluralitat.

3) El Parlament de Catalunya insta el Consell de Govern 
de la CCMA a: 

a) No iniciar cap procés més d’externalització de la ges-
tió de continguts i serveis de TV3 o Catalunya Ràdio.

b) Reprendre de forma immediata la negociació dels 
convenis de TV3 i Catalunya Ràdio que inclogui el 
compromís de manteniment de llocs de treball i la re-
versibilitat de les retallades patides en les condicions 
laborals

Proposta de resolució núm. 20

Pel desenvolupament econòmic a la Catalunya central

Les comarques que conformen la Catalunya Central 
(Anoia, Bages, Berguedà i Solsonès) estan patint d’una 

estables al llarg del temps, amb el mateix ordre de 
magnitud que els obtinguts en les finques basades en 
el model agroquímic. Segons les Nacions Unides les 
regions més afectades per la manca de productivitat 
podrien doblar la seva producció en 10 anys amb mè-
todes agroecològics.

L’agroecologia supera l’ús de fertilitzants químics i la 
dependència energètica de l’agricultura extensiva i con-
vencional, l’ús intensiu dels coneixements permet reduir 
o eliminar els insecticides i els fertilitzants de síntesi. 
Cal recordar així mateix, que els Estats Units, Estat 
capdavanter en agricultura tecnocràtica i transgènica, 
ha assolit els nivells més alts d’inseguretat alimentària 
des de l’any 1995.

Aquest model agrícola de futur, també requereix d’un 
sistema públic d’investigació i extensió, així com l’en-
fortiment de les associacions pageses i del coopera-
tivisme, que resulten del tot imprescindibles per a la 
generació d’ocupació de qualitat a Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Lliurar davant els diferents grups parlamentaris, els 
resultats de l’informe del Consell Assessor per al Des-
envolupament Sostenible sobre la viabilitat econòmica 
del Canal Segarra-Garrigues 

2) Realitzar una auditoria externa a la Generalitat 
i obrir un procés d’auditoria ciutadana de caràcter 
públic composada per tècnics independents i entitats 
socials sectorials i territorials, que avaluï els costos 
i impactes.

3) Elaborar en el termini de sis mesos, un Pla de Gestió 
i Protecció del Sòl Agrari vinculat al Segarra Garri-
gues que inclogui l’agroecologia com a principal model 
d’explotació.

4) Crear en el termini de tres mesos una Comissió d’Es-
tudi Parlamentària sobre els cultius tradicionals i Orga-
nismes Modificats Genèticament (transgènics) iniciant 
un debat social ampli que culmini amb una consulta 
popular vinculant sobre el futur dels transgènics.

Proposta de resolució núm. 19

Sense mitjans públics no hi ha democràcia

Retallar el pressupost i els recursos als mitjans de co-
municació públics de Catalunya comporta posar en risc 
la seva qualitat, la seva proximitat i la seva pluralitat, i 
atacar les garanties d’un dret bàsic de la ciutadania com 
és el dret a la informació. Sense polítiques publiques 
inclusives, pròximes i plurals en comunicació, no hi ha 
democràcia.

En els darrers 3 anys s’ha retallat la dotació econòmica 
del govern català als mitjans de comunicació públics 
de la CCMA, el triple que les reduccions fetes en el 
Pressupost de la Generalitat. Això ja ha comportat una 
reducció de canals tant de ràdio com de televisió, una 
minva clara de la capacitat de cobertura informativa ter-
ritorial, alhora que una reducció important del nombre 
de professionals que hi treballen i de les seves condi-
cions bàsiques de treball, com sous i mitjans. Quant a 
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forma molt severa la crisi econòmica. Son moltes les 
empreses que han tancat i els llocs de treball destruïts. 
Si mirem les dades del Departament d’Empresa i Ocu-
pació de la Generalitat de Catalunya de l’atur registrat 
en mes d’agost, veurem que les quatre comarques regis-
traven una taxa d’atur superior a la de Catalunya: Anoia 
(19,7%), Bages (16,8%), Berguedà (16,3%) i Solsonès 
(16,3). Durant els últims mesos, la taxa d’atur de les 
comarques del Bages i del Berguedà, ha experimentat 
un creixement superior al de la província de Barcelona.

Malgrat les xifres de tancament d’empreses i atur, les 
comarques de la Catalunya Central tenen un gran po-
tencial en diversos sectors econòmics, com podria ser 
l’economia verda, el turisme, i la indústria en general. 
Cal però, una aposta decidida per part de les adminis-
tracions públiques per fer realitat aquestes potenciali-
tats. Aquestes comarques necessiten instruments que 
afavoreixin la reactivació econòmica, que estimulin la 
creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació 
de manera que sigui possible desenvolupar un entorn 
socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la po-
blació al territori.

Hi ha una important oferta de sòl industrial, a un preu 
més competitiu que a altres zones de Catalunya, que 
podrien encabir a noves empreses que aportessin valor 
afegir al territori. Uns dels inconvenients però, és la 
manca de connexió i estesa de fibra òptica, fet que els 
resta competitivitat i atractiu vers a davant noves loca-
litzacions d’empreses.

Una dificultat de les pimes i autònoms és la dificultat 
que tenen d’accés al crèdit. Per això, administracions 
públiques del territori, com el Consell Comarcal del 
Bages, han portat a terme projectes per facilitar crèdits 
a emprenedor/es i pimes, a retornar en 4 anys i a un 
interès del 0%. Un projecte concertat amb les entitats 
econòmiques i socials de la comarca que ha tingut un 
gran èxit de convocatòria.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i 
executar un Pla Director per a la reactivació i diversifi-
cació econòmica de les comarques de la Catalunya Cen-
tral, que contempli, com a mínim, els següents punts: 

a) Línies de crèdits a pimes i autònoms que estiguin 
portant a terme activitats empresarials que tinguin un 
impacte econòmic a les comarques, relacionats amb 
sectors econòmics concrets, que creïn llocs de treball i 
prioritàriament en l’economia social.

b) Ajudes per augmentar la competitivitat dels polígons 
industrials. Projectes per estendre la fibra òptica 

c) Recursos per la formació de les persones en situació 
d’atur. Programes de formació i reinserció laboral

d) Programes de suport a l’emprenedoria social.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt 
 GP ICV-EUiA
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Propostes de resolució presentades  
pel Grup Mixt (reg. 36269)

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00005/10).

Propostes de resolució

(Proposta de resolució transaccional 6 | reg. 36436 
i 36400)

Proposta de resolució núm. 1

Proposta de resolució sobre el referèndum d’autodeterminació i el 
procés constituent

Atès que des de la constitució del Parlament sorgit de les eleccions 
del 25 de novembre del 2012 no s’ha concretat cap data per a la 
celebració d’un referèndum d’autodeterminació recollint el mandat 
democràtic del resultat de les eleccions.

Atès que les diferents concrecions en sentit de materialitzar la vo-
luntat popular de decidir sobre el futur d’una part del nostre poble 
no han passat de ser expressions simbòliques i condicionades des 
del seu inici a la negociació amb l’Estat espanyol i la patronal es-
panyola i catalana.

1. Fixar que el referèndum d’autodeterminació se celebrarà abans 
del 14 de setembre de 2014; la pregunta que es formularà serà clara, 
al voltant del principi de si com a subjecte polític volem ser un Estat 
independent, i de resposta amb un «sí» o un «no»; i que el resultat 
serà políticament vinculant i no estarà condicionat a la satisfacció 
de cap exigència addicional.

2. Reconèixer la desobediència com a instrument vàlid i legítim per 
proclamar la independència de Catalunya.

3. Acordar l’obertura d’un procés obert i democràtic sobre les bases 
constituents de la futura possible realitat sobirana de Catalunya, 
sense més límits i condicionants que la voluntat popular.

(Proposta de resolució transaccional 13 | reg. 36394)

Proposta de resolució núm. 2

Proposta de resolució sobre els països catalans i la llengua

1. Reiterar el reconeixement de la unitat de la llengua catalana, 
llengua pròpia dels Països Catalans, i defensar la seva condició de 
patrimoni comú de tots els seus parlants i del conjunt de les societats 
en què conviu amb altres llengües.

2. Reconèixer els Països Catalans com una realitat cultural, lingüísti-
ca, històrica i nacional compartida entre els seus diferents territoris, 
actualment ubicats en diferents estats i, en el cas de l’Estat Espanyol, 
en diferents comunitats autònomes.

ProPosta de resolució núm. 3

Proposta de resolució sobre un nou model econòmic

Atesa la necessitat imperiosa de no dur a terme cap 
més retallada –tampoc en llocs de treball ni sous dels 
treballadors públics– i d’aplicar mesures d’urgència per 
atendre la infància i recuperar uns mínims dignes de 
sanitat, educació i serveis socials públics.

1. Decretar el no pagament del deute per satisfer els 
serveis bàsics de la població.

2. Fixar la figura del referèndum vinculant vers qualse-
vol pla d’ajust estructural.

3. Resoldre tots els contractes administratius vigents 
que hagin suposat o suposin una externalització de ser-
veis dels Departaments de la Generalitat, organismes 
autònoms, ens públics dependents.

4. Manar al govern que estableixi legalment l’obligació 
a les empreses de capital català que han obtingut bene-
ficis nets durant el 2012 (per exemple, Grifols: 2.000 M 
euros, Abertis: 1.024 M euros; o Gas Natural .1.444 M 
euros) que aportin al pressupost públic un percentatge 
no inferior del 10% d’aquells beneficis.

5. Iniciar els procés de nacionalització d’aquelles em-
preses que presten serveis bàsics a la població.

6. Exigir al Govern que aturi el procés de privatització 
de la gestió de l’aigua en alta i recuperar l’empresa pú-
blica d’Aigües del Ter i Llobregat (ATLL).

7. Aprovar pel tràmit d’urgència la llei de renda garan-
tida ciutadana.

ProPosta de resolució núm. 4

Proposta de resolució sobre l’economia social i soli-
dària

Atès el desmantellament industrial del nostre país i 
que en aquesta conjuntura s’ha demostrat que el model 
cooperatiu és el més resistent a l’envestida neoliberal.

Atès que l’economia social i solidària reverteix els be-
neficis que genera en el territori i en el reforçament de 
la solidaritat col·lectiva.

Atès que països com l’Estat francès, el Quebec i Equa-
dor han legislat recentment sobre l’economia social i 
solidària. Instem al govern de la Generalitat a: 

1. Elaborar i aprovar una llei sobre economia social i 
solidària.

ProPosta de resolució núm. 5

Proposta de resolució sobre mesures per blindar el 
territori

Atès que les condicions que van permetre i fomentar la 
bombolla immobiliària continuen vigents.

Atès que en el debat polític han sorgit evidències 
del retorn de l’especulació immobiliària en forma de 
projectes com Barcelona World, olimpíades d’hivern 
Barcelona-Pirineu o legalització de 450 habitatges tu-
rístics a les Terres de l’Ebre construïts al marge de la 
normativa.

Atesa la necessitat que els ciutadans puguin decidir 
sobre la procedència dels projectes urbanístics que es 
preveuen executar al territori.
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2. Implementació del lloguer social, amb un màxim del 
10% de la renda personal anual.

3. Obligar que tot els habitatges en mans de la SAREB 
passin a mans de la Generalitat de Catalunya i s’integrin 
a un parc públic d’habitatges.

4. Regular legalment la municipalització del sòl dis-
ponible i la cessió d’ús del sòl municipalitzat per a les 
cooperatives d’habitatge basades en la cessió d’ús.

ProPosta de resolució núm. 8

Proposta de resolució sobre la titularitat pública de la 
sanitat i l’accés universal gratuït

Atesa la implementació del model de concertació públic 
i privat que des de fa anys impulsa la Generalitat de 
Catalunya.

Atès que aquest model ha suposat la transferència de 
gran quantitat de recursos públics a mans privades i que 
a més no ha suposat, en cap cas, la consolidació d’un 
sistema sanitari de qualitat.

Atès que en els darrers temps ha augmentat la pressió 
privada sobre l’esfera pública i que les retallades en 
serveis sanitaris han servit de cobertura per reblar el 
model ja existent.

Instem al Govern de la Generalitat a: 

1. Reobrir tots els serveis dels Centres d’Atenció Pri-
mària així com tots els serveis mermats o parcialment 
afectats per les retallades.

2. Revertir les derivacions dels hospitals públics als hos-
pitals privats efectuades en els últims 5 anys i garantir 
una sanitat pública universal i gratuïta per a tothom.

ProPosta de resolució núm. 9

Proposta de resolució sobre educació i universitats

Atès el model educatiu vigent, que contempla una 
important transferència de recursos públics a escoles 
concertades i privades al mateix temps que merma de 
forma substancial els recursos que s’inverteixen en la 
xarxa d’escoles, instituts i universitats públiques.

Ateses les retallades en transferències, l’aposta pel mo-
del de governança que limitarà de forma substancial 
la ja precària democràcia als centres educatius i les 
Universitats, així com el conjunt de reformes existents 
en plans d’estudis i polítiques de beques, totes elles 
marcadament encaminades a dificultar l’accés de les 
classes treballadores a les Universitats: 

1. Garantir que els principis d’equitat, inclusivitat i de-
mocràcia funcionin realment en el sistema educatiu, la 
qual cosa exigeix deixar immediatament sense finan-
çament els centres que segreguen alumnes per sexe.

2. Establir un calendari d’entrada de les escoles concer-
tades dins la xarxa pública.

3. Incrementar la inversió en educació fins al 6% del 
PIB amb un primer increment de 1000 milions en els 
propers dos anys.

1. Introduir el procediment de consulta prèvia pel que fa 
a aquells projectes urbanístics que impactin greument 
sobre el territori.

2. Instrumentar els mecanismes legals que permetin als 
municipis desqualificar el sòl tipificat com a urbanístic 
durant la bombolla immobiliària.

3. Actuar vers l’agressió al territori que suposa el nou 
Pla de Conca de l’Ebre i sol·licitar-ne la retirada al Mi-
nisteri d’agricultura, alimentació i medi ambient.

4. Suspendre la tramitació del Centre Direccional de 
Cerdanyola per comprovar si existeixen sòls contami-
nats amb l’objectiu d’avaluar la idoneïtat de l’emplaça-
ment triat.

ProPosta de resolució núm. 6

Proposta de resolució sobre persones víctimes d’execu-
cions hipotecàries i desnonaments

Atès que les entitats financeres expulsen impunement 
milers de persones dels habitatges sense que se’ls ofe-
reixi una alternativa residencial.

Atès que l’habitatge és un dret fonamental i que és 
prioritari i bàsic mantenir-hi les persones amb indepen-
dència dels condicionants personals. Instem al Govern 
de la Generalitat a: 

1. Garantir i assegurar que no es tallarà el subministra-
ment de gas, aigua i electricitat a cap ciutadà, i obligar a 
les empreses subministradores a satisfer el compliment 
d’aquesta exigència.

2. Garantir que en el cas d’execucions hipotecàries i 
desnonaments per impagament de les quotes de lloguer, 
els Mossos d’Esquadra no intervindran per fer efectives 
sengles resolucions judicials.

3. Garantir un lloguer social a totes les persones víc-
times d’una execució hipotecària o d’un desnonament 
per impagament de la quota de lloguer.

4. Habilitar la possibilitat que les persones que ocupen 
habitatges s’hi puguin empadronar i no se’ls retirin les 
ajudes de les quals es beneficien.

ProPosta de resolució núm. 7

Proposta de resolució sobre la satisfacció del dret fo-
namental A l’habitatge

Atès que en aquest país mai no s’ha garantit el dret a 
l’habitatge a les persones i que aquesta violació flagrant 
d’un dret fonamental s’ha radicalitzat amb l’esclat de la 
bombolla immobiliària.

Atès que la submissió de les polítiques públiques d’ha-
bitatge als condicionants del mercat privat obliga a les 
persones a destinar més del 50% de la renda en despesa 
d’habitatge.

1. Regular les condicions per declarar un habitatge buit, 
resoldre’n l’expropiació i la cessió a una borsa de lloguer 
social d’un parc públic d’habitatges.
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de 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i 
l’adolescència) són de caràcter general, merament for-
mals, no invocables davant dels tribunals (com l’habi-
tatge i el treball) i més enllà de les polítiques educatives 
(al nostre entendre també desencertades), es desobeeix 
l’obligació dels poders públics millorar les condicions 
en que es desenvolupen els infants, donant continuïtat a 
un model centrat en la participació dels adults en el mer-
cat laboral com a únic garant de l’atorgament de drets 
en que els infants i adolescents segueixen sent subjectes 
subsidiaris de les polítiques públiques.

1. Determinar que els drets dels infants estan per sobre 
d’una qüestió pressupostària, i per tant, garantir els re-
cursos humans i materials per eradicar la malnutrició, 
les situacions de desemparament i de risc que pateix la 
infància i l’adolescència.

2. Garantir la suficiència de les beques menjador per a 
menors en situació de risc.

ProPosta de resolució núm. 12

Proposta de resolució sobre el dret A decidir sobre el 
propi cos

Atès que des que va arribar al govern, el Partit Popular 
amenaça amb derogar la Llei de Salut Sexual i Repro-
ductiva (SSR) i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs 
(IVE) que es va aprovar l’any 2010 i tornar a una versió 
més restrictiva de la llei de despenalització parcial de 
l’avortament de 1985.

Atès que el Ministre de Justícia i Interior, Alberto Ruiz 
Gallardón, ha anunciat que posarà en marxa una re-
forma que ens posarà a la cua d’Europa pel que fa al 
reconeixement dels Drets Sexuals i Reproductius de 
les dones.

Conscients que tot i que la llei del 2010 no resol satis-
factòriament les necessitats de les dones ni compleix 
les reivindicacions històriques del moviment feminista 
(accés a una educació sexual i afectiva igualitària, a 
mitjans d’anticoncepció gratuïts i a l’avortament lliure 
i gratuït).

1. Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la 
Llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs.

2. Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 
2/2010 de salut sexual i reproductiva, i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs per protegir el dret, la seguretat 
i confidencialitat de les dones i professionals que prac-
tiquen una interrupció voluntària de l’embaràs.

3. Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de 
la Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, 
i de la interrupció voluntària de l’embaràs per part del 
Govern espanyol.

4. Instar el Parlament de Catalunya perquè iniciï els 
treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut se-
xual reproductiva.

4. Aturar l’aplicació de la LEC i dels decrets que se’n 
deriven (d’autonomia de centres, de direccions i de 
plantilles) fins que no estigui debatuda en la comunitat 
educativa i derogar les taxes per als estudis no obli-
gatoris per bastir un servei públic d’educació gratuït.

5. Posar fi a les dobles escales salarials al sector edu-
catiu.

6. Fixar el compromís de desobediència a la LOMC i 
la LUC.

7. Eliminar les taxes universitàries i garantir la gratuïtat 
de la universitat.

ProPosta de resolució núm. 10

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors

Atès que la classe treballadora ha vist com els seus 
drets i condicions laborals s’han vist fortament atacats.

Atès que el procés de despossessió al que les oligarqui-
es i classes dirigents han sotmès els treballadors/es ha 
comportat que aquests vegin com l’atur, la precarietat 
i la disminució de condicions i garanties semblen ir-
reversibles.

Atès que bona part de la classe política i del sindica-
lisme de concertació han assumit com a vàlid el marc 
de relacions laborals existent i sovint han estat còm-
plices de la persecució del sindicalisme més coherent 
i combatiu.

1. Desobeir el compliment de la reforma laboral i pa-
ralitzar tots els projectes de reforma i els convenis col·
lectius inspirats en el neoliberalisme.

2. Revertir els acomiadaments i retallades dels treba-
lladors de la funció pública i garantir l’aturada del des-
mantellament del sector públic.

3. Condicionar tots els ajuts de fons públics i totes les 
cessions de sòl públic a la signatura d’un compromís 
de continuïtat en l’activitat en unes condicions laborals 
que no es puguin alterar en cap cas en perjudici dels 
treballadors i de les treballadores. Que l’incompliment 
d’aquest compromís doni lloc a un sistema d’indemnit-
zacions de danys i perjudicis de l’empresa a l’adminis-
tració i als treballadors/es suficientment elevades com 
per causar un efecte dissuasiu del tancament i de la 
deslocalització.

4. Fixar els mecanismes perquè en els supòsits en què 
empreses amenacen de tancar, deslocalitzar-se o d’exe-
cutar un ERO s’afavoreixi que els treballadors/es passin 
a gestionar l’activitat industrial.

ProPosta de resolució núm. 11

Proposta de resolució sobre la infància

Atesa la situació de crisi i d’emergència social existent i 
la seva especial afectació a la població més feble.

Atès que els drets dels infants (reconeguts en la con-
venció de Nacions Unides, i en la pròpia Llei 14/2010, 
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Atesa l’existència provada, encara que mai reconeguda 
oficialment, de fitxers policials il·legals i secrets, que 
recullen dades personals en base a ideologies polítiques.

Instem al govern de la Generalitat a: 

1. Dissenyar un protocol de gestió d’esdeveniments a 
l’espai públic basat en el diàleg, la corresponsabilitat, la 
mediació i el respecte a la llibertat d’expressió.

2. Prohibir les bales de goma.

3. Eliminar els fitxers policials basats en la ideologia i 
el perfil polític i social de les persones.

4. Dissoldre la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos 
d’Esquadra.

ProPosta de resolució núm. 16

Proposta de resolució sobre municipalisme

Atesa la situació d’ofegament financer d’un gran nom-
bre d’ajuntaments, que en menor o major mesura, es 
veuen obligats a pujar impostos i taxes alhora que reta-
llen serveis públics i socials estratègics per a la cohesió 
social i el desenvolupament econòmic al territori.

Atès que la situació de crisi de liquiditat està induint 
alguns ajuntaments a desfer-se injustament de patrimo-
ni públic, i que està essent aprofitada aquesta situació 
per part del Govern espanyol per refinançar els bancs 
de forma encoberta i imposada als ajuntaments a través 
dels crèdits ICO de pagament a proveïdors.

Atès que els municipis i els seus plens representen l’ex-
pressió institucional de de democràcia representativa 
més propera al territori i a la societat, amb totes les 
seves limitacions i mancances, que la nova legislació 
espanyola vol reduir i limitar encara més.

1. Establir calendari de pagament del deute de la Gene-
ralitat amb els ajuntaments, d’acord amb les necessitats 
d’urgència financera de cada Ajuntament.

2. Denunciar el refinançament bancari encobert que 
suposen els crèdits ICO de pagament a proveïdors a 
costa de l’endeutament encara major dels ajuntaments 
ja endeutats.

3. Declarar els interessos del crèdit ICO com a deute 
il·legítim per excessius, imposats i injustos.

4. Rebutjar la reforma de l’administració local propo-
sada pel Govern espanyol.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

ProPosta de resolució núm. 13

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
Barcelona World

Atesa la necessitat de preservar el territori de noves 
agressions i evitar que es promulguin noves normes que 
puguin hipotecar el futur.

1. Exigir al Govern que suspengui la tramitació del 
projecte de llei que permetrà la instal·lació del pro-
jecte Barcelona World al centre recreatiu turístic de 
Vila-Seca i Salou, la qual cosa implica suspendre la 
tramitació del projecte de llei i plans directors urba-
nístics que avalarien la construcció d’aquest complex 
lúdic residencial.

2. Paralitzar qualsevol reducció de la tributació sobre 
el joc.

(Proposta de resolució transaccional 9 | reg. 36390)

Proposta de resolució núm. 14

Proposta de resolució sobre la sobirania energètica

Atès el principi que la generació d’energia ha de respondre en primer 
lloc a necessitats i criteris socials col·lectivament identificats.

Atès que l’actual control oligopòlic de la producció d’energia atemp-
ta contra els interessos col·lectius i que el control de la producció 
energètica ha de ser gestionat des d’una òptica no mercantilista.

Atès que els recursos fòssils no són una aposta de futur pel seu 
caràcter finit i contaminant.

1. Exigir al Govern que defineixi un pla per garantir la sobirania 
energètica sobre la base de les energies renovables, la distribució 
energètica de base cooperativista i abandonant progressivament la 
dependència dels combustibles fòssils.

2. Prohibir a través d’una llei l’aturada dels permisos i prohibició del 
fracking i de la resta de tècniques anàlogues de prospecció i explo-
tació d’hidrocarburs estipulant el corresponent règim sancionador.

3. Utilitzar tots els mecanismes legals davant la possible imposició 
del fracking per part del Govern espanyol, i el risc d’agressió que 
això suposa sobre aquells territoris que, per superar els límits auto-
nòmics o estar situats en el mar resten sota competència de l’Estat.

ProPosta de resolució núm. 15

Proposta de resolució sobre la brigada mòbil (BRIMO) 
dels mossos d’esquadra i les bales de goma

Ateses les polèmiques que durant anys, però més es-
pecialment els darrers anys, han suscitat diverses ac-
tuacions de la BRIMO en la gestió de manifestacions 
polítiques a l’espai públic.

Atesa la perillositat de determinat armament policial, 
com els pilotes de goma, que generen indefensió entre 
manifestants i, en alguns casos, dels propis agents.

Atès el reiterat incompliment per part de la BRIMO 
a anar degudament identificats per garantir el dret al 
recurs judicial dels afectats per les seves actuacions.
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Propostes de resolució presentades  
pel Grup Parlamentari Socialista  
(reg. 36271)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00005/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Sobre les relacions Catalunya i la resta d’Espanya

El Parlament de Catalunya: 

1. Manifesta la seva voluntat que els ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya puguin decidir sobre el futur de les 
relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya a través 
d’una consulta legal i acordada.

2. Insta novament el Govern de la Generalitat a iniciar 
un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer possible la 
celebració d’aquesta consulta.

3. Insta el Govern a informar periòdicament d’aquest 
procés negociador a la Comissió d’Estudi pel Dret a 
decidir.

4. Rebutja qualsevol iniciativa unilateral prèvia a l’apro-
vació de les conclusions de la Comissió d’Estudi pel 
Dret a Decidir per part del Ple del Parlament

Proposta de resolució núm. 2

Sobre un nou estatus de reconeixement nacional de 
Catalunya

En paral·lel al diàleg del Govern de la Generalitat de 
Catalunya amb el Govern d’Espanya per acordar la ce-
lebració d’una consulta legal que permeti als ciutadans 
de Catalunya decidir sobre el seu futur, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a negociar 
una reforma constitucional que asseguri un nou estatus 
de reconeixement nacional de Catalunya i que contem-
pli, com a mínim, els següents aspectes: 

1. Un pacte fiscal específic

2. La inversió i gestió d’infraestructures

3. La competència exclusiva en matèria de llengua, 
cultura i model educatiu

4. La presència internacional de la Generalitat 

5. La capacitat d’aquesta per organitzar consultes a la 
ciutadania sobre temes d’especial rellevància política.

Aquesta reforma constitucional configuraria una terce-
ra via entre les alternatives de la secessió i la situació 
actual de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 3

Sobre els exercicis pressupostaris de 2013 i 2014

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu profund 
malestar pel fet que el Govern no hagi presentat un 
Projecte de Llei de Pressupostos 2013 i hagi decretat 
una pròrroga que no s’ha sotmès al debat i votació par-
lamentaris. Aquest fet sense precedents des de la res-
tauració democràtica detreu a aquest Parlament d’una 
de les seves funcions principals i ha menystingut, en 
la pràctica, el dret de la ciutadania a exercir, a través 
dels seus representants, el control dels comptes públics.

2. El Parlament de Catalunya reprova que el Govern 
hagi emprat la pròrroga pressupostària per dur a terme, 
sense debat públic i sense suport parlamentari explícit, 
unes retallades profundes al nucli de l’estat de benestar.

3. El Parlament de Catalunya reprova que no s’hagin 
promogut i aplicat totes les mesures tributàries previs-
tes en l’acord de legislatura que sustenta el Govern. 
D’aquesta manera, el Govern ha renunciat a obtenir uns 
importants ingressos públics i s’ha obligat a ell mateix a 
retallar la despesa pública més del necessari i ha produït 
un dany excessiu i innecessari en els serveis públics.

4. El Parlament insta el Govern a no repetir la situació 
dels darrers tres exercicis 2011,2012 i 2013 i presenti 
un projecte de llei de pressupostos per al 2014 en els 
terminis legals previstos i, en qualsevol cas, en una data 
que permeti la seva tramitació i aprovació abans del 
final de l’any 2013.

5. El Parlament insta el Govern a incrementar, en el 
seu projecte de llei de pressupostos per a l’any 2014, 
els recursos destinats als serveis públics essencials i a 
les polítiques de reactivació econòmica i suport a les 
persones aturades, encara que el límit global de despesa 
no canviï en el proper exercici pressupostari respecte 
de l’actual.

Proposta de resolució núm. 4

Sobre la transparència de la gestió pressupostària del 
Govern en l’any 2013

Atès que el Govern ha decretat la pròrroga del Pres-
supost 2012 a l’any 2013, però amb unes condicions i 
limitacions que fan impossible el coneixement a priori 
de la despesa màxima prevista en les diferents seccions 
i partides, i atès que l’acord de legislatura ERC-CiU 
expressa literalment que «el Govern de la Generalitat 
es compromet a fer un esforç addicional en l’explicació 
i la divulgació dels seus Pressupostos», el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

1. Informar el Parlament de totes les ocasions en què 
ha fet ús d’allò que s’estableix a l’apartat 3 de l’acord de 
govern 119/2013 que desenvolupa el decret 170/2012, i 
que faculta el Conseller d’Economia a variar els límits 
d’assignació de recursos per situacions de necessitat 
dels serveis públics, i en quins conceptes s’ha fet fins 
a data d’avui.
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Servei Programa Aplicació Concepte

Dpt de la Presidència - Finançament de la CCMA   

PR12 533 8.706.250 Aportacions al fons patrimonial de la Corporació Catalana de Mitjans
   Audiovisuals (CCMA)

Dpt d’Economia i Coneixement - Finançament de les universitats públiques   

EC11 422 Article 44 A altres entitats del sector públic, universitats públiques o altres entitats 
   participades

Dpt d’Ensenyament   

EN01 421 4.600.007 Funcionament de llars d’infants municipals

EN01 421 4.880.001 Concerts educatius

Dpt de Salut   

SA01 415 4.205.100 Al Servei Català de la Salut

Dpt de Territori i Sostenibilitat   

PO01 522 4.406.830 A Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

PO05 521 6.616.390 Aport. a GISA per invers. en infraestructures per compte de la GC o de
   les seves entitats.

PO07 523 4.426.930 Al Consorci de l’Autoritat del Transport

  7.426.930 Metropolità

PO09 431 4.406.330 A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

  7.407.215 

Dpt de Cultura   

CU11 451 4.427.520 Al Consorci per a la Normalització Lingüística

Dpt de Benestar i Família   

BE01 315 4.205.000 A l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

BE01 315 7.205.000 

BE01 317 4.205.000 

BE05 313 4.800.001 A famílies

BE06 318 2.510.002 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats

Dpt d’Empresa i Ocupació   

IU08 333 4.800.005 Renda Mínima d’Inserció

IU08 333 4.820.029 Als Centres Especials de Treball

Dpt de Justícia - Finançament de la justícia gratuïta   

JU05 211 4.820.011 Al Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya

Servei Català de la Salut   

5100 411 2.510.009 Equips d’atenció primària

5100 411 4.800.019 Pròtesis i vehicles per a invàlids

2. Informar immediatament el Parlament cada vegada 
que en faci ús en el futur, fins al final de l’actual exercici 
pressupostari.

3. Comunicar al Parlament, abans d’una setmana, el 
límit de despesa que tindran en l’exercici 2013 les se-
güents partides del pressupost (referenciades segons 
codificació del pressupost 2012, ara mateix prorrogat): 



 3 | Sessió plenària núm. 17 · GP Socialista

5100 411 4.890.001 Farmàcia (receptes mèdiques)

5100 412 2.510.003 Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria

5100 412 2.510.004 Atenció a la salut mental

5100 412 2.510.010 Atenció hospitalària d’aguts

5100 412 2.510.011 Atenció sociosanitària

5100 419 2.510.007 Transport sanitari i emergències mèdiques

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials   

5000 315 4.600.001 A corporacions locals

5000 315 4.800.001 A famílies

5000 315 4.800.002 Prestació econòmica vinculada al servei (LAPAD)

5000 315 4.800.003 Prestació econòmica per cuidador no professional (LAPAD)

5000 315 4.810.001 A fundacions

5000 315 4.820.001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius

5000 317 4.600.001 A corporacions locals

Servei d’Ocupació de Catalunya   

6204 331 4.600.013 Polítiques actives d’ocupació

6204 331 4.600.015 FSE. Programes per al foment, formació i qualificació professional

6204 331 4.700.005 Programes per a la formació i qualificació professional

Agència Catalana de l’Aigua   

6540 511 660.0001 Inversions en béns destinats a l’ús general per compte propi

6540 511 9.120.001 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d’ens de fora del sector 
   públic a llarg termini

Agència de l’Habitatge de Catalunya   

7215 431 4.800.001 A famílies

7215 431 7.800.001

Institut Català de Finances   

6330 672 830.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic

6330 672 840.0001 Dipòsits constituïts

Agència de Suport a l’Empresa Catalana (acc1ó)   

7025 574 770.0001 A empreses privades

7025 574 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius

7025 574 830.0002 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic

7025 622  Conjunt de la despesa del programa 622 en aquesta entitat

7025 662  Conjunt de la despesa del programa 662 en aquesta entitat

Servei Programa Aplicació Concepte
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signes de mala alimentació perquè siguin valorats per 
la infermeria/pediatria del centre d’atenció primària i 
pels serveis socials i es garanteixi una alimentació sa-
ludable, extensiu fins els 16 anys.

e) Posar en marxa urgentment el Pla especial de de-
tecció i atenció a la infància en risc de malnutrició per 
actuar sobre els casos ja detectats i que un cop identifi-
cat l’univers de nens/nenes i famílies a seguir proacti-
vament amb els serveis socials municipals i els recursos 
dels menjadors escolars i socials es faci la prevenció i es 
garanteixi l’alimentació adequada, no tan sols garantint 
un àpat al dia dies feiners sinó tot el dia cada dia.

f) Que les professionals de serveis socials i el personal 
d’infermeria liderin la concreció i avaluació del pro-
grama.

g) Que dins la revisió que fa el Departament de Salut de 
tots els menús escolars poden col·laborar en compensar 
dèficits o disfuncions alimentàries en nens i nenes amb 
risc de malnutrició.

h) Garantir el finançament necessari perquè cap nen/
nena tingui risc de malnutrició per motius econòmics.

i) Que el cost del programa s’avaluï i es concreti quin 
és el finançament per part de cada administració, de-
partament i tots els actors.

j) Que en tots els casos es garanteixi la discreció i ga-
ranties de confidencialitat per no generar estigma als 
nens/nenes.

3. El parlament insta el Govern a garantir prestacions 
per fills a càrrec a totes les famílies en exclusió i en risc 
d’exclusió social amb una quantia suficient per garantir 
la igualtat d’oportunitats dels menors.

4. El parlament insta el Govern a augmentar les parti-
des de suport a les famílies per assegurar la igualtat a 
l’escola: beques menjador, serveis de transport, beques 
per a llibres de text, etc.

5. El Parlament insta el Govern a garantir les beques 
menjador com a Dret Subjectiu per tal que aquells in-
fants de les famílies que no poden fer front al pagament 
del menjador escolar el tinguin garantit cobrint el 100% 
del seu cost en els casos que sigui necessari.

6. El Parlament insta el Govern al desplegament com-
plet de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la in-
fància i l’adolescència, de la Llei 12/2007 de serveis 
socials i de la Llei 18/2003 de suport a les famílies.

7. El Parlament insta el Govern a presentar a la Comis-
sió d’Infància del Parlament un pla de mesures extraor-
dinàries per pal·liar les situacions d’exclusió social que 
es donen especialment en alguns barris i territoris del 
país que concentrin situacions de desigualtat econòmi-
ca, social, escolar i d’indicadors de risc en els infants 
per tal de pal·liar, més enllà de la garantia d’alimentació 
adequada, les situacions d’especial vulnerabilitat con-
juntament amb els ens locals i entitats socials i col·legis 
professionals.

8. El Parlament insta el Govern a dictar les disposici-
ons normatives específiques perquè les famílies mono-
parentals i nombroses, en funció de la renda familiar 

Proposta de resolució núm. 5

Sobre la reforma del sistema de pensions

1. El Parlament de Catalunya rebutja l’avantprojecte de 
Llei de Reforma del Sistema de Pensions presentat pel 
Govern Central, que injustificadament pretén rebaixar 
el poder adquisitiu de les persones pensionistes actuals 
i futures.

2. Davant les taxes d’atur actuals i l’envelliment pobla-
cional, el Parlament de Catalunya vol posar en valor que 
la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernització 
del Sistema de Seguretat Social garanteix la sostenibili-
tat del sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat 
Social amb el que compta el Sistema Públic de Pensions 
Espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques 
com la que estem travessant.

3. El Parlament de Catalunya es referma en què qual-
sevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha 
de comptar amb el consens dels interlocutors socials i 
el conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte 
de Toledo.

Proposta de resolució núm. 6

Sobre els drets de la infància

1. El Parlament es compromet a prioritzar el control i 
seguiment de les actuacions del Govern en la detecció 
i atenció de la pobresa infantil, especialment a la Co-
missió d’Infància, i insta el Govern a impulsar i definir 
a través del Pacte Nacional per la Infància i el futur 
Pacte de Lluita contra la Pobresa uns eixos d’actuació, 
unes mesures concretes i una dotació pressupostària i 
calendari que articuli una estratègia de protecció a la 
família i la infància que contingui una línia de finan-
çament directament adreçada a recuperar i potenciar 
serveis i prestacions de recolzament a les famílies en 
la cobertura de necessitats bàsiques.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar en els propers dos mesos un Pla especial de detecció 
i atenció a la infància en risc de malnutrició. El Pla ha 
de preveure: 

a) El lideratge del Departament de Benestar Social i 
Família conjuntament amb els departaments d’Ense-
nyament i Salut, així com les administracions locals i 
el tercer sector.

b) Que el sistema de Salut, a través dels serveis pedià-
trics/metge de família i la infermeria dels Centres de 
Salut, detecti i actuï de manera urgent sobre els i les 
menors amb malnutrició i en risc de malnutrició, mit-
jançant una instrucció específica de Departament de 
Salut i amb les històries clíniques d’infants i adolescents 
de 0 a 18 anys.

c) Que dins el programa PAAS (Programa d’alimenta-
ció saludable i activitat física) s’incorporin les alertes 
de la detecció precoç, prevenció i seguiment dels nens/
nenes amb risc de malnutrició.

d) Que s’ampliï el programa de Salut i Escola per tal que 
el personal infermeria i els tutors de les aules detectin 
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d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència i del Sistema 
Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) estan 
patint per part del Govern del PP i la inacció per part del Govern 
de la Generalitat.

El Parlament insta el Govern a garantir el compliment efectiu de la 
normativa vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions 
discrecionals de prestacions i serveis. Concretament, insta el Go-
vern a anul·lar immediatament la suspensió d’accés a residències de 
gent gran en places susceptibles de ser ocupades per una prestació 
econòmica vinculada i a atorgar la plaça amb caràcter d’urgència a 
totes aquelles persones que resten pendents de l’ingrés residencial. 
De la mateixa manera, el Parlament insta el Govern a garantir que 
totes les persones amb discapacitat, que acaben l’etapa escolar obli-
gatòria i que no poden accedir al món laboral, puguin disposar d’un 
servei d’atenció diürna, a retornar la cotització a les cuidadores no 
professionals que atenen persones dependents a la llar i a derogar les 
retallades de prestacions i serveis que s’han fet de manera retroactiva 
durant el 2013, com és el Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar i 
les convocatòries d’ajuts que enguany s’han publicat amb reduccions 
econòmiques importants.

6. Garantia de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a garantir un model 
d’atenció a les persones amb discapacitat i dependència i de promo-
ció de l’autonomia personal que atorgui la seguretat en l’exercici dels 
drets de les persones en aquesta matèria.

El Parlament constata que, amb una població envellida i amb més 
dependència, paradoxalment cada cop hi ha menys persones amb 
dret a les prestacions i serveis i cada dia la llista d’espera d’una plaça 
pública residencial és més llarga. El Parlament denuncia la inacció 
per part del Govern de la Generalitat i les reiterades declaracions 
d’aquest als mitjans de comunicació advertint que la que la llei no 
es pot sostenir en el temps ni en la seva magnitud mentre que no 
proposa a aquest Parlament cap actuació, reforma legal o administra-
tiva ni proposta de sostenibilitat del sistema d’atenció a les persones 
amb dependència.

7. Garantia d’atenció per part dels Serveis Socials

El Parlament afirma que els Serveis Públics, adequadament definits i 
dimensionats, fan una funció no només social sinó també de promo-
ció econòmica i de cohesió territorial. Els Serveis Socials esdevenen 
en el nostre Estat del Benestar un sistema essencial per atendre les 
necessitats del conjunt de la ciutadania així com una xarxa de re-
cursos imprescindible per garantir la igualtat de totes i tots. Per fer 
efectiu aquest objectiu la llei de Serveis Socials té com a objecte 
aconseguir que els serveis socials es prestin amb els requisits i els 
estàndards de qualitat òptims necessaris per a garantir la dignitat i la 
qualitat de vida de les persones. El Parlament insta el Govern a donar 
compliment a la llei de Serveis Socials que configura el dret a l’accés 
als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter universal, que 
esdevé un principi bàsic del Sistema, orientat a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i el progrés social de les persones.

8. Decret Cartera de Serveis Socials i memòria econòmica per a 
l’exercici 2014

Davant l’opacitat en les retallades de serveis i prestacions i la manca 
de definició per part del Govern del present i futur dels Serveis Soci-
als d’Atenció Pública així com el necessari pacte per la sostenibilitat 
present i futura del nostre model de cohesió social, el Parlament insta 
el Govern de la Generalitat a obrir un procés de negociació amb els 
Grups Parlamentaris i al si del conjunt dels òrgans de participació i 
de coordinació dels Sistema Català de Serveis Socials i el CAPSIF 
que culmini amb l’aprovació d’un Decret amb una nova Cartera 
de Serveis Socials i una memòria econòmica per a l’exercici 2014 
que garanteixi els serveis i prestacions a les persones usuàries dels 
serveis socials.

9. Pagament a entitats i empreses proveïdores de serveis d’atenció 
a les persones

El Parlament insta el Govern a establir una taula permanent de segui-
ment amb les entitats del tercer sector social i empreses proveïdores 
de serveis d’atenció a les persones perjudicades pels impagaments 
per tal que s’articuli, amb caràcter urgent, un pla de retorn del deu-
te contret amb les entitats socials i empreses proveïdores, es doni 
transparència a la situació d’incompliment de pagaments, s’ofereixi 
seguretat a les entitats i empreses prestadores de serveis socials, edu-

disponible, puguin ser destinatàries dels beneficis i els 
incentius fiscals en les mateixes condicions per tal de 
fer un sistema fiscal més just i redistributiu.

9. El Parlament insta el Govern a deixar sense efecte la 
instrucció 1/2012, de 24 de febrer, sobre les prestacions 
i les pensions del sistema de la seguretat social de les 
quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats 
per la Generalitat de Catalunya amb efectes del dia en 
què es va establir la norma i a abonar als menors que 
han deixat d’estar tutelats en el període de vigència de 
la Instrucció les quantitats percebudes per la DGAIA 
en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill 
a càrrec de què han estat beneficiaris durant el temps 
de tutela.

(Proposta de resolució transaccional 8 | reg. 36341)

Proposta de resolució núm. 7

Sobre polítiques socials

1. Garantia de rendes

Davant el creixement de les desigualtats i uns sistema fiscal creixent-
ment regressiu, el Parlament insta el Govern a reformar la llei de la 
Renda Mínima d’Inserció retornant a aquesta prestació el caràcter 
subjectiu per tal de garantir una renda a totes aquelles persones 
que estan en situació de pobresa i que desenvolupin un itinerari 
d’inserció sociolaboral.

2. Fons Econòmic Interinstitucional per la Inclusió social

El Parlament de Catalunya constata el preocupant creixement de 
les situacions de risc de pobresa i de privació material severa en la 
que es troben moltes famílies catalanes. Aquesta situació s’ha vist 
agreujada per la davallada de la protecció davant la desocupació i el 
desmantellament de la Renda Mínima d’Inserció. El Parlament con-
sidera que cal superar les accions reactives i compartimentades, i per 
això insta el Govern a constituir de forma urgent un Fons Econòmic 
Interinstitucional per la Inclusió social que permeti la garantia de 
suficiència de recursos i l’eficiència en tots els dispositius, recursos, 
prestacions i serveis de responsabilitat pública relacionats amb la de-
tecció i l’atenció al risc d’exclusió social que es presten a Catalunya.

3. Compliment dels compromisos de lluita contra la pobresa ja signats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar 
compliment peremptori als compromisos adquirits amb les entitats 
socials i municipalistes en el Document de Lluita contra la Pobresa 
i per la Inclusió Social a Catalunya i a accelerar els treballs per 
assolir el Pacte de Lluita contra la Pobresa i per la inclusió social 
amb actuacions, calendari i dotació pressupostària.

4. Xarxa d’Últim Recurs de Lluita contra l’Exclusió Social

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a cons-
tituir una Xarxa d’Últim Recurs de Lluita contra l’Exclusió Social 
formada pel Govern i els ens locals i amb la participació dels agents i 
entitats socials, a la que es convidi a participar les altres institucions, 
entitats i empreses privades del país. La Xarxa d’Últim Recurs coor-
dinarà els dispositius i habilitarà serveis i prestacions per a totes les 
persones en situació objectiva de pobresa i risc imminent d’exclusió 
social. Garantirà: seguiment a través d’un professional de referència, 
ajuts a l’accés i manteniment de l’habitatge i suport en els eventuals 
processos de desnonament, garantia d’accés a aliments i als serveis 
bàsics d’energia i aigua així com a les necessitats de farmàcia, ulleres 
i audiòfons, accés a la Renda Mínima d’Inserció, atenció específica 
als infants per assegurar els mínims en l’alimentació, els serveis bà-
sics de la llar i l’educació i el lleure educatiu en condicions d’igualtat 
efectiva així com a la gent gran vulnerable.

5. Denúncia del desmantellament de l’atenció a la dependència i a 
les persones amb discapacitat i reversió de les retallades

El Parlament denuncia les contrareformes i el desmantellament eco-
nòmic que la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i 
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moció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Depen-
dència.

e) Exigir els canvis en la reforma laboral que recuperi i 
millori les accions vinculades a facilitar la vida laboral, 
personal i familiar.

f) Recuperar la lluita contra les persistents discrimi-
nacions de gènere: bretxa salarial, precarietat de les 
dones, dificultats en l’accés als espais de decisió en el 
món de l’empresa, reprenent les polítiques de gènere en 
el món de l’ocupació.

g) Garantir el compliment de la llei d’igualtat (plans d’i-
gualtat a les empreses i a les administracions públiques

h) Promoure amb campanyes de sensibilització la pre-
sència de les dones en l’espai públic i la incorporació 
dels homes a l’espai privat i de cura.

i) Recuperar tots els instruments de lluita contra la vio-
lència masclista i/o totes les manifestacions de violència 
que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho, donat 
que l’empitjorament de la situació econòmica i de retruc 
la social i familiar l’han agreujat.

j) Defensar i/o recuperar el marc legal que garanteix 
a les dones decidir sobre el seu propi cos i sobre una 
maternitat desitjada.

7. Sobre la salut reproductiva i la interrupció voluntària 
de l’embaràs

a. El Parlament de Catalunya rebutja la revisió anun-
ciada pel Govern de l’Estat de la Llei orgànica 2/2010, 
de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la 
interrupció voluntària de l’embaràs.

b. El Parlament de Catalunya ratifica el dret de les dones 
a tenir el control i a decidir lliurement i responsable so-
bre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual i reproduc-
tiva, així com la maternitat i la interrupció voluntària de 
l’embaràs, lliure de pressió, discriminació i violència.

c. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a blindar les polítiques públiques de promoció 
i de prevenció entorn la salut sexual, afectiva i repro-
ductiva, de llarga tradició a Catalunya, i objectivament 
eficaces, i incorporades plenament a la Llei 18/2009, del 
22 d’octubre, de salut pública, que crea l’Agència que 
al llarg d’aquest any ha d’incorporar de manera nor-
malitzada aquestes polítiques en la prestació de serveis 
sanitaris de la xarxa pública de salut.

d. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a blindar la promoció d’hàbits i conductes 
afectives i sexuals saludables, amb actuacions a nivell 
universal (en l’àmbit escolar, comunitari i sanitari) i 
actuacions a nivell específic en població vulnerable.

e. El Parlament insta el Govern a iniciar el procés per a 
l’elaboració i desenvolupament d’una llei pròpia de drets 
de salut sexual i reproductiva de els dones.

catius i ocupacionals i s’habiliti l’accés a línies de crèdit de l’Institut 
Català de Finances.

Proposta de resolució núm. 8

Sobre la situació i els drets de les dones

1. El Parlament de Catalunya constata que els darrers 
anys s’havien produït canvis i avenços significatius en 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, tant pel 
que fa a la legislació i les propostes polítiques, com en 
relació amb el reconeixement públic del paper social 
de les dones.

2. El Parlament de Catalunya denuncia que les reformes 
legislatives i les retallades de serveis públics a Catalu-
nya i a Espanya en els darrers dos anys estan generant 
grans desigualtats i pobresa entre les dones, produint 
un retorn a un model patriarcal de societat.

3. El Parlament de Catalunya denuncia que les retalla-
des en educació infantil (escoles bressol), la compac-
tació d’horaris lectius i la paràlisi i desmantellament 
dels serveis d’atenció a la dependència (cura de la gent 
gran) reflecteixen un model ideològic conservador que 
persegueix que les dones es dediquin només a tasques 
reproductives, d’atenció a la llar i de cura dels infants 
i els dependents augmentant així la seva dependència 
d’un tercer i retornant a un model familista. Aquest mo-
del ideològic i econòmic el constatem ja en la reducció 
de forma accelerada de la taxa d’activitat femenina i 
que produeix un fals efecte de baixada de l’atur, amb el 
conseqüent empobriment i pèrdua de drets.

4. El Parlament de Catalunya denuncia que la reforma 
laboral ha precaritzat el mercat de treball i atemptat 
especialment contra el dret dels treballadors i les tre-
balladores a conciliar la seva vida laboral, familiar i 
personal, generant una sobrecàrrega en les dones que 
posa en risc la seva salut i els seus processos de creixe-
ment personal, social i laboral.

5. El Parlament de Catalunya denuncia que l’anunci de 
canvi legislatiu sobre la salut sexual i reproductiva i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs faran perillar el 
drets de les dones a la lliure elecció de la maternitat i 
dificultarà greument l’accés als mitjans de contracepció 
en el sistema públic, també a Catalunya.

6. Per això, el Parlament de Catalunya insta el govern 
de la Generalitat a: 

a) Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques 
d’inclusió social, per abordar les situacions de doble 
discriminació pel que fa a pobresa i exclusió que pa-
teixen les dones.

b) Recuperar la priorització i el finançament de l’etapa 
educativa 0-3 cercant fórmules per a la viabilitat de la 
xarxa d’escoles bressol públiques.

c) Recuperar el ritme de desenvolupament de la llei 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 
dependència per garantir la cobertura de les persones 
dependents.

d) Retornar a la cotització a la seguretat social de les 
cuidadores no professionals que preveu la Llei de Pro-
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a) Suprimir els concerts amb les escoles que segreguen per sexe, 
reformant, si cal, el contingut actual de la LEC, pel seu caràcter 
discriminatori, i d’acord a les sentències del Tribunal Suprem i dels 
Tribunals Superiors de Justícia de diverses CCAA. Destinar els re-
cursos alliberats a la millora de l’equitat i qualitat del sistema públic.

b) Mantenir el finançament dels centres municipals, com a mínim 
amb el nivell de despesa del Pressupost 2012 (escoles bressol, es-
coles de música, escoles municipals d’educació especial, escoles 
d’art i d’altres)

c) Pagar dels deutes acumulats amb els municipis i els consells co-
marcals per a que puguin fer front al pagament de beques menjador, 
transport escolar i escoles municipals.

d) Complir la LEC pel que fa a la visió global dels ensenyaments 
artístics i la responsabilitat que té la Generalitat en garantir-los tant 
als graus superiors com als altres nivells.

e) Mantenir els 27 contractes programa que la Conselleria d’En-
senyament tenia establerts amb diferents escoles concertades de 
Catalunya i ampliar-los desplegant la Llei d’educació, d’acord amb 
el que preveuen els seus articles 48.5 i 20.

f) Presentar en el termini d’un mes un estudi sobre els centres que 
s’han acollit a l’horari acumulat de matins i el que suposa en estalvi 
de gratuïtat de menjadors.

g) Mantenir el finançament de les places 0-3 anys en 1600 euros per 
alumne/any, i comprometre’s a augmentar-ho progressivament fins 
als 1.800 euros alumne/any, entenent l’educació 0-3 com una etapa 
educativa fonamental.

h) Restablir la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de llibres de 
text, material didàctic complementari i informàtic per a l’alumnat 
d’educació primària i secundària escolaritzat en centres sostinguts 
amb fons públics.

i) Garantir les beques menjador com a Dret Subjectiu per tal que 
aquells infants de les famílies que no poden fer front al pagament 
del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu 
cost en els casos que sigui necessari.

5. Planificació de l’oferta educativa

El Parlament manifesta el rebuig a les formes amb què el Departa-
ment d’Ensenyament ha pres les decisions desatenent el diàleg que 
especifica la LEC amb els agents implicats, en particular amb els 
municipis i per això instem al Govern a: 

a) Programar l’oferta educativa en l’exercici de la coresponsabilitat 
dels ens locals i en el diàleg amb la comunitat educativa, d’acord 
amb els articles 44, 45, 159 i 162 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, que determina les competències dels ens locals 
i llur participació en la programació general de l’ensenyament.

b) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concretament, el tanca-
ment de totes les línies de l’escola pública efectuades i previstes pel 
Departament d’Ensenyament, atenent el principi de corresponsabi-
litat amb els ajuntaments i la comunitat educativa, els projectes edu-
catius consolidats, les necessitats socials i les realitats territorials, i 
establir una anàlisi demogràfica basada en cinc anys, i no pas en el 
curs immediat següent.

6. Docents 

El Parlament insta el Govern a: 

a) Donar compliment amb efectes immediats la Moció 38/X de me-
sures per als docents entenent que són part fonamental del sistema 
educatiu. I a comparèixer davant la comissió d’Educació per donar 
compliment d’aquests acords 

b) Deixar sense efecte la Resolució ENS/1051/2013, de 13 de maig 
per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de des-
tinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2013 per al 
personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos 
docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les 
plantilles dels centres educatius públics.

c) Aprovar una nova Resolució que contempli els paràmetres que 
establia la Resolució ENS/878/2012, de 7 de maig, en què s’esta-
blien criteris de discriminació positiva pel personal funcionari i 
interí dels cossos docents amb disminució legalment reconeguda 
a l’hora d’obtenir una adjudicació de destinació provisional.

(Proposta de resolució transaccional 14 | reg. 36338)

Proposta de resolució núm. 9

Sobre educació

Educació

1. LOMCE 

El Parlament insta el Govern a: 

a) Reclamar al govern de l’estat que retiri el Projecte de Llei Or-
gànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) pel seu 
caràcter segregador, mercantilista, confessional i clarament contrari 
als interessos de l’escola pública.

b) Denunciar la voluntat recentralitzadora de la Llei, que atorga a 
l’Estat el control absolut de les àrees fonamentals, l’establiment del 
currículum i les noves revàlides.

c) Denunciar l’atac sense precedents que suposa la LOMCE al model 
d’immersió lingüística vigent a Catalunya avalat per les sentènci-
es del TC, un model d’èxit fonamental per a la cohesió social de 
Catalunya que permet als alumnes catalans finalitzar l’educació 
obligatòria coneixent el català i el castellà.

d) Donar suport a l’acord que han subscrit la pràctica totalitat dels 
grups de l’oposició al Congrés dels Diputats per derogar la LOMCE, 
en cas de que finalment sigui aprovada sense diàleg i amb els únics 
vots del PP, en quant el canvi de la majoria parlamentària ho faci 
possible, mantenint la vigència la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’Educació, que respecta les competències de la Generalitat 
en l’àmbit educatiu conforme al que estableix l’Estatut i l’aplicació 
de la LEC.

e) Demanar el manteniment de l’assignatura d’Educació per a la 
Ciutadania, d’acord al previst Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació, i garantir el caràcter laic de l’ensenyament en les escoles 
de titularitat pública, d’acord amb el que estableix l’Estatut.

2. A reclamar al Govern de l’Estat

El Parlament insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat la derogació del Reial Decret-Llei 
14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu, que ha suposat, entre d’altres, 
la no substitució dels professors en les baixes inferiors a 15 dies.

b) Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels criteris ante-
riors per a l’atorgament de les beques com a garantia de la igualtat 
en l’accés al dret a l’Educació derogant el Real Decret 609/2013, 
de 2 d’agost, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni 
familiar i la quantia de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 
2013-2014, i es modifica parcialment el Real Decret 1721/2007 de 
21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes 
a l’estudi personalitzades.

c) Negociar amb el Govern de l’estat el compliment dels articles 
131.3.d i 172.1.g EAC, relatius a la gestió de beques de l’ensenyament 
obligatori i post-obligatori i de les beques universitàries, conforme 
a les diferents sentències existents, per tal de poder construir una 
política integral de beques i ajuts a l’estudi.

3. Retallades del Govern de la Generalitat

Des del convenciment que l’educació és la millor inversió social i 
la millor garantia d’equitat; constatant que el nombre d’alumnes a 
Catalunya ha augmentat en 20.000 en el curs 2013-14 i que no és 
possible atendre amb garanties de qualitat i igualtat amb una dis-
minució dels recursos tot i el difícil context de crisi econòmica; el 
Parlament insta el Govern: 

a) A mantenir, com a mínim, la despesa en educació del pressupost 
2012 i en tot cas a destinar-hi més recursos, en compliment de la 
disposició final tercera de la Llei 12/2009, d’educació, sobre inversió 
en educació respecte al PIB.

b) A complir amb els compromisos adquirits i amb el calendari 
establert que fixen les mocions i Propostes de resolució aprovades 
en seu parlamentaria la X legislatura en matèria educativa.

4. Garantir la inclusió i la qualitat del sistema d’educació de Ca-
talunya 

El Parlament insta el Govern a: 
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2. Elaborant un Pla de xoc de temps màxims garantits 
per a assegurar la qualitat i l’equitat dels serveis sani-
taris. El pla de xoc, que ha d’estar completament im-
plementat dins del 2014 i ha de concretar els protocols 
d’atenció entre els diferents nivells d’atenció i serveis 
territorials, d’acord amb el Pla d’innovació d’atenció 
primària i salut comunitària, ha de tenir en compte, 
com a mínim i de manera íntegra, les mesures següents: 

a) En casos aguts, els ciutadans han d’ésser atesos per 
l’equip de salut o els professionals de referència corres-
ponents el mateix dia que sol·licitin l’atenció.

b) En l’atenció primària, cal establir un màxim de qua-
ranta-vuit hores d’espera en visites programades per a 
ésser atès pel metge o metgessa de família, per l’infer-
mer o infermera i pel pediatre o pediatra de referència.

c) Els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús 
de llurs competències, han de demanar directament 
proves diagnòstiques i visites a altres especialistes als 
centres d’urgències d’atenció primària, centres d’alta 
resolució i hospitals generals bàsics i centres de salut 
mental.

d) Els metges de família, pediatres i infermeres, en l’ús 
de llurs competències, han de prescriure directament 
l’ingrés de llurs pacients als centres sociosanitaris i de 
salut mental, i derivar-los a tractaments, seguint els 
protocols establerts i consensuats amb els professio-
nals dels diferents nivells assistencials i definits en els 
diferents plans directors.

e) Cal establir un procediment preferent de quinze dies 
i un procediment ordinari de tres mesos per a l’accés 
a serveis especialitzats i la realització de proves diag-
nòstiques i teràpies complementàries, per a garantir els 
circuits de diagnòstic de les diferents patologies.

f) Cal estendre el programa de diagnòstic ràpid a tots els 
tipus de càncer, garantint que el temps entre la sospita 
diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, quirúrgic o 
de radioteràpia sigui inferior a trenta dies. Els pacients 
amb malalties oncològiques han d’ésser sempre priori-
taris, amb independència de les llistes d’espera generals.

g) Cal garantir un temps màxim d’estada de vint-i-qua-
tre hores a urgències hospitalàries, des de l’arribada del 
pacient o la pacient fins a l’assignació, si escau, d’un llit 
d’aguts o sociosanitari.

h) Els centres hospitalaris han d’establir un temps mà-
xim garantit, a comptar des de la confirmació diag-
nòstica, per a la realització de tot tipus d’intervencions 
quirúrgiques, que en cap cas no pot superar els sis me-
sos. Si la intervenció no es pot realitzar en el termini 
de sis mesos al centre on ha estat programada, s’ha de 
proposar un altre centre on es pugui dur a terme dins 
d’aquest termini.

i) Cal reprogramar en el termini màxim d’un mes els 
ingressos cancel·lats i les visites desprogramades en 
hospitals i centres de salut on visiten especialistes, mo-
tivats per necessitat dels serveis.

j) Cal establir un temps màxim d’espera de deu mi-
nuts per al transport sanitari urgent i d’una hora per al 
transport sanitari programat, assegurant que en el nou 

Proposta de resolució núm. 10

Sobre universitats i recerca

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Prioritzar per al 2013 i 2014 els recursos destinats 
a les universitats públiques, de manera que es pugui 
mantenir el finançament, com a mínim del 2012, ela-
borant la previsió pressupostària i un Pla de finança-
ment pel període 2014-2017, dialogat i acordat amb 
la comunitat universitària i l’ACUP per tornar com 
a mínim als pressupostos del 2010 i consensuar una 
proposta de revisió de preus públics, taxes i beques 
que garanteixin l’equitat als estudiants d’educació su-
perior (graus, màsters, doctorats,...), la mobilitat in-
terna i externa a Catalunya, al personal investigador 
predoctoral i personal docent.

2. Reunir en el termini d’un mes a la comissió del Pacte 
nacional de recerca i Innovació per l’avaluació de les 
accions i resultats que se’n deriven del període de 2008-
2013 i consensuar l’estratègia 2013-2020 en el context 
de l’Europa 2020, presentant aquest pla a la Comissió 
d’Ensenyament i Universitat.

Proposta de resolució núm. 11

Sobre sostenibilitat i accessibilitat del sistema sanitari

Sobre la sostenibilitat del sistema sanitari

El Parlament de Catalunya denuncia la retallada silenci-
osa i encoberta en el pressupost de Salut que el Govern 
ha dut a terme pel 2013 (superior al 8%, que acumulada 
a les retallades des de 2011 suposa una reducció pres-
supostària del 20%), i insta el Govern de la Generalitat, 
per tal de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari 
i la reducció de les desigualtats en salut, a realitzar un 
augment del pressupost en Salut pel 2014, com a mínim, 
fins els nivells de 2012. Aquest augment pressuposta-
ri, així com la priorització de l’activitat assistencial en 
centres de titularitat pública i la reordenació territorial, 
vincularan el Pacte Nacional de la Salut. En aquest sen-
tit, s’elaborarà una previsió pressupostària del Departa-
ment de Salut 2014-2017 que contempli la recuperació 
dels 1.400 euros per persona i any, tendint a la mateixa 
despesa que els països i regions de la UE similars en 
renda a Catalunya.

Sobre un pacte d’accessibilitat al sistema sanitari

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
un Acord per la Sostenibilitat del Sistema Sanitari de 
Catalunya, dins del Pacte Nacional de la Salut, per ga-
rantir l’accessibilitat al sistema sanitari en els termes de 
les Mocions 83/IX i 4/X del Parlament de Catalunya: 

1. Garantint la universalitat efectiva de l’atenció sa-
nitària a tots els ciutadans empadronats a Catalunya, 
amb l’establiment de mecanismes que permetin la co-
bertura dels ciutadans que en resten exclosos pel Reial 
decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents 
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves 
prestacions.
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la Llei de simplificació i millora de la regulació nor-
mativa per tal que el subministrament d’aigua en alta 
al territori de la Regió metropolitana de Barcelona es 
torni a prestar des d’un ens públic.

2. Davant l’aprovació del Pla Hidrològic de la conca 
de l’Ebre, defensar davant les Institucions Europees la 
necessitat d’un cabal ecològic suficient per al tram final 
del riu Ebre i el seu delta d’acord als estudis fixats per la 
comissió per a la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

3. Garantir el progressiu retorn de l’aigua del transva-
sament del Ter cap a la seva conca, complint de manera 
clara el calendari previst.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Posar en funcionament les EDAR’s actualment cons-
truïdes i aturades, pels problemes mediambientals i 
també econòmics que això ocasiona als ajuntaments 
i als ciutadans.

b) Presentar en un termini de tres mesos la planificació 
del PSARU en què s’especifiqui el calendari d’execució 
de les pendents i el seu pla de finançament.

Proposta de resolució núm. 13

Sobre polítiques culturals

1. Institucions de caràcter nacional

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar en el termini d’un mes una proposta part 
del Departament de Cultura en la qual es defineixi el 
rol de cadascuna de les institucions de caràcter nacional 
així com la previsió de les aportacions de la Generalitat 
els propers 3 anys a les mateixes, amb la finalitat de 
poder planificar i garantir la seva viabilitat.

Un Pla d’urgència derivat de la situació d’especial 
dramatisme que pateixen, com a conseqüència de la 
davallada d’aportacions per part de l’Estat i de la Ge-
neralitat, situació agreujada per altres circumstàncies 
imputables directament a la Conselleria de Cultura.

b) Sotmetre la proposta a la consideració i debat a 
la Comissió de Cultura i Llengua del Parlament de 
Catalunya, amb els responsables dels equipaments i 
el sector.

c) Garantir la consideració d’equipament de caràcter na-
cional del MACBA, Teatre Lliure, Auditori, Mercat de 
les Flors, revisant el conveni signat amb l’Ajuntament 
de Barcelona, si es necessari.

d) Garantir que la Generalitat de Catalunya no partici-
parà de cap projecte nou que suposi un cost a curt o mig 
termini, si no es garanteix, en primer lloc, la viabilitat 
dels existents.

e) Presentar en el termini d’un mes un pla d’impuls el 
Gran Teatre del Liceu que el permeti sortir de la greu 
situació de crisi provocada per la manca de lideratge 
i direcció per part de la Conselleria i la davallada de 
recursos de l’administració central i de la Generalitat, 
fets que han provocat una situació de deriva i de greu 

concurs o pròrroga continuï la separació dels efectius 
sanitaris d’atenció a l’emergència i a la urgència dels 
de transport sanitari programat, així com garantint la 
qualificació dels professionals sanitaris i la continuïtat 
del conveni català de transport sanitari.

k) Cal realitzar els canvis necessaris a Sanitat Respon 
per a garantir una atenció personal i personalitzada als 
pacients que sol·liciten ésser atesos per llur equip de 
salut o els professionals de referència.

l) Cal garantir l’accés en la xarxa a la informació so-
bre el temps d’espera de les proves diagnòstiques, les 
intervencions quirúrgiques, les visites hospitalàries i 
l’atenció en les urgències hospitalàries, per centres i 
per especialitats.

m) El Departament de Salut ha de donar compte tri-
mestralment a la Comissió de Salut del Parlament de 
les actuacions fetes per a complir els terminis fixats.

3. Fent públiques al web del CatSalut, en un màxim de 
quinze dies, totes les dades corresponents a les llistes 
i els temps d’espera semestrals de procediments qui-
rúrgics garantits i de proves diagnòstiques, de manera 
que es pugui consultar qualsevol dels tres últims talls, 
inclòs el corresponent a juny de 2013 i, paral·lelament, 
habilitar la publicació de l’activitat quirúrgica semes-
tral i anual de cadascun dels procediments quirúrgics 
garantits i de la realització de les proves diagnòstiques 
amb temps de garanties, als nivell de regió sanitària 
i de centre, tendint a adequar les dades de les llistes 
d’espera segons els criteris que estableix el Reial decret 
605/2003, del 23 de maig.

4. Elaborant dins del Pla Interdepartamental de Salut 
Pública, a presentar abans de finalitzar el 2013, un pro-
grama de prevenció i detenció precoç de les malalties 
i trastorns mentals, amb especial atenció al suïcidi i 
les conseqüències en salut de les creixents desigualtats 
socioeconòmiques.

5.Aplicant els mecanismes necessaris per neutralitzar 
la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció 
General de Cartera Bàsica de Serveis del sistema Naci-
onal de Salut i Farmàcia, per la qual es modifiquen les 
condicions de finançament de medicaments inclosos en 
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut 
mitjançant l’assignació d’aportació de l’usuari, i que 
implica el copagament per medicació hospitalària de 
dispensació ambulatòria per a persones amb malalties 
greus i cròniques.

6. Mantenint l’Hospital Clínic com un centre públic, 
impedint la seva privatització i la pèrdua d’activitat a 
altres centres privats.

Proposta de resolució núm. 12

Sobre política hidràulica

El Parlament insta el Govern a: 

1. Iniciar el procés d’anul·lació de la concessió de gestió 
del servei de proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat 
i iniciar els tràmits legislatius necessaris per modificar 
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6. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la veu independent del Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts dotant-lo dels instruments i el rol ne-cessari 
per fer possible aquesta tasca.

7. Ensenyaments artístics

El Parlament de Catalunya insta el Govern a col·laborar 
des de la Conselleria de Cultura amb la Conselleria 
d’Ensenyament amb la finalitat de garantir la viabilitat 
dels ensenyaments artístics del conjunt del territori, ac-
tualment en risc com a conseqüència de les retallades 
del Govern de al Generalitat.

8. Commemoració dels fets de 1714

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Crear una comissió amb la participació de tots els 
grups parlamentaris amb la finalitat de participar de 
forma activa, i prèvia a la seva aprovació definitiva, en 
la definició dels actes de commemoració del Tricente-
nari dels fets de 1714.

b) Presentar en el termini d’un mes a la comissió de 
Cultura i Llengua el pressupost previst i les partides a 
través de les quals es dota el seu pressupost.

c) Establir la participació del Departament de Cultura 
en els actes del Tri-centenari dels fets de 1714, que 
impulsa el Departament de Presidència, per tal que 
garanteixi un millor ús i aprofitament de l’elevada des-
pesa prevista des d’una perspectiva cultural i científica; 
prioritzi les actuacions destinades a consolidar infraes-
tructures existents, i descarti aquelles de tipus conjun-
tural o merament festiu que no generin coneixement o 
beneficis tangibles o material.

d) Dotar d’una oficina tècnica dels actes del Tricentena-
ri dels fets de 1714 amb personal propi del departament 
de cultura, deixant sense efecte la licitació publicada al 
DOGC el 14.03.201 «ANUNCI de licitació d’un con-
tracte de serveis (exp. PR-2013-148)» amb la finalitat 
d’eliminar la despesa prevista en la meritada licitació.

Proposta de resolució núm. 14

Sobre política lingüística

1. Oferta pública de formació en llengua catalana su-
ficient i de qualitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Mostrar el rebuig a les iniciatives d’algunes admi-
nistracions locals d’abandonar els compromisos i la 
presència al CNLC.

b) Resoldre la dispersió de recursos entre els diferents 
departaments i entitats per accions formatives inconne-
xes que fomenten la ineficiència i no resolen la demanda 
de la població que li cal aprendre català per necessitat.

c) Acabar urgentment amb la política d’encàrrecs a les 
entitats que està fent el govern, per la via de la conces-
sió de subvencions, perquè facin accions formatives de 

crisi, inadmissible amb una institució d’aquest prestigi 
nacional i internacional.

2. Agència de Patrimoni

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar en el termini d’un mes a la Comissió de 
Cultura i Llengua del Parlament de Catalunya el pro-
jecte funcional, missió, continguts, objectius, funcions, 
eixos estratègics, memòria econòmica, organigrama i 
pressupostos de l’agencia catalana del patrimoni cultu-
ral.

b) Garantir que els seus directius seran seleccionats en 
processos de lliure concurrència.

3. Pla Estratègic

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar els treballs d’un nou Pla Estratègic de Cultura 
on es fixin els criteris i les línies vermelles que no es 
poden sobrepassar per garantir la política cultural del 
País, un nou pla estratègic que lluny de la retòrica, es-
tableixi de forma breu i concisa mesures per garantir 
el manteniment del sistema cultural català (sector, pro-
fessionals, equipaments, mon local, etc.)

b) Un acord que fugi del unilateralisme i manca de con-
sens del Pla aprovat pel govern el 6.11.12 en ple període 
electoral.

c) Garantir que l’Acord inclogui actuacions i compro-
misos assumits pel conjunt de forces polítiques que el 
subscriguin i el sector, que faci una anàlisi compartida, 
d’on som, fixi horitzons a curt i mig, i sobretot (perquè 
és urgent) determini rols i línies vermelles.

4. Bones Pràctiques

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Recuperar els principis del codi de bones pràctiques 
garantint autonomia de les institucions culturals. Així 
mateix es determina que no es contractarà cap directiu 
a cap de les institucions a les quals participa la Gene-
ralitat de Catalunya directa o indirectament, sense un 
concurs públic que garanteixi els criteris de capacitat i 
mèrit en la seva elecció.

b) Prioritzar els serveis propis respecte de la contrac-
tació externa, en tots aquells informes, estudis, Plans 
Director, etc. que depenguin del Departament de Cultu-
ra, criteri extensible als Comissionats, direccions i pro-
gramació d’equipaments i esdeveniments puntuals o 
commemoratius.

5. Cooperació amb els agents i el territori

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Informar a la Comissió de Cultura i Llengua dels 
deutes de la Generalitat de Catalunya amb els Ajunta-
ments i el sector i fixar en el termini d’un mes un pla 
de pagament de totes dels deutes anteriors a juny 2013, 
que no podrà anar més enllà de desembre.

b) Garantir el diàleg i la cooperació amb l’administració 
local, garantint que la Generalitat no abandonarà cap 
projecte de forma unilateral amb el qual hagi adquirit 
compromisos anteriors.
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d) El reconeixement i suport a tota la comunitat edu-
cativa en defensar i fer del català la llengua vehicular 
a l’escola.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Defensar les llengües pròpies de Catalunya, i el seu 
marc legal.

b) Requerir al govern de l’Estat que actuï pel reco-
neixement de la unitat de la llengua catalana, amb la 
protecció del seu àmbit territorial històric i la seva de-
nominació científica, sens perjudici d’altres denomina-
cions locals tradicionals o històriques, i que adopti les 
mesures corresponents, d’acord amb el que estableix el 
mandat constitucional de l’article 3, d’especial respecte 
i protecció de les diferents llengües de l’Estat.

c) Requerir el compliment de totes les recomanacions 
del Comitè d’experts i del Comitè de Ministres del Con-
sell d’Europa emeses en el tercer informe de seguiment 
de compliment del tractat de la CELROM.

d) Demanar al Govern d’Aragó que empri criteris ci-
entífics a l’hora de reglamentar la política lingüística 
i que, per tant, que respecti i utilitzi la denominació 
científica internacional de la llengua parlada a la Franja, 
el català, com a riquesa patrimonial cultural que cal 
protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el 
Carxe i Andorra.

Proposta de resolució núm. 15

Sobre el finançament del món local

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a resoldre i liquidar tot el deute reconegut o 
real (lligat a serveis i projectes cofinançats, com ara 
escoles bressol, llei de barris, etc) que ha contret amb 
els ens locals de Catalunya i que suposa una càrrega 
financera injusta i desproporcionada per aquests, que 
comprometent en certs casos la seva viabilitat.

2. En aquest sentit, el Parlament constata que, en no 
haver tramès al Parlament un projecte de llei de pressu-
postos per al 2013, el Govern no ha donat compliment 
al punt vuitè de la Moció 6/X ni a l’epígraf c) de la 
moció 14/X, que es reclamen formalitzar un calendari 
de pagament d’aquests deutes pendents.

3.En conseqüència, atès que no es disposa de cap com-
promís formal de rescabalament del deute de la Ge-
neralitat amb el món local, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern: 

a) A fer efectiva abans de final d’any la liquidació del 
deute pendent amb els ens locals, tal com va anunciar 
públicament la Vicepresidenta del Govern, ja sigui amb 
recurs al Fons de Liquiditat Autonòmica o mitjançant 
altres fonts de finançament.

b) A no acumular de nou aquest volum de deute envers 
el món local en els exercicis futurs, establint calendaris 
fiables de pagament de les obligacions contretes.

llengua catalana. La formació és un dret bàsic que ha de 
ser garantit pel govern amb una oferta pública.

d) Traspassar, alhora, el pressupost i les accions forma-
tives cap al Consorci per a la Normalització Lingüística, 
que és la institució pública de què s’han dotat les ad-
ministracions –autonòmica i local– per treballar per al 
foment del coneixement i l’ús del català.

e) Garantir a tot el territori de Catalunya l’accés a l’ofer-
ta pública i de qualitat d’aprenentatge de les llengües 
oficials a les persones immigrants que no saben ni ca-
talà ni castellà per afavorir el dret a l’arrelament.

f) Garantir a tot el territori de Catalunya una oferta 
pública i de qualitat que garanteixi l’accés a formació 
a les persones adultes que no tenen encara prou com-
petències en llengua catalana, oral i escrites.

2. Garantia de continuïtat del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Recuperar de manera efectiva i decidida la visualit-
zació del paper que ha tingut fins ara i ha de continuar 
tenint el Consorci per a la Normalització Lingüística 
com a institució referent al territori de les polítiques 
de foment del coneixement i ús de la llengua catalana, 
conjuntament amb els ens locals.

b) Crear, en el termini d’un mes, una comissió mixta 
Govern-partits amb representació parlamentària per 
elaborar de manera consensuada una proposta de re-
novació del paper del govern i els municipis en el Cpnl.

c) Assegurar el futur del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística i garantir-ne la sostenibilitat financera 
com instrument imprescindible de la política lingüística 
del país. El nou model de finançament ha d’assegurar el 
manteniment i estabilitat dels recursos humans (capítol 
1) per mitjà del finançament directe de la Generalitat. 
Alhora, el món local ha de garantir les dotacions ne-
cessàries per als programes específics lligats a l’acció 
al territori.

3. Unitat de la llengua

El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) Que les iniciatives legislatives dels Governs Balear 
i Aragonès no s’ajusten a la Declaració universal dels 
drets lingüístics, que va ésser aprova-da per unanimitat 
al Congrés dels Diputats.

b) Que, d’acord amb la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries, cal respectar també l’àrea ge-
ogràfica de les llengües i les relacions entre els territoris 
en què cadascuna és parlada, i cal respectar també els 
criteris que els estaments científics, acadèmics i cultu-
rals estableixen, els quals palesen la unitat de la llengua 
catalana.

c) El suport a totes les administracions locals en les 
seves accions de defensa i foment de l’ús de la llengua 
catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, d’integra-
ció i de cohesió social, perquè continuï essent la llengua 
d’ús preferent.
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a) Conduir les seves relacions amb l’Ajuntament de 
Barcelona de conformitat amb la Carta Municipal, i a 
abstenir-se d’emprar les finances d’aquesta corporació 
municipal com a «banc bo», com a recurs per finançar-se.

b) Rescabalar immediatament a l’Ajuntament de Bar-
celona dels aproximadament 400 milions d’euros que 
actualment deu a aquesta corporació municipal, pel 
deute comptable en què ha incorregut amb la ciutat, 
per la despesa supletòria que aquesta ciutat ha hagut 
de realitzar per subvenir despeses que haurien d’haver 
estat assumides per la Generalitat, i per la despesa com-
promesa per la Generalitat a la ciutat de Barcelona que 
no ha estat executada.

Proposta de resolució núm. 17

Sobre les retallades salarials als funcionaris públics

El Parlament insta el Govern a: 

1. Modificar el Pla econòmic financer i de reequilibri 
de la Generalitat de Catalunya 2012-2014, tot eliminant 
la previsió de supressió de la paga extra dels empleats 
públics de la Generalitat per a l’any 2014.

2. Reprendre les negociacions en el sí de la Mesa Ge-
neral de la Funció Pública.

3.Iniciar el procediment i els tràmits corresponents 
per a regularitzar la paga extraordinària no satisfeta 
als empleats públics per als dies meritats fins a l’entrada 
en vigor del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, tal i com s’estableix a la 
sentència 1133/2012.

4. Comprometre’s a establir els mecanismes per resca-
balar el poder adquisitiu dels empleats públics, personal 
funcionari i estatutari, per tal que recuperin progres-
sivament el poder adquisitiu que han perdut amb les 
mesures d’estalvi excepcionals adoptades pel Govern 
de la Generalitat durant els darrers exercicis.

Proposta de resolució núm. 18

Sobre polítiques d’ocupació

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar la derogació de la reforma laboral de 2012 
atesos els seus efectes negatius, de destrucció i preca-
rització de l’ocupació, que ha contribuït a l’increment 
de les desigualtats socials i la pobresa.

b) Que, en la formulació dels pressupostos, es dotin 
adequadament les partides adreçades a les polítiques 
actives d’ocupació i foment de l’ocupació, tendint a re-
cuperar els nivells de despesa dels pressupostos 2011.

2. Pla de rescat per a persones aturades de llarga du-
rada 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a adoptar un pla de rescat per a persones aturades 
de llarga durada amb mesures urgents i específiques 
destinades als treballadors de quaranta-cinc anys o més 

Proposta de resolució núm. 16

Sobre les administracions públiques

1.En relació al tràmit parlamentari del Projecte de Llei 
de Governs Locals, el Parlament insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar: 

a) El màxim diàleg i consens com a guia per assolir un 
text final que gaudeixi d’un suport molt ampli, tal com 
és preceptiu per a una llei de profund abast institucional.

b) El respecte escrupolós a l’autonomia local com a pre-
cepte fonamental del nostre ordenament institucional.

c) El desplegament íntegre i concret del marc compe-
tencial previst a l’Estatut i a la Llei de Bases de Règim 
Local.

d) La concreció i definició del finançament dels ens 
locals, que permeti l’estabilitat de les seves actuacions.

2.El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
iniciar les reformes legislatives, orgàniques i de fun-
cionament, amb el màxim consens parlamentari i el 
suport i la participació de tots els agents implicats, en 
la reforma de les administracions públiques amb els 
següents objectius: 

a) Dissenyar els models que afavoreixin més la transpa-
rència, l’accés a la informació, el rendiment de comptes 
i l’avaluació de polítiques públiques.

b) Aplicar les TIC, en tot el seu potencial, per a l’ope-
ració eficient i eficaç de les tasques de l’Administració, 
tot impulsant els processos i l’administració electrònica 
a tots els departaments de la Generalitat i el conjunt del 
sector públic.

c) Aprofundir en els sistemes de cogestió de serveis pú-
blics, implicant la ciutadania per tal de detectar les seves 
opinions i les seves noves necessitats, involucrant-los en 
la producció i avaluació d’aquests serveis públics.

d) Desburocratitzar, responsabilitzar i millorar l’ob-
jectivitat de l’elaboració i execució pressupostària i el 
retiment de comptes dels seus gestors.

3. Per tal de fer viable les reformes necessàries, així 
com el model d’administració pública de Catalunya, el 
Parlament insta el Govern a: 

a) Presentar, dins aquest període de sessions, el projecte 
de llei de la funció pública, el projecte de llei de l’Esta-
tut del directiu públic i el projecte de llei d’organització 
de l’Administració de la Generalitat, per tal que s’iniciï 
la seva tramitació parlamentària.

b) Rebutjar el plantejament i contingut del projecte de 
llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local que està actualment en tràmit al Con-
grés dels Diputats.

c) Endegar els mecanismes necessaris per tal de prote-
gir l’existència de les institucions públiques catalanes 
de desenvolupament estatutari com: Síndic de Greuges, 
la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties o la 
Comissió Jurídica Assessora.

4.En relació amb l’Ajuntament de Barcelona, el Parla-
ment insta el Govern a: 
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a) Assegurant la subvenció que fa possible el mante-
niment dels llocs de treball dels Centres Especials de 
Treball i de les Unitats de Suport a l’Activitat Profes-
sional (USAPS).

b) Obrint la convocatòria de subvencions per a la cre-
ació de nous llocs de treball als Centres Especial de 
Treball.

c) Garantint el finançament dels Serveis d’integració 
laboral (SIL)

7. Fons europeu d’adaptació a la globalització

El Parlament insta el Govern a negociar amb la UE un 
Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per a la 
reconversió dels treballadors de la construcció cap a 
noves oportunitats ocupacionals.

8. Món local i ocupació

a) Davant la legislació recentralitzadora plantejada pel 
Govern de l’Estat, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a incloure en els projectes de 
llei d’Ocupació de Catalunya i de Reforma de l’Admi-
nistració Local el marc de relació i de competències 
específiques del món local pel que fa a polítiques actives 
i foment de l’ocupació, tot definint la composició, les 
funcions i el finançament dels Serveis Locals d’Ocupa-
ció i reconeixent el lideratge de les entitats locals com 
a agents de dinamització social en el territori i el seu 
paper fonamental en la xarxa d’ocupació de Catalunya.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a incloure, en la programació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al 2013, 2014 i següents, 
la recuperació de la Carta de Serveis existents el 2011 i 
la convocatòria dels plans de treball als barris.

9. Joventut

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment sense dilacions als acords 
aprovats per aquesta cambra en la sessió plenària extra-
ordinària i monogràfica sobre la situació de la joventut 
catalana i, en concret, a proveir immediatament els 
225M euros que, per a diferents programes, aquesta 
cambra va decidir destinar a polítiques per a generar 
ocupació per al jovent català.

Proposta de resolució núm. 19

Reactivació econòmica

1. Acció del Govern

a) El Parlament de Catalunya reprova les paraules del 
Conseller Felip Puig, segons el qual «la crisi s’ha acabat 
i ja és passat», doncs aquesta expressió és una manca 
de respecte cap als milers de famílies catalanes que 
es troben actualment en una situació de greu dificultat 
material.

b) El Parlament constata amb preocupació que la tasca 
legislativa del Govern en matèria de reformes i reacti-
vació econòmica ha estat nul·la, i alhora constata que 
no s’ha materialitzat cap acord transversal sobre com 
encarar la sortida de la crisi, ni amb les forces polítiques 

i en situació d’atur de llarga durada, amb pressupost 
detallat i amb accions per a la millora de l’ocupabilitat, 
la contractació i l’autoocupació de persones aturades, 
prioritzant els col·lectius que ja no perceben cap ingrés.

3. Sistema de qualificació professional

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar al Parlament un projecte de Llei 
d’ordenació del sistema de qualificació professional i 
de creació de l’Agència Catalana de la formació pro-
fessional.

4. Autoritat laboral

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar un programa d’Inspecció del Treball 
per: 

a) Garantir les relacions laborals contractuals, la igual-
tat salarial i de condicions laborals entre homes i dones, 
evitar abusos i incompliments en matèria de jornada 
laboral i temps del treball.

b) Executar un pla d’actuació intensiu per combatre 
l’economia submergida i el frau laboral.

c) Exercir el màxim nivell de mediació i intervenció 
com a autoritat laboral de Catalunya per a evitar el tan-
cament i/o minimitzar els efectes sobre l’atur dels ex-
pedients de regulació d’ocupació, amb especial atenció 
als que afecten el teixit industrial català, com Ficosa, 
Pastas Gallo, Ceràmicas Foix, Panrico i/o Alstom.

d) Vetllar pel compliment dels acords pel desbloqueig 
de la negociació col·lectiva, tant pel que fa al conjunt de 
matèries sectorials o d’empresa, com en matèria d’ul-
traactivitat, especialment l’Acord sobre l’ultraactivitat 
arribat el mes de juny passat amb les entitats patronals 
i la Generalitat de Catalunya.

5. Promoció de les ocupacions verdes 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Donada la caiguda de l’ocupació en el sector de la 
construcció, la necessitat d’habitatge de moltes famílies 
i la urgència de millorar l’eficiència energètica també a 
les llars, posar en marxa un pla plurianual de rehabili-
tació d’habitatges i regeneració urbana, que inclogui la 
formació dels treballadors en la rehabilitació energètica, 
per generar activitat a les empreses, gremis i proveïdors 
del sector de l’habitatge, i alhora contribueixi a una mi-
llor utilització del parc d’habitatges amb l’optimització 
de l’eficiència energètica.

b) Impulsar programes de formació que incloguin pràc-
tiques o experiència laboral en sectors emergents, adre-
çats a joves i a persones desocupades de llarga durada 
en activitats sostenibles (serveis ambientals, energies 
renovables, turisme, rehabilitació i edificació sosteni-
ble, atenció sociosanitària, ecodisseny de productes i 
serveis, etc.).

6. Persones amb discapacitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir el dret al treball de les persones amb 
discapacitat tot: 
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mecanisme que estableixi moratòries i refinançant els 
préstecs atorgats.

d) En matèria d’infraestructures 

El Parlament insta el Govern a: 

Incorporar com a inversió prioritària, en els pressupos-
tos de 2014, l’execució del projecte d’obres del tram de 
la línia de metro L-9 entre les estacions de Collblanc al 
municipi de l’Hospitalet de Llobregat i la terminal T-1 
de l’aeroport del Prat, i a presentar en seu parlamentària 
abans d’acabar l’any 2013 un informe que estableixi 
la programació d’execució de la línia 9 del metro de 
Barcelona, amb el calendari i les previsions de finan-
çament, per tal de resoldre l’endarreriment actual de 
l’obra, així com la seva posada en funcionament.

El Parlament insta el Govern a reclamar al Govern de 
l’Estat: 

– Accelerar la construcció del Corredor Ferroviari del 
Mediterrani com a element dinamitzador de l’econo-
mia.

– Donar compliment als compromisos d’inversió acor-
dats amb la Generalitat de Catalunya en el Pla de Ro-
dalies 2008-2015 en el que hi figuraven unes inversions 
superiors a 4.000 MEUR de les quals a data actual 
s’han executat menys del 10%.

– Formalitzar el contracte de servei públic ferroviari 
de rodalies i regionals que estableixi uns compromisos 
orientats a garantir, entre d’altres, la capacitat de decisió 
i execució de l’operadora a Catalunya d’acord amb la 
Generalitat, la implementació d’aquelles actuacions de 
modernització de la infraestructura existent relaciona-
des directament amb la seguretat i amb la fiabilitat del 
sistema, i la capacitat de gestió de les estacions de tren.

– Resoldre les al·legacions de l’estudi d’impacte ambien-
tal del desdoblament de la via Barcelona-Vic-Puigcerdà 
i a presentar un calendari per a la redacció del projecte 
definitiu i licitació de les obres de desdoblament.

– Establir un nou model de gestió dels aeroports ca-
talans basat en els principis següents: la participació 
determinant del govern català, i si s’escau, de les ad-
ministracions locals i sectors econòmics en la presa 
de decisions estratègiques de l’aeroport de Barcelona, 
i traspassar els aeroports de Girona, Reus i Sabadell a 
la Generalitat de Catalunya, sense que això comporti 
en cap cas la possibilitat de deixar de realitzar vols 
internacionals fora de l’espai Schengen.

e) En matèria de promoció del comerç

El Parlament insta el Govern a afavorir la creació d’Àre-
es de Promoció Econòmica Urbana en els municipis que 
vulguin establir estructures público-privades de pro-
moció territorial del comerç. En aquest sentit, s’insta 
el Govern a modificar la normativa de l’Impost sobre 
Grans Establiments Comercials per tal d’introduir una 
via de finançament específica d’aquestes APEU.

ni amb els agents econòmics i socials, tot i la urgència 
de la situació.

c) El Parlament insta el Govern a abocar tots els seus 
esforços en assolir un consens sobre mesures de reac-
tivació amb el màxim nombre d’actors polítics, insti-
tucionals, i socioeconòmics representatius del país, i 
singularment en el seu intent d’assolir un nou Acord 
Estratègic 2013-2016. Tanmateix, havent assolit el de-
sitjable consens o sense, el Parlament insta el Govern 
a presentar un Pla de mesures per a la reactivació eco-
nòmica, concret i amb la seva corresponent dotació 
financera, abans del 25 de novembre del 2013.

d) El Parlament reprova la contínua presentació pública 
de plans, estratègies, programes, etc. en matèria de re-
activació econòmica, però sense partides especifiques 
de despesa assignades.

2. Propostes 

a) El Parlament insta el Govern a assumir les conclu-
sions del Pacte per a la Indústria elaborat per experts 
i subscrit per entitats de l’àmbit acadèmic i econòmic, 
que ha estat fruit del consens i del diàleg de diversos 
actors industrials, i que demostra que els agents eco-
nòmics del país plantegen propostes factibles també en 
el curt i mig termini.

b) En relació al Canvi climàtic i energia el Parlament 
insta el Govern a: 

– celebrar una Convenció Catalana del canvi climàtic 
que impulsi la reflexió estratègica i el desplegament de 
nous sectors d’activitat econòmica lligats a les noves 
condicions estructurals.

– elaborar una Llei de canvi climàtic i energia que per-
meti obtenir objectius a curt, mig i llarg termini i que 
promogui inversions del govern i del teixit productiu i 
social. La llei promourà l’acció emprenedora, des de la 
perspectiva verda, de grans, mitjanes i petites empreses, 
de cooperatives i d’iniciatives d’economia social, que 
han de ser font de generació de llocs de treball a cada 
municipi. Aquesta llei inclourà així mateix mesures 
econòmiques en relació a la producció energètica, el 
transport, la construcció, etc. i haurà de ser la palan-
ca per assolir els objectius marcats en la Convenció. 
Aquesta llei impulsarà instruments concrets, com dife-
rents fons financers, per endegar polítiques d’eco‐reha-
bilitació, eco‐transformació dels processos industrials, 
etc., alhora que impulsarà els projectes de vehicle elèc-
tric, Smart City, ETC. Aquest conjunt de fons constitui-
ran el que s’entén per banca d’inversió verda.

c) En matèria d’agricultura el Parlament insta el Go-
vern a: 

– Garantir el sistema d’assegurances agràries, assegu-
rant la continuïtat del cofinançament dels Programes de 
Desenvolupament Rural així com dels Plans de Millora 
de les Explotacions, per tal de resoldre els problemes de 
finançament de les petites i mitjanes empreses agràries, 
ramaderes i pesqueres de Catalunya,

– Establir un calendari de liquidació dels ajuts recone-
guts i pendents, en el termini de 3 mesos des de l’adop-
ció d’aquesta proposta de resolució, així com un nou 
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en el tractament personalitzat dels menors, així com a 
revertir les retallades efectuades en l’àmbit dels centres 
d’internament de menors, assegurant d’una banda que 
els menors no hagin d’ingressar en centres situats fora 
de la seva província de domicili, i de l’altra que no es 
saturin les infraestructures ni s’excedeixin les càrre-
gues de treball dels professionals que han d’assegurar 
el tractament personalitzat als menors.

8. Posar immediatament en funcionament el Centre 
Penitenciari del Puig de les Basses (Figueres), per 
substituir altres centres penitenciaris obsolescents, i a 
accelerar els treballs que han de permetre l’entrada en 
funcionament del Centre Penitenciari de Mas d’Enric 
(El Catllar), a la major brevetat possible.

9. Instar al Govern de la Generalitat a dur a terme les 
actuacions necessàries per tal de substituir els centres 
penitenciaris de la Model i de Trinitat Vella, i procedir 
a les actuacions urbanístiques pendents i reclamades 
llargament pel veïnat.

10. Reconduir el diàleg social en l’àmbit de l’Adminis-
tració de Justícia a Catalunya, reconeixent l’especificitat 
del col·lectiu de treballadors que en forma part, recu-
perant la plena autonomia de la Mesa de negociació 
del personal al servei de l’Administració de Justícia a 
Catalunya, tal com es recull a l’Acord constitutiu de 
6 de juny de 1997, així com eliminant el doble greu-
ge comparatiu que pateix el funcionariat de Justícia a 
Catalunya, tant si se’ls compara amb la resta de funcio-
naris de Justícia de l’Estat, com si se’ls compara amb el 
conjunt dels funcionaris catalans, i rescabalant-los-en: 

a) Que s’adoptin les mesures pressupostàries necessà-
ries per revertir la pèrdua retributiva soferta l’any 2013 
pels treballadors i treballadores de l’Administració de 
Justícia a Catalunya.

b) No aplicar, ja des de l’exercici 2014, noves retallades 
retributives als treballadors i treballadores de l’Admi-
nistració de Justícia a Catalunya, ni a la resta de perso-
nal al servei de l’Administració de Catalunya.

c) Negociar i arribar a acords amb el Comitè de Vaga 
a la resta de punts que han estat el motiu de convoca-
tòria de la vaga indefinida dels personal al servei de 
l’Administració de Justícia, per aconseguir finalitzar 
el conflicte existent.

d) Comprometre’s al manteniment de la plantilla de per-
sonal en l’àmbit de Justícia (incloent-hi presons i centres 
de menors), i a no procedir a l’amortització massiva de 
personal interí.

En matèria de seguretat, el Parlament insta el Govern a: 

1. Convocar la Junta de Seguretat de Catalunya, tal com 
preveu l’Estatut per tal de coordinar les accions de tots 
els Cossos de Seguretat presents a Catalunya i optimit-
zar la seva tasca. El Parlament posa de manifest que la 
Junta no es reuneix des de l’any 2009.

2. Establir un pla per a procedir en un any, la dota-
ció de les necessitats de materials del cos de Mossos 
d’Esquadra (dotació adequada dels parcs, vehicles, roba 
adequada i armilles protectores, etc.) i del cos de Bom-

Proposta de resolució núm. 20

Sobre justícia i seguretat

En matèria de justícia el Parlament insta el Govern a: 

1.Presentar en seu parlamentària, abans de 3 mesos, 
un pla pel desplegament de la nova oficina judicial a 
Catalunya que el completi abans de 2016, tenint pre-
sent les elevades càrregues de treball que el personal 
al servei de l’Administració de Justícia ha de gestionar, 
assegurant que no es perdin llocs de treball ni condi-
cions laborals o retributives com a fruit d’aquest des-
plegament, així com els recursos materials, formatius i 
personals necessaris per al seu correcte desplegament.

2. Instar al Govern de l’Estat a: 

a) Desestimar i no dur a terme les propostes de refor-
ma de la Llei de Demarcació i Planta Judicial i la Llei 
Orgànica del Poder Judicial que s’han donat a conèixer 
mitjançant el lloc web del Ministeri de Justícia.

b) Presentar una nova proposta de reforma, en la qual, 
en llur elaboració i contingut: 

– Es tinguin en compte les diferents competències que 
concorren, així com l’opinió de les Comunitats Autò-
nomes, com correspon de conformitat a la Constitució 
i a l’article 35 de la LOPJ.

– Es mantingui la demarcació i planta vinculada als ter-
ritoris, amb partits judicials com a estructura territorial 
dels Tribunals d’Instància, mantenint així els partits 
judicials i suprimint que el seu àmbit territorial sigui 
provincial, i deixant sense efecte la recentralització que 
pretenia dur a terme a les capitals de província.

– Es mantinguin les Audiències Provincials i els Jutjats 
de Pau per evitar l’allunyament i la concentració de l’ad-
ministració de justícia, que és contrària als interessos 
de la ciutadania, i es busqui el consens en les noves 
demarcacions, com poden ser els tribunals de base o 
primer grau.

3. Reforçar el servei d’assistència jurídica gratuïta i 
d’orientació jurídica i establir una gestió més àgil dels 
recursos i retribucions entenent que la justícia gratuïta 
constitueix la garantia bàsica del dret d’accés a la jus-
tícia en condicions d’igualtat.

4. Derogar les taxes judicials establertes a Catalunya 
per la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades 
en establiments turístics.

5. Potenciar el suport a la Justícia de Pau, per tal de 
facilitar les seves tasques i reforçar les seves capacitats 
per resoldre els conflictes menors, atès el paper indis-
pensable que aquesta justícia representa per teixir una 
xarxa de seguretat jurídica en tot el territori.

6. Instar la modificació de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial per facilitar la creació del Consell de Justícia 
de Catalunya, per tal que aquest actuï com l’òrgan des-
concentrat del govern del poder judicial a Catalunya.

7. Dedicar els recursos necessaris a l’àmbit de la jus-
tícia juvenil, posant l’accent en la prevenció, el treball 
en medi obert i la recuperació del menor infractor, i 
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bers (dotació adequada dels parcs, vehicles, material de 
prevenció i extinció d’incendis, etc.).

3. Establir, conjuntament amb el Departament d’Agri-
cultura i els Ajuntaments, un Pla de neteja de les fran-
ges boscoses que envolten les urbanitzacions i que són 
considerades d’alt risc d’incendi forestal.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC
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6. La racionalització i simplificació de l’Administració: 
la necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells costos 
que no incideixen en la qualitat del servei, comporta que 
revisem l’organització de les nostres administracions 
públiques.

Proposta de resolució núm. 2

Aposta pel diàleg

Exposició de motius

L’autogovern de Catalunya s’ha caracteritzat pels aven-
ços, el progrés econòmic i social i la modernització de 
la societat catalana i les seves institucions democràti-
ques.

Els darrers anys però, la crisi econòmica i financera 
que primer va afectar el món occidental i després ha 
colpejat la Unió Europea, s’ha deixat notar de forma 
molt intensa a Catalunya, afectant la ciutadania, però 
també el conjunt d’administracions públiques, que s’han 
vist en la necessitat d’aplicar uns ajustaments que han 
afectat la qualitat de la societat del benestar.

A aquesta situació s’hi ha afegit una crisi institucional, 
provocada per una conjuntura política, i que, volgu-
dament, s’ha estès a una part de la societat catalana 
provocant una divisió social degut a que, sentiments que 
fins ara han estat compatibles, avui es presenten com 
incompatibles, però també una incertesa sobre el futur 
institucional que perjudica les perspectives de recupera-
ció, tant necessàries per recuperar els espais de progrés 
perduts durant la crisi, però també les perspectives de 
convivència dels set milions i mig de catalans.

El millor servei a la legitimitat democràtica consisteix 
en respectar el marc jurídic en el que el govern fona-
menta i legitima la seva autoritat, i els ciutadans troben 
la garantia de convivència i concòrdia.

Per això cal que el diàleg es dugui a terme de formar 
oberta i lleial, sense condicions prèvies, dins del marc 
de la legalitat vigent, respectant en tot moment les re-
gles del joc democràtic que ens hem donat els ciutadans.

És per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat, a: 

1. Adoptar el compromís per superar les diferències i 
els dogmes partidistes, per analitzar i posar en comú tot 
allò que forma part de la relació històrica i sentimental 
de Catalunya i Espanya, tot valorant aquells aspectes 
positius, i impulsant la modificació d’aquells altres as-
pectes que puguin ser millorats.

2. Demanar al Govern de la Generalitat que adopti una 
posició de lleialtat institucional tant en relació al Go-
vern de l’Estat, com en relació als catalans i catalanes, 
des del respecte a l’Estat de Dret del que, conjuntament 
i democràticament, ens hem dotat.

3. Aprofitar l’oportunitat de diàleg que ofereix el Presi-
dent del Govern d’Espanya per a encetar un debat que 
permeti definir aquells aspectes que permetin millorar 
el model d’Estat, i que permeti abordar els reptes futurs 

Propostes de resolució presentades  
pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 36273)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00005/10).

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

Prioritats del Govern

La prioritat del govern ha de ser la lluita contra la crisi 
i la creació d’ocupació a Catalunya, per aquest motiu 
el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar un pla de xoc, amb els Grups Par-
lamentaris d’aquesta Cambra, que tingui per objectiu: 

1. Una nova política industrial: Catalunya necessita dis-
senyar una nova política industrial, transversal, basada 
en la internacionalització, la recerca i la innovació. La 
competitivitat ha de ser el motor de la nostra industria 
i per això caldrà superar els actuals obstacles en la for-
mació del capital humà i dels mitjans tècnics, per situar 
la industria catalana a Europa i el món.

2. Una nova política de formació dels treballadors: 
aprofundir en el nou model de formació professional 
dual que integri l’adquisició de coneixement i la pràc-
tica en empreses que faciliti la inserció dels estudi-
ants en un mercat de treball cada vegada més exigent 
i competitiu.

3. Un millor accés al finançament dels autònoms i de 
les petites i mitjanes empreses: en un moment de greus 
dificultats per a l’accés al crèdit bancari, cal explorar 
noves fórmules de finançament basades en noves mo-
dalitats creditícies, el capital risc, l’accés al mercat al-
ternatiu borsari o les societats de garantia recíproca, els 
«business angel», el «crowfunding», etc. Sense oblidar 
la introducció de canvis en el marc fiscal sempre que 
l’escenari pressupostari ho permeti.

4. El foment i suport de l’activitat emprenedora: Cata-
lunya ha de recuperar la capacitat emprenedora que ha 
guiat el seu desenvolupament al llarg dels anys. Els em-
prenedors necessiten que les administracions remoguin 
els obstacles burocràtics per a la implantació de noves 
empreses, que els faciliti el seu desenvolupament amb 
mesures de suport (desgravacions fiscals), i que creïn 
un estatut jurídic de suport a l’emprenedor.

5. La reforma del servei públic d’ocupació: S’ha de ma-
terialitzar definitivament la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per transformar-lo en un autèntic 
servei d’intermediació entre els operadors del mercat 
laboral.
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5. Prohibir les targetes de crèdit a disposició dels càrrecs 
públics de la Generalitat, sent necessària una justifica-
ció estricta de les despeses reemborsables, acreditant 
la seva necessitat per a les funcions inherents al càrrec.

6. 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, adherida a l’Oficina Antifrau 
de Catalunya.

7. Dur a terme una fiscalització del patrimoni dels càr-
recs públics per part de l’Oficina de Conflicte d’Inte-
ressos, un cop abandonin el seu lloc, per detectar les 
situacions d’enriquiment injustificat.

En relació a la lluita contra la corrupció a Catalunya: 

1. Promoure la implantació de codis ètics, cartes de 
serveis als ciutadans i sistemes de gestió ètica en l’àmbit 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2. Prohibir als condemnats per prevaricació, falsedat en 
els comptes dels partits polítics o finançament il·legal, 
a optar a càrrecs públics, electes o de designació, i a 
contractar amb l’Administració Pública.

Proposta de resolució núm. 4

Defensa de la llibertat

Qualsevol atac antidemocràtic a les institucions, els 
símbols i les persones ha de ser sempre i en tot moment 
condemnats de forma institucional. En aquest sentit, 

1. Atesos els fets ocorreguts, tant a Catalunya com a 
Madrid, protagonitzats per persones i grups que van ex-
terioritzar actituds incompatibles amb el respecte a les 
persones i les institucions democràtiques, el Parlament 
de Catalunya expressa la seva més enèrgica condemna: 

a) als fets que va protagonitzar un grup d’extrema-dreta 
en el Centre Cultural Blanquerna de la ciutat de Madrid 
mentre es celebrava un acte per commemorar la Diada 
Nacional de Catalunya, i

b) als fets que va protagonitzar el dia 10 de setembre 
un grup de persones emmascarades al Fossar de les 
Moreres, consistents en la crema de banderes i de retrats 
del Cap de l’Estat; 

2. Amb el mateix esperit de defensa de la lliure expres-
sió pacífica dels ciutadans de Catalunya, el Parlament 
de Catalunya manifesta el seu respecte pels actes com-
memoratius del 12 d’octubre que han estat programats a 
la ciutat de Barcelona i a altres poblacions de Catalunya, 
tot demanant al Conseller d’Interior que adopti les me-
sures necessàries per garantir la seguretat, però també 
la llibertat dels ciutadans a manifestar-se.

Proposta de resolució núm. 5

Sistema de finançament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

que se’ns presenten com a catalans, espanyols i euro-
peus, davant un món cada dia més global.

Proposta de resolució núm. 3

Regeneració democràtica

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a elaborar i presentar en aquesta Cambra durant 
el primer trimestre de l’any 2014 un Pla de Regenera-
ció Democràtica que contempli entre altres les mesures 
següents: 

En relació els partits polítics: 

1. Establir la compareixença anual obligatòria al Parla-
ment dels responsables de la gestió econòmica i finan-
cera dels partits polítics amb representació a la Cambra.

2. Acordar l’obligació de reflectir de forma clara en el 
compte d’ingressos dels partits polítics totes les subven-
cions i els ingressos dels seus grups institucionals que 
hagin rebut en exercici de la seva activitat.

3. Regular les directrius de contractació que han de 
seguir els partits polítics en la seva activitat ordinària i 
durant les campanya electorals.

4. Crear el registre català de fundacions i associacions 
vinculades als partits polítics en que cada partit polític 
declari quines entitats es troben vinculades a ells.

5. Reforçar la fiscalització dels comptes dels partits 
polítics mitjançant fórmules de col·laboració entre 
la Sindicatura de Comptes i organismes públics com 
l’Agència Tributària, les entitats gestores de la Seguretat 
Social i l’Oficina catalana de Conflictes d’Interessos.

6. Retenir del pagament de subvencions que els grups 
parlamentaris reben del Parlament de Catalunya i les 
que reben els partits polítics del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya en cas de no presentar els seus 
comptes anuals a la Sindicatura de Comptes.

7. Igualar els partits polítics a la resta d’associacions i 
fundacions en el compliment dels requisits per concór-
rer a les convocatòries de subvencions impulsades per 
la Generalitat i els ens locals catalans.

En relació a l’exercici dels càrrecs públics en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat: 

1. Definir el concepte de càrrec públic de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya.

2. Establir les obligacions i drets dels càrrecs públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

3. Garantir la transparència i la publicitat de les decla-
racions de béns i drets patrimonials dels membres del 
govern de la Generalitat, dels alts càrrecs de la Ge-
neralitat, i dels diputats i diputades al Parlament de 
Catalunya.

4. Delimitar els usos a què poden ser destinades les 
despeses de representació que tenen a la seva disposició 
els càrrecs públics, fixant en la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya que en cap cas no podran 
ser ampliats.
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Proposta de resolució núm. 7

Economia

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Presentar en aquesta Cambra abans del 10 d’octu-
bre el Projecte de Pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya de l’any 2014 d’acord amb el que estableix 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

2. Complir amb els objectius de dèficit fixats per l’any 
2013 i 2014 sense que això impliqui més pressió fiscal 
pels ciutadans, reduint despesa burocràtica i supèrflua 
i garantint el manteniment de les polítiques socials, sa-
nitàries i educatives.

3. Participar activament en la negociació del nou mo-
del de finançament per tal d’aconseguir un finançament 
més just i equilibrat per Catalunya, que garanteixi que 
Catalunya es trobi en la mateixa posició un cop distri-
buïts els fons d’anivellament respecte a la posició inicial 
i que asseguri un mateix esforç fiscal en les diferents 
CCAA, el que asseguri disposar de la suficiència de re-
cursos per tal de fer front als reptes econòmics i socials 
dels propers anys.

4. La Generalitat de Catalunya pagarà als seus prove-
ïdors i creditors en un termini no superior a 30 dies a 
partir de l’any 2014.

5. Garantir que els preus que depenen, directe o indirec-
tament de la Generalitat de Catalunya, no s’incrementin 
d’acord amb l’IPC i així afavorir que l’actual nivell de 
preus de l’economia catalana no continuï per sobre de 
la mitjana del conjunt d’Espanya.

Proposta de resolució núm. 8

Sistema fiscal

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. No recuperar l’Impost de Successions i Donacions 
i mantenir la bonificació del 99% a la quota en relació 
a l’impost de successions de pares a fills, d’avis a nets 
i entre cònjuges.

2. Rescabalar a les persones que van pagar l’euro per 
recepta fins que va ser suspès cautelarment del Tribunal 
Constitucionals a instàncies del Govern d’Espanya.

3. Eliminar l’impost sobre les activitats turístiques amb 
la Llei de Mesures Fiscals i Financeres per a l’exercici 
2014.

4. Limitar la reducció de l’impost sobre el joc si s’in-
crementen noves figures impositives durant el que resta 
de l’any 2013 i l’any 2014.

5. Limitar la pressió fiscal que suporten els catalans 
a mesura que es confirmen les dades de recuperació 
econòmica, principalment: 

a) Reduir el tram autonòmic del IRPF.

b) No crear més impostes que gravin als ciutadans i les 
empreses catalanes.

1. Participar, en el si del Consell de Política Fiscal i 
Financera, en el debat i la negociació sobre la revisió i 
modificació del vigent model de finançament autonòmic 
amb una proposta que es podria basar en: 

a) Un model singular per a Catalunya dins del règim 
comú de la LOFCA.

b) L’establiment de fórmules de col·laboració entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària per a la gestió, la recaptació, 
la liquidació i la inspecció de la totalitat dels impostos 
propis, cedits i transferits.

c) Respectar el principi d’ordinalitat, el qual garanteix 
el manteniment de la posició catalana respecte la seva 
pròpia renda per càpita després d’aplicar els mecanis-
mes d’anivellament.

d) Garantir el principi de solidaritat, entenent que 
aquesta ha de ser finalista per tal de no perjudicar la 
capacitat de créixer i competir de l’economia catalana, 
garantint sempre la redistribució dels recursos.

2. Destinar els nous recursos que generi aquest nou 
sistema de finançament a sufragar les polítiques bà-
siques de l’estat del benestar, polítiques de foment del 
creixement econòmic i de creació d’ocupació, així com 
al compliment de les legislació catalana en matèria de 
limitació del dèficit i reducció de l’endeutament.

3. Fer partícips als ens locals catalans, d’acord amb el 
principi de lleialtat institucional entre l’administració 
autonòmica i les corporacions locals, d’una part subs-
tancial d’aquests nous recursos.

Proposta de resolució núm. 6

Acció exterior

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Tancar les seves delegacions polítiques a l’exterior de 
Londres, París i Berlín, per tal de donar absoluta priori-
tat i reforçar la xarxa exterior de Centres de Promoció 
de Negocis de l’Agència per la Competitivitat de les 
Empreses (ACCIÓ) i les Plataformes Empresarials de 
la Generalitat per la implantació d’empreses catalanes 
a l’exterior.

2. Reorientar la seva acció exterior cap a la interna-
cionalització de les empreses, l’economia i la cultura 
catalana, l’atracció d’inversions i el foment de les ex-
portacions, sens perjudici de la promoció de Catalunya 
al món, garantint el màxim nivell d’eficiència de les ofi-
cines d’acció exterior de la Generalitat, i la coordinació 
amb altres institucions de l’Estat d’anàloga naturalesa.

3. Acceptar l’oferiment del Govern espanyol i integrar 
el personal de les oficines a l’exterior d’ACCIÓ a les 
infraestructures de l’Estat com ambaixades, consolats 
i oficines de l’ICEX.

4. Aprofitar les ambaixades espanyoles i altre els equi-
paments i infraestructures de l’Estat en aquells països 
on pugui ser convenient establir oficines comercials de 
la Generalitat, per atraure la inversió a Catalunya.
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1. Incrementar la col·laboració entre empreses i uni-
versitats perquè conflueixin espais tècnics i oficines 
vinculades als diferents sectors amb formació univer-
sitària i continuada, centres de recerca i transferència 
de tecnologia, serveis d’incubació d’empreses, espais 
de residència temporal d’estudiants, professors i em-
prenedors.

2. Aprovar durant el primer semestre de l’any 2014 un 
Pla específic per promoure la integració dels investi-
gadors joves a les universitats i el món professional.

3. Dissenyar un sistema unificat d’accés a ajudes públi-
ques i instruments financers específics per a l’R+D+I, 
de tal manera que s’agilitin les tramitacions i s’incre-
menti l’eficiència en la seva gestió.

4. Signar durant l’any 2014 convenis plurianuals amb 
els centres tecnològics que els permetin disposar d’un 
finançament fix per tal de garantir el desenvolupament 
de línies estratègiques de R+D+I.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en l’àmbit del turisme, a: 

1. Suprimir la taxa turística a partir del 2014.

2. Desenvolupar un model turístic propi familiar, 
cultural que ofereixi productes de qualitat, desplegats 
de forma ordenada i sostenible per tal de complementar 
el turisme de «sol i platja».

3. Potenciar el turisme MICE (turisme de congressos, 
incentius i reunions) mitjançant el CCB (Catalunya 
Convention Bureau) com a instrument de potenciació 
d’aquest sector turístic.

4. Promoure les destinacions turístiques catalanes en 
els mercats de proximitat especialment entre el nostre 
principal mercat que és el de la resta d’Espanya i el 
turisme d’Europa.

5. Fomentar els plans d’excel·lència, dirigits a destins 
amb un reconeixement ja consolidat, i els plans de di-
namització creats per als destins emergents i amb una 
gran riquesa cultural, per tal de poder donar resposta 
als nous hàbits de la demanda turística i facilitar el 
manteniment i la millora de la competitivitat de les 
empreses turístiques, especialment les localitzades en 
destinacions consolidades.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en l’àmbit del comerç, a: 

1. Presentar en aquesta Cambra, en el termini de 3 me-
sos, un nou projecte de llei de comerç a Catalunya que 
contingui com a mínim els següents eixos: 

2. El foment de l’associacionisme en el sector comercial 
català com a un principi rector del projecte de llei.

3. Garantir la llibertat dels titulars d’establiments co-
mercials per a escollir la llengua en la que retolen els 
seus establiments, escriuen les seves comunicacions i 
cartells i es comuniquen amb els seus clients.

4. La creació d’un registre català de comerç a l’estil 
del registre de grans superfícies com a instrument per 
facilitar una adequada i transparent informació.

Proposta de resolució núm. 9

Paga extraordinària dels funcionaris

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. No utilitzar el salari dels treballadors públics com a 
element de xantatge amb el Govern de l’Espanya.

2. Pagar en aquest any 2013 i el 2014 la totalitat de les 
pagues extraordinàries als funcionaris públics.

Proposta de resolució núm. 10

Economia productiva

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en l’àmbit de la industria, a: 

1. Dotar en els pressupostos de la Generalitat per l’any 
2014 els instruments del govern actuar a favor de la 
reindustrialització i la transformació del nostre teixit 
productiu per guanyar competitivitat.

2. Elaborar un mapa de polígons, zones industrials, 
centres logístics i de coneixement de Catalunya garan-
tint l’harmonització en els seus serveis en relació a les 
empreses.

3. Elaborar programes de formació secundària espe-
cialitzada en els diferents àmbits del sector industrial.

4. Fomentar els clústers d’innovació basats en iniciatives 
conjuntes de les empreses, que aprofitin la relació client-
proveïdor per potenciar els avantatges competitius, i 
promourem plataformes tecnològiques de col·laboració 
publico-privada.

5. Reduir la burocràcia i els tràmits administratius que 
han de suportar les empreses que es volen situar a Ca-
talunya per recuperar el pols inversor des de l’exterior 
garantint, en tot cas, la màxima seguretat jurídica.

6. Elaborar un pla que tingui com a objectiu donar su-
port públic-privat per a la conversió de les ciutats i viles 
catalanes en smart cities no més tard del 2025.

7. Potenciar la incorporació de nous sector productius 
a Catalunya per a diversificar de l’economia catalana, 
amb ajuts i línies de finançament i suport, donant, al 
mateix temps, suport als actuals sectors que la confor-
men com és indústria, agroalimentari, turisme, logística 
i sector serveis.

8. Concertar accions de l’ICF amb l’ICO, el Banc Eu-
ropeu d’Inversions (BEI) i entitats creditícies privades, 
per posar a la disposició de les PIMES noves línies 
financeres.

9. L’establiment del confirming com a mitjà de paga-
ment habitual per facilitar liquiditat a les empreses 
proveïdores. Per això caldrà elaborar un conveni marc 
amb entitats financeres, al que els ajuntaments s’hi pu-
guin adherir per utilitzar el confirming com a mitjà de 
pagament habitual.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en l’àmbit de la recerca, a: 
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sistemes de contractes-programa basats en la confiança 
entre els agents participants.

8. Donar suport en el tràmit parlamentari a la proposició 
de llei de suport i foment de l’autoocupació presentada 
en aquest Parlament.

9. Adherir-se al «Plan Nacional de Estrategia de Em-
prendimiento y Empleo Joven», com a via de parti-
cipació de totes les institucions, públiques i privades, 
en l’impuls de importants mesures dirigides a reduir 
l’atur juvenil.

10. Impulsar programes d’autoocupació per a persones 
professionals majors de 45 anys, que poden trobar en 
l’empreneduria una sortida professional adequada a les 
seves necessitats.

11. Crear un fòrum anual d’ocupació entre totes les 
universitats públiques i privades catalanes en que les 
empreses puguin donar a conèixer els seus serveis així 
com les universitats i els alumnes conèixer les diferents 
opcions que ofereix el mercat laboral.

12. Establir programes específics de formació i inserció 
laboral per a joves en sectors estratègics.

13. Establir una deducció en el tram autonòmic de 
l’IRPF per compensar una part de les despeses que 
realitzen els treballadors autònoms per a millorar la 
formació.

14. Crear a les universitat catalanes, respectant la seva 
autonomia, oficines de suport i orientació a l’inici de 
l’activitat emprenedora i empresarial dels estudiants 
universitaris.

15. Facilitar als treballadors autònoms i les microem-
preses de menys de 10 treballadors, la col·laboració i 
assessorament dels tècnics habilitats de la inspecció de 
treball en la realització dels plans de prevenció.

16. Orientar la formació dels treballadors desocupats a 
l’adaptació als profunds canvis dels sectors productius 
i a pal·liar les carències de formació en competències 
bàsiques dels principals grups de desocupats.

17. Reformar el funcionament de les meses locals d’ocu-
pació adaptant en tot cas l’oferta formativa a les ne-
cessitats dels diferents sectors de l’activitat econòmica.

18. Presentar abans de finalitzar l’any 2013 el projecte 
de llei d’inclusió social que impulsi la reforma de la 
Renda Mínima d’Inserció, garantint la suficiència eco-
nòmica per als infants vulnerables tal i com proposa el 
Síndic de Greuges, reduint i simplificant i compactant 
les ajudes i prestacions socials existents, en una úni-
ca prestació social bàsica que garanteixi els mínims 
ingressos a aquelles persones i famílies que no tenen 
recursos propis per a viure una vida digna tal i com 
demana la Taula del Tercer Sector Social.

Proposta de resolució núm. 12

Salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

5. La constitució d’un observatori del comerç a Cata-
lunya, que esdevingui el punt de trobada de l’admi-
nistració pública catalana amb el treball que ja estan 
desenvolupant les entitats del sector i aquelles que tre-
ballen en la potenciació del comerç. En cap cas, aquest 
observatori podrà representar un increment de la des-
pesa pública.

6. Garantir la presencia i la implicació de les entitats 
de l’àmbit del comerç a nivell provincial en els òrgans 
de participació.

7. Potenciar el paper de les meses locals de comerç 
com a instruments per enfortir el comerç local, així 
com la unificació dels criteris en la representació local 
del sector.

8. Establir un règim regulador de la venta ambulant 
per garantir la supervivència d’aquest tipus de comerç, 
i igualment el comerç sedentari dons de les seves prò-
pies diferencies.

9. Incrementar el control i les sancions per evitar ac-
tivitats i/o actuacions deslleials en l’àmbit comercial.

10. Garantir la participació de comerciants de l’àmbit 
territorial corresponent en les fires d’oportunitats que 
es celebrin.

Proposta de resolució núm. 11

Ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Presentar abans de finalitzar l’any 2013 el projecte 
de llei de reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Aquesta reforma contindrà almenys: 

2. L’aprimament de l’estructura del Servei d’Ocupació 
de Catalunya i destinar tots els seus recursos a la pro-
moció dels programes ocupacionals per convertir-ho en 
un instrument adequat d’intermediació entre els opera-
dors del mercat laboral.

3. L’establiment d’un règim organitzatiu que no permeti 
a un mateix òrgan decidir la orientació de les polítiques 
actives d’ocupació i alhora dependre de les subvencions 
per a la implementació de les mateixes.

4. El foment de la participació de les entitats privades 
especialitzades en el desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació i la reorientació de l’actuació de les 
administracions públiques per tal de coordinar-se amb 
el sector privat i poder així arribar a tots els territoris 
i/o activitats.

5. L’externacionalització de la gestió dels CIFOs a em-
preses privades especialitzades en la formació.

6. La promoció de polítiques ocupacionals a Catalunya 
a mig i llarg termini, destinant l’adient pressupost de la 
Generalitat que complementi els programes dissenyats i 
finançats en el marc de la conferència sectorial.

7. La planificació dels programes i actuacions de ca-
ràcter ocupacional amb caràcter plurianual mitjançant 
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2. Garantir la formació i la seguretat laboral dels do-
cents, abandonant la política de cobertura de jubilacions 
amb personal interí i el manteniment de la plantilla de 
treballadors públics.

3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2014 les dotacions pressupostàries necessàries que 
facin possible incrementar la inversió en equipaments 
educatius i la finalització dels equipaments en cons-
trucció i compromesos amb la comunitat educativa i 
el món local.

4. Donar compliment a les resolucions i mocions apro-
vades per el Ple d’aquesta Cambra donant prioritat a 
les relatives a la construcció d’equipaments educatius.

5. Eliminar les ajudes i les subvencions que el govern 
atorgar a entitats de l’Estat francès pel manteniment 
d’escoles de català mentre a Catalunya hi hagin escoles 
a Catalunya que mantenen aules en barracons.

6. Elaborar un pla de supressió dels barracons a les es-
coles catalanes de tal forma que a final d’aquesta legis-
latura no hi hagin cap barracó en els centres educatius 
sostinguts amb fons públics.

7. Eliminar les aules d’acollida, pel seu caràcter discri-
minatori i l’alt cost que representa, reforçant i garantint 
l’aprenentatge de les llengües oficials de Catalunya als 
alumnes nouvinguts de manera inclusiva.

8. Suprimir la figura del coordinador de llengua, inter-
culturalitat i cohesió social (LIC) i dedicar aquest estal-
vi a incrementar els imports de les beques als alumnes 
econòmicament més desafavorits.

9. Incrementar proporcionalment pel 2014 la dotació 
pressupostària destinada a concerts educatius per ga-
rantir la llibertat real d’elecció del model d’ensenyament 
als pares i les mares dels alumnes.

10. Reduir els imports de les taxes universitàries fins a 
situar-les a la mitjana espanyola per no situar els uni-
versitaris de Catalunya en desavantatge respecte la resta 
d’universitaris d’Espanya.

11. Retirar immediatament el Decret de Plantilles pro-
posat pel Departament d’Ensenyament.

12. Complir la legalitat i adequar el model lingüístic a 
l’Estatut i la Constitució, reintroduint el castellà com a 
llengua vehicular, en la mateixa proporció del català, 
en tot el sistema educatiu, excepte casos excepcionals, 
transitoris i prou motivats, en què calgui reforçar la 
presència vehicular d’alguna de les llengües oficials.

13. Presentar abans de finalitzar l’any 2013 un projecte 
de llei que tingui com a únic objectiu la derogació de 
l’article 11.4 de la Llei d’Educació de Catalunya relatiu 
a l’atenció lingüística individualitzada en castellà.

14. Adequar el model de preinscripció a P3 a la legalitat, 
preguntant als pares per la llengua materna del nen, i 
facilitant la seva escolarització en aquesta llengua ma-
terna si aquesta és oficial.

15. Implantar en l’educació sostinguda amb fons pú-
blics el trilingüisme, garantint que català i castellà tin-
guin la mateixa presència, excepte casos excepcionals, 
transitoris i justificats.

1. Crear un sistema propi d’informació sobre medi-
caments i terapèutica per fer més accessible aquesta 
informació als ciutadans.

2. Impulsar la formació continuada del personal sanitari 
independent de la indústria farmacèutica.

3. Incrementar progressivament la implantació de les 
receptes electròniques fins al cent per cent de les pres-
cripcions mèdiques.

4. Crear comissions farmacoterapèutiques en tots els 
àmbits territorials de salut, per tal d’aplicar la selecció 
de medicaments en llur àmbit d’influència, garantir-hi 
la participació dels professionals, fer el seguiment del 
consum de medicaments, desenvolupar la informació 
i la formació continuada independents de la indústria i 
avaluar els resultats obtinguts.

5. Aprovar un pla de xoc per garantir els temps màxims 
per accedir als serveis sanitaris, assegurant d’aquesta 
forma la qualitat i l’equitat dels serveis sanitaris per 
concretar els protocols d’atenció entre els diferents ni-
vells d’atenció.

6. Donar compliment al decret de garantia de llistes 
d’espera d’acord amb criteris clínics, i reduir les llistes 
d’espera en els procediments quirúrgics.

7. Posar en marxa un pla de mesures d’estalvi en la 
despesa farmacèutica, entre les quals hi ha d’haver, com 
a mínim: 

a) La priorització de la prescripció de medicaments ge-
nèrics i els medicaments de preu menor, tot garantint la 
relació entre el cost i l’efectivitat.

b) La incentivació, pel que fa a l’ús de medicaments en 
l’àmbit hospitalari, de la compra agregada, l’emmagat-
zematge i la logística de distribució.

8. Replantejar els horaris dels centres d’atenció primà-
ria, dels horaris dels centres d’urgències i dels horaris 
d’utilització de determinades zones dels centres hospi-
talaris, per tal d’oferir la millor atenció als usuaris del 
sistema sanitari públic, en funció de l’avaluació dels 
resultats i de les necessitats de servei.

9. Mantenir el pes relatiu del Departament de Salut en 
els propers pressupostos de la Generalitat, per tal que no 
afecti la qualitat dels serveis del sistema públic de salut.

10. Ampliar dos anys la durada dels contractes de trans-
port sanitari urgent i no urgent en l’àmbit territorial 
de Catalunya, que actualment es troben en vigor i que 
finalitzen el 2014.

Proposta de resolució núm. 13

Ensenyament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Preveure un increment del pressupost del Departa-
ment d’Ensenyament per l’any 2014 reduint la despesa 
supèrflua i improductiva, garantint en tot cas el com-
pliment del dèficit.
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nacionalització, la industrialització i la comercialització 
en el sector.

3. Reforçar el seu compromís per aprofitar al màxim els 
nous centres d’investigació estrenats recentment, com 
ara l’Agrotecnio i el Fruitcentre, com una aposta clara 
de foment d’investigació i innovació en el sector.

Proposta de resolució núm. 16

Interior i justícia

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en l’àmbit de la seguretat ciutadana, a: 

1. Presentar, en el termini de quatre mesos, el projecte 
de llei de l’espai públic, i el projecte de llei de la policia 
de Catalunya que permeti una major eficàcia en l’exerci-
ci de les seves funcions al Cos dels Mossos d’Esquadra 
així com una millora substancial de la coordinació amb 
les policies locals.

2. Completar progressivament, d’acord amb les dispo-
nibilitats legals, la plantilla del Cos dels Mossos d’Es-
quadra incrementant aquesta en 1.107 agents per tal 
d’arribar als 18.267 previstos. Durant aquest procés no 
s’assumiran noves competències i completada la plan-
tilla es reorganitzaran els serveis que es presten d’acord 
amb el nombre definitiu d’agents.

3. Incrementar el nombre d’agents destinats al món ru-
ral, permetent que els pagesos puguin col·laborar de 
forma activa 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.

4. Facilitar armilles antibales lleugeres i guants antitall 
als agents que ho necessitin per raó del servei abans de 
finalitzar l’any 2013, sense que els agents tinguin que 
fer cap aportació dinerària.

5. Incrementar, en l’exercici 2014, el nombre de vehicles 
destinats al Cos dels Mossos d’Esquadra, especialment 
a Trànsit i a les Regions Policials, garantint en tot cas 
la seva reposició.

6. Impulsar les modificacions legislatives i reglamen-
tàries que, en el seu cas, fossin necessàries per tal de 
constituir una mesa sectorial en l’àmbit del Cos dels 
Mossos d’Esquadra.

7. A donar compliment a les resolucions i mocions del 
Parlament de Catalunya que afecten al Cos dels Mossos 
d’Esquadra i al Cos de Bombers.

8. Avaluar mitjançant l’elaboració d’un informe, quanti-
tativa i qualitativament, la formació que reben els agents 
dels Mossos d’Esquadra. L’avaluació haurà de tenir un 
nivell de detall suficient per avaluar la formació que 
reben els agents en les diverses especialitats i unitats 
operatives.

9. Garantir, impulsant les modificacions legislatives i 
reglamentàries necessàries, la protecció jurídica dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra quan actuen 
d’acord amb els protocols aprovats legalment i complint 
ordres dels seus comandaments.

Proposta de resolució núm. 14

Territori i sostenibilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Realitzar una anàlisi i revisió dels projectes de infra-
estructures que la Generalitat de Catalunya, té pendents 
de programació i execució, adequant-los al context 
econòmic actual i presentar-la davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat d’aquest Parlament.

2. Prioritzar la execució d’aquelles infraestructures, 
competència del Govern de la Generalitat, que tinguin 
una major rendibilitat social i econòmica i aportin una 
millora a la competitivitat de les empreses catalanes.

3. Tenir en consideració i prioritzar aquelles infraes-
tructures, que resultin necessàries, per tal de garantir la 
seguretat dels seus usuaris. En aquest àmbit, es prestarà 
especial atenció a les circumstàncies específiques de 
sinistralitat de la carretera C-55 entre Abrera i Manresa 
de manera que, igualment com s’han trobat solucions 
transitòries a la N-II a la demarcació de Girona, es pu-
guin plantejar també mesures transitòries que permetin 
una reducció de la sinistralitat.

4. Elaborar el Pla d’Infraestructures per Catalunya 
2014-2026 que contingui les inversions estratègiques 
que Catalunya, necessitem per dinamitzar la economia, 
afavorir la competitivitat de les empreses catalanes i 
generar ocupació.

5. Impulsar una modificació de la normativa medi am-
biental, que permeti reduir les tramitacions administra-
cions administratives de plans i programes, així com de 
les autoritzacions ambientals d’activitats econòmiques.

6. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar 
utilitat als habitatges de titularitat pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, que es mantenen de forma massa 
prolongada desocupats, mentre hi ha necessitats d’ha-
bitatge públic.

7. 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.

8. Simplificar 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.

Proposta de resolució núm. 15

Agricultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Complir tots els compromisos adquirits amb el sector 
per contribuir en el seu creixement i per garantir el seu 
paper com a motor econòmic de Catalunya.

2. Posar en marxa abans de finalitzar l’any 2013 el Pla 
Estratègic Nacional de Suport a l’Agricultura (PEN-
SAA), que preveu un seguit d’actuacions amb l’objectiu 
d’enfortir la competitivitat, la millora dels paràmetres 
de la formació, la modernització, la innovació, la inter-
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11. Garantir que ens els edificis públics no hi hauran 
elements tals com banderes, pancartes, etc., que expres-
sin una ideologia política, impedint així que els serveis 
públics es desenvolupin respectant el principi de neu-
tralitat política i respecte a la pluralitat dels ciutadans.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en l’àmbit de la justícia, a: 

1. Presentar de forma immediata el Pla d’Equipaments 
penitenciaris que contempli el tancament del centre 
penitenciari de la Model de Barcelona i la posada en 
funcionament dels centres penitenciaris de Figueres i 
Tarragona.

2. Garantir els mitjans suficients per que els funcionaris 
de presons pugin desenvolupar la seva funció amb dig-
nitat, dotant-los amb els mitjans materials necessaris.

Proposta de resolució núm. 17

Benestar social

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Establir un nou model de concertació de serveis 
d’atenció a les persones que s’adapti a les necessitats del 
tercer sector i que no les penalitzi mitjançant el canvi 
del sistema de contractació per comprar les ofertes amb 
l’IVA inclòs i la introducció d’un sistema de clàusules 
socials en tots els processos de contractació pública de 
serveis d’atenció a les persones.

2. Posar en marxa un sistema financer social conjun-
tament amb les entitats financeres per establir un fons 
de capital social, un sistema de crèdits preferents amb 
l’aval de la Generalitat i una línia específica d’ajuts de 
l’Institut Català de Finances per millorar el finançament 
dels emprenedors socials.

3. Aprovar durant l’any 2014 un pla per a la millora de 
la tresoreria del tercer sector que estengui el sistema 
d’avançamvents i de confirming, la generalització del 
model plurianual i de la concertació de serveis, i el 
compromís de pagament a 30 dies amb interessos de 
demora si l’administració no compleix.

4. Elaborar un Programa per a les persones grans 2013-
2017, que contempli models d’atenció integral amb polí-
tiques d’actuació amb carteres de serveis adaptats a les 
seves necessitats i característiques, amb la participació 
de les entitats de persones grans.

5. Dissenyar un model d’atenció domiciliària amb una 
cartera de serveis integrada, que inclogui les necessitats 
de les persones grans en funció dels graus de dependèn-
cia, i que presti una atenció integral i continuada a les 
persones grans que ho necessitin perquè puguin envellir 
al seu domicili i amb els seus familiars.

6. Impulsar la figura del metge geriatra a tots els Cen-
tres d’Atenció Primària per tal que a final d’aquesta 
legislatura en tots els centres d’atenció primària de 
Catalunya hi hagi implantada aquesta figura d’ajuda 
a la gent gran.

10. Evitar que agents dels Cos dels Mossos d’Esquadra 
en l’exercici de les seves funcions puguin lluir en el 
seu vestuari distintius de qualsevol ideologia política i 
de forma més concreta que puguin lluir banderes inde-
pendentistes i quan procedeixi aplicar el corresponent 
procediment sancionador.

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àmbit 
de la prevenció i extinció d’incendis i de la protecció 
civil, a: 

1. Presentar abans de finalitzar l’any 2013 un projecte 
de llei de regulació dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments.

2. Presentar, durant el primer trimestre del 2014 un 
projecte de llei de protecció civil i emergències.

3. 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 Par-
lament 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 als anys 2013 i 2014, desglossades per 
exercicis, per a complir completament les dites reco-
manacions.

4. Presentar un reglament del Cos de Bombers Vo-
luntaris de la Generalitat que substitueixi els de-
crets246/1996, del 5 de juliol (versió refosa), i 68/2000, 
del 8 de febrer, des del diàleg i el consens, i amb la 
participació activa del Consell de Bombers Voluntaris 
de la Generalitat, i aprovar-lo, a tot tardar, durant el 
primer trimestre del 2014.

5. Impulsar actuacions per a promoure i dignificar el 
reconeixement social de la tasca dels bombers profes-
sionals i voluntaris.

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

7. Incrementar, en l’exercici 2014, el nombre de vehicles 
destinats al Cos de Bombers, garantint la seva reposició.

8. Definir, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries i 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.

9. Revisar les necessitats formatives dels bombers pro-
fessionals i dels bombers voluntaris i presentar, en el 
termini de quatre mesos, una oferta formativa que era-
diqui els dèficits de l’oferta actual.

10. Presentar un informe sobre la capacitat de respos-
ta i la gestió dels parcs de bombers voluntaris i sobre 
l’adequació del model de cobertura de què gaudeixen els 
bombers voluntaris per accidents o invalideses derivats 
de llur tasca professional com a bombers voluntaris.



 9 | Sessió plenària núm. 17 · GP del Partit Popular de Catalunya

1. Desplegar la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies perquè deu anys després de l’aprovació 
d’aquesta norma es pugui desenvolupar la política 
d’ajuts, incentius i mesures de foment que conté.

2. Aprovar un pla de recolzament a la família, d’acord 
amb les entitats familiars de Catalunya, que inclogui la 
creació d’una comissió interdepartamental que dirigeixi 
les polítiques de família del Govern.

3. Crear centres de suport familiar amb equips professi-
onals multidisciplinaris per a l’assessorament, orienta-
ció i suport de tots els conflictes que es puguin produir 
en una família, així com per ser un lloc de trobada 
familiar –espai neutral– per possibilitar la relació dels 
membres de la unitat familiar en situacions de crisi

4. Promoure, juntament amb els ens locals, l’establi-
ment de centres d’orientació que tingui com a objectiu 
facilitar a les famílies la informació de tots els serveis, 
ajudes i eines que les administracions públiques posen 
de les famílies.

5. Presentar, abans de finalitzar l’any 2013, un projecte 
de llei de protecció de les famílies nombroses desenvo-
lupi les mesures de suport en el àmbits competencials 
de la Generalitat i que contempli com a mínim: 

a) L’establiment de línies d’ajuts per accedir a un ha-
bitatge.

b) La supressió de la discriminació a les famílies nom-
broses en els límits d’ingressos fixat per a la concessió 
d’ajuts.

c) Normativitzar els descomptes en el preu de l’aigua 
per tot Catalunya.

6. Signar un acord amb els agents socials i empresarials 
per afavorir la conciliació de la vida laboral amb la vida 
personal i familiar, que es podran incorporar a les polí-
tiques de gestió de personal de les empreses, i impulsar 
la seva inclusió en les taules de negociació col·lectiva.

7. Crear un servei específic d’atenció i assessorament 
a les famílies i a les empreses, destinat a promoure 
mesures de conciliació de la vida laboral amb la vida 
familiar en l’entorn empresarial.

8. Impulsar, juntament amb els ens locals, la modifica-
ció de l’oferta i els horaris dels equipaments i els ser-
veis públics per tal d’adaptar-los a les noves necessitats 
socials, afavorint la conciliació entre la vida laboral i 
la familiar.

9. Crear la qualificació «Empresa Familiarment Res-
ponsable» per a les empreses que acreditin l’aplicació 
de mesures i pràctiques que facilitin la conciliació de 
la vida laboral amb la vida familiar. Aquestes empreses 
gaudiran de bonificacions fiscals i de beneficis econò-
mics.

10. Elaborar un Pacte Social amb els agents sociolabo-
rals per a impulsar el treball flexible als treballadors 
amb fills menors de sis anys.

7. Aprovar durant l’any 2014 un Pla de protecció in-
tegral per fer front als maltractaments a les persones 
grans que dissenyi programes de prevenció, de remissió 
d’intervenció en situacions de maltractaments.

8. Impulsar les reformes necessàries perquè, en el ter-
mini de quatre anys, el procés de valoració, redacció del 
Pla Individual d’Atenció i el cobrament de la prestació o 
l’accés al servei, en el marc de la llei de la dependència, 
es redueixi a un màxim de tres mesos.

9. Aprovar el pla d’equipaments de serveis socials 2014-
2017 per a persones amb discapacitat, que inclogui 
l’augment dels serveis d’atenció precoç, de les places 
de llars-residències i dels programes d’habitatge tutelat 
per a persones amb discapacitat que no tinguin un alt 
grau de dependència.

10. Aprovar un estatut de persona cuidadora, amb un 
pla d’ajut, la creació d’un centre respir a cada comarca 
per realitzar estades temporals per tal que les famílies 
puguin ingressar els seus familiars que ho requerei-
xin i la creació del carnet de persona cuidadora amb 
abonaments i descomptes en els serveis i equipaments 
culturals, esportius i socials.

11. Signar de manera urgent i prioritària el Pacte per a 
la lluita contra la Pobresa i per a la Inclusió Social de 
Catalunya que contempli: 

a) La creació d’un Fons de Solidaritat per la Lluita con-
tra la Pobresa i l’Exclusió Social.

b) L’ampliació de les subvencions i línies de recolza-
ment als ajuntaments per a la lluita contra la pobresa.

c) L’impuls dels pactes locals d’inclusió social que per-
meti la millora del coneixement de la realitat social al 
territori.

d) La coordinació de les actuacions contra la pobresa de 
les administracions i la transversalitat de les polítiques 
de lluita contra la pobresa.

12. Eixugar el deute amb les empreses i entitats del 
Tercer Sector que gestionen serveis públics d’atenció 
a les persones, especialment pel que fa al deute cor-
responent al juliol de 2012 així com a les valoracions 
i prestacions econòmiques endarrerides en el marc de 
la llei d’autonomia personal tot incloent-les en el pro-
per Pla de Proveïdors i articular, amb caràcter urgent, 
un pla de retorn del deute concret amb les entitats del 
Tercer Sector i empreses que treballen en l’àmbit dels 
serveis a les persones, tant pel que fa a subvencions, 
concerts, contractes i convenis tot prioritzant en el pa-
gament del Fons de Liquiditat Autonòmic corresponent 
a Catalunya, el pagament a empreses i entitats del Ter-
cer Sector Social que treballen en l’àmbit dels serveis 
a les persones, tant pel que fa a subvencions, concerts, 
contractes i convenis.

Proposta de resolució núm. 18

Família

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 
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Proposta de resolució núm. 20

Joventut

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Crear la «Beca universitària Compatible» (BUC), per 
fomentar l’ocupació parcial per parts dels estudiants 
universitaris amb la que establir convenis entre la Ge-
neralitat i empreses privades amb l’objectiu d’afavorir 
la inserció laboral dels estudiants en la seva etapa aca-
dèmica.

2. Impulsar els valors de l’esforç, el mèrit i el respecte 
al professorat entre els estudiants en totes les etapes 
educatives.

3. Crear la distinció «Empresa compromesa amb el fu-
tur» per a empreses que contractin a joves menors de 
30 anys indefinidament.

4. Elaborar programes de col·laboració dels Centres de 
Formació Professional amb el teixit productiu a fi de 
facilitar la formació dels joves en el si de les empreses.

5. Afavorir el crowdfunding per organitzacions, asso-
ciacions juvenils i emprenedors.

6. Elaborar un pla destinat als joves que es desplacen 
amb motocicleta amb la finalitat de promoure una con-
ducció segura, reduir la sinistralitat vial i millorar la 
mobilitat i l’ús de l’espai públic.

7. Engegar campanyes de sensibilització en l’àmbit on-
line, sense que representi un cost afegit en la despesa 
de l’administració, sobre els perills d’un ús adictiu de 
telèfons mòbils, smartphones i ordinadors entre els jo-
ves així com del consum de drogues i sobre la prevenció 
dels trastorns del comportament alimentari.

8. Elaborar un programa específic d’oci saludable per 
a joves i adolescents, d’entre 12 i 18 anys, enfocat a 
activitats socioculturals durant els dissabtes per la tarda 
per prevenir el consum d’alcohol i altres drogues.

9. Impulsar i prioritzar els ajuts públics via contracte-
programa amb objectius davant les subvencions a fons 
perdut.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta de resolució núm. 19

Cultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Revisar l’actual Acord Nacional per la Cultura per 
convertir-lo en una autèntica estratègia cultural consen-
suant-lo amb el sector.

2. Ajustar el pressupost destinat a l’Acord Nacional per 
la Cultura a l’actual context de crisi econòmica i reduc-
ció de despesa pública per garantir la seva viabilitat.

3. Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un nou Pla 
d’Equipament Culturals de Catalunya i revisar el Pla 
de Museus.

4. Modificar la política de subvencions culturals que fins 
ara dut a terme el Govern perquè s’adapti a la situació 
econòmica i financera de la Generalitat i respongui al-
menys als següents criteris: 

a) Limitar l’import de la subvenció a un percentatge del 
cost total de l’activitat cultural subvencionada.

b) Garantir la igualtat d’oportunitats en tot els processos 
d’adjudicació de subvencions.

c) Garantir el mateix tracte en la política subvenciona-
dora 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

d) Suprimir les subvencions culturals destinades a en-
titats separatistes que fomenten la divisió dels catalans.

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

6. Posar en marxa nous instruments financers destinats 
al finançament de les indústries culturals fomentant sis-
temes de recolzament a les empreses de capital risc a 
la industria.

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.
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catalana, el Parlament de Catalunya insta al President de la Gene-
ralitat a anunciar, previ diàleg amb totes les forces polítiques que 
emparen el dret a decidir i cercant el màxim consens possible, la 
data de la consulta i pregunta, sota l’empara de la legalitat, per poder 
fer efectiu el dret a decidir dels ciutadans sobre el seu futur polític, 
al llarg de l’any 2014.

1.3. Iniciativa conjunta dels grups parlamentaris catalans a les Corts 
Espanyoles per sol·licitar un referèndum.

El Parlament de Catalunya constata la necessitat i sol·licita a les for-
ces polítiques catalanes impulsin, amb caràcter urgent, una iniciativa 
conjunta a les Corts espanyoles, per sol·licitar al Govern de l’Estat 
la corresponent voluntat política per a la celebració d’un referèndum 
durant el 2014, d’acord amb alguna de les vies legals que ha definit 
el Consell Assessor per a la Transició Nacional.

1.4. Creació i dotació dels instruments necessaris per tal d’assegurar 
la correcta celebració de la consulta 

Proposta de resolució núm. 2

Hisenda pròpia

1. El Parlament de Catalunya constata novament, 
d’acord amb la resolució 737/IX adoptada per aquesta 
mateixa cambra el passat 25 de juliol de 2012, la ne-
cessitat que l’Administració Tributària de Catalunya 
assumeixi la gestió plena de tots els tributs suportats 
a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adaptar l’estructura i l’organització de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya perquè estigui en disposició 
de poder desenvolupar aquestes noves atribucions abans 
de finalitzar el primer semestre del 2014. Per assolir 
aquest objectiu en temps i formes, es considera fona-
mental: 

a. Crear el cos tècnic de gestors tributaris de la Ge-
neralitat de Catalunya mitjançant la Llei de mesures 
fiscals i financeres d’acompanyament als Pressupostos 
de l’any 2014.

b. Prorrogar, concretar i iniciar el desplegament del 
Conveni Marc entre l’Agència Tributària de Catalunya 
i les diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida, en relació amb la col·laboració en ma-
tèria tributària signat el passat 19 de setembre de 2012 
per un any de durada, abans de finalitzar el 2013. De 
manera anàloga, s’avaluarà la possibilitat de col·laborar 
amb altres administracions públiques de Catalunya per 
al desenvolupament de les funcions relatives a la gestió 
tributària.

c. Exercir plenament les competències que actualment 
té delegades en altres administracions.

Proposta de resolució núm. 3

Estructures d’estat

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar totes les actuacions necessàries 
per dotar l’Institut Català de Finances de la naturale-
sa jurídica d’entitat de crèdit, equiparant-lo a les altres 
entitats que operen en el mercat financer, com ara els 
bancs, les caixes d’estalvi, les cooperatives de crèdit, els 
establiments financers de crèdit o l’Instituto de Crédito 
Oficial, per assolir els objectius següents: 

Proposta de resolució presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 36272, 
36274, 36275 i 36279)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00005/10).

Propostes de resolució

(Proposta de resolució transaccional 6 | reg. 36436, 
36400)

Proposta de resolució núm. 1

Dret a decidir del poble de Catalunya

1.1. El Parlament de Catalunya ha aprovat en diverses ocasions 
aquesta legislatura, amb majories qualificades, el suport al dret a 
decidir dels catalans, i ha establert el mandat del diàleg i la nego-
ciació amb el Govern de l’Estat amb l’objectiu de portar-lo a terme 
mitjançant una consulta democràtica.

La constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir evidencia el 
suport de què gaudeix aquest propòsit entre institucions, societat 
civil, agents econòmics i socials a tot Catalunya. És per això que 
el President de la Generalitat va formular per carta la petició al 
President del Govern espanyol de permetre celebrar una consulta 
en el termini més breu possible.

El Parlament de Catalunya constata, un cop més, la reiterada voluntat 
majoritària del poble de Catalunya d’exercir el dret a decidir el seu 
futur polític durant el 2014, manifestada i expressada de forma cívica 
i multitudinària en la «via catalana cap a la independència» durant 
l’11 de setembre de 2013, amb una ampli ressò i interès internacional.

El Parlament vol deixar constància que la carta de resposta del pre-
sident Rajoy és insatisfactòria ja que no dona resposta al que se li 
havia plantejat ni tampoc a allò que la societat catalana espera i 
desitja. Tot i això, com que el President del Govern manifesta pre-
disposició al diàleg sense caducitat, el Parlament insta al President 
de la Generalitat a aprofundir de manera immediata en aquest dià-
leg, que s’ha de fonamentar en la consulta, tenint clar que no es pot 
eternitzar i per tant ha de tenir resultats abans de que acabi l’actual 
període de sessions.

El Parlament de Catalunya constata la no existència de cap norma 
o disposició dins el marc legal vigent que prohibeixi la celebració 
d’una consulta a la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polí-
tic, així com l’existència de diverses vies jurídiques dins els marcs 
legals vigents que podrien fer efectiva la petició del President de la 
Generalitat, els quals depenen únicament de la voluntat política del 
Govern de l’Estat.

El Parlament de Catalunya constata la voluntat política i el pacte 
en situacions similars, com al Regne Unit amb Escòcia i el Canadà 
amb el Quebec, en els que en cap cas els marcs legals han estat 
cap impediment per celebrar una consulta als ciutadans escocesos i 
quebequesos sobre el seu futur polític 

1.2. Compromís per a l’exercici del dret a decidir el 2014 i concreció 
de la data i pregunta abans de la finalització del present període de 
sessions.

Amb la convicció que el diàleg i la negociació serviran per a què, 
sense dilacions, el Govern de l’Estat acomodi als marcs legals exis-
tents la materialització de la demanda democràtica de la societat 
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relacions laborals basat en els principis de la participa-
ció, el diàleg social i la transparència.

Proposta de resolució núm. 4

Sostenibilitat de les finances públiques

1. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat 
d’adaptar els ritmes de consolidació fiscal previstos en 
el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i governança de la 
Unió Europea i Monetària a la sostenibilitat i defensa 
de l’estat del benestar i a les polítiques econòmiques 
actives necessàries per superar l’actual recessió, que 
afecta especialment els països del sud d’Europa, su-
perant les polítiques d’austeritat actualment aplicades 
per les institucions comunitàries i que no s’han mostrat 
d’èxit per a la sortida de la crisi.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que, davant 
l’endarreriment de l’Administració General de l’Estat 
a l’hora de comunicar l’objectiu de dèficit de Catalunya 
per a l’any 2013, i atès que el Govern de l’Estat només 
ha traslladat parcialment a les comunitats autònomes la 
major flexibilització concedida per la Comissió Europea 
en el compliment dels objectius de dèficit, imposant, 
finalment un objectiu de dèficit que s’allunya del terç 
del global assignat al conjunt de les administracions 
públiques, no ha estat possible la presentació al Parla-
ment dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2013.

3. El Parlament de Catalunya valora de forma positi-
va els criteris definits a l’Acord GOV/119/2013, de 27 
d’agost, pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogat 
establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels Pressupostos de la Generalitat per al 2012 mentre 
no entrin en vigor els de 2013, modificat pel Decret 
164/2013, de 14 de maig, i els considera l’instrument 
més adequat per gestionar la situació d’excepcionalitat.

4. El Parlament insta el Govern a exigir a l’Estat que 
modifiqui els objectius de dèficit de les Comunitats Au-
tònomes en compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, donant compliment a la Disposició Transi-
tòria Primera punt 1 d’aquesta Llei. Aquesta disposició 
estableix que la distribució del dèficit estructural entre 
l’Estat i les comunitats autònomes durant el període 
transitori (fins a l’any 2020) ha de ser la registrada l’1 
de gener de 2012. Segons l’esmentat, els objectius de 
dèficit per a les comunitats autònomes en el període 
2013-2016 han de ser els següents: 2,5 % del PIB per 
al 2013; 2,2 % per al 2014; 1,6 % per al 2015 i 1,1 % 
per al 2016.

5. El Parlament de Catalunya constata els reiterats in-
compliments dels diferents Governs de l’Estat espanyol 
pel que fa als compromisos pendents amb la Generalitat 
de Catalunya, tant en matèria econòmica (impagament 
de deutes, compromisos pressupostaris no satisfets, des-
lleialtat en el finançament de serveis a la població) com 
pel que fa a inversions en infraestructures. En aquest 
sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a elaborar, en el termini de sis mesos, un 

a. Més facilitat per a la captació de capital (operant en 
mercats financers, captant recursos en els mercats d’in-
versors qualificats) i possibilitat d’accés a les subhastes 
de liquiditat del Banc Central Europeu.

b. Capacitat per efectuar operacions financeres pròpies 
de l’activitat tradicional de la intermediació bancària.

c. Adequació de la seva activitat a l’operativa bancària 
de mercat: presentació de comptes anuals consolidats 
d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació 
de la Unió Europea, normes del Comitè de Basilea, 
Circulars del banc central en tant que supervisor, etc.

d. Millora de la governança, regulant-lo sobre la base 
de la normativa bancària de la UE, aportant més segu-
retat als operadors del mercat i a les empreses i entitats 
beneficiaris de l’activitat de l’ICF.

En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern, en cas que es doti l’Institut Català de Finances 
de la naturalesa jurídica d’entitat de crèdit, a presentar al 
Parlament una proposta de reforma legislativa per adap-
tar l’estructura, les funcions, l’organització, el control i 
el règim dels recursos a les pròpies d’una banca pública.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria de 
la Seguretat Social catalana per garantir la percepció 
futura de les pensions i prestacions d’atur als catalans.

Amb aquesta finalitat, el Govern encarregarà els projec-
tes tècnics i operatius corresponents per implementar 
jurídicament i administrativament l’òrgan d’Adminis-
tració i la Tresoreria de la Seguretat Social catalana amb 
l’objectiu de garantir la percepció futura i el manteni-
ment del poder adquisitiu de les pensions i prestacions 
als aturats i pensionistes catalans.

3. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
elaborar un pla de transició d’infraestructures, en què 
s’estableixin quins haurien de ser els mecanismes –i la 
planificació– per assumir la gestió, el transport i la dis-
tribució de l’energia i la gestió de l’aigua, i de les prin-
cipals infraestructures logístiques que són competència 
de l’Estat a Catalunya (aeroports, ports, ferrocarril), a 
fi i efecte que es puguin garantir els subministraments 
bàsics a la població.

4.El Parlament de Catalunya insta el Govern a accele-
rar la tramitació de la Llei marc de protecció social de 
Catalunya com a element que configuri els nivells de 
protecció garantits per a la ciutadania de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un pla per a la transitorietat jurídica i per a l’assumpció 
de les funcions i el desenvolupament de les estructures 
de l’Administració de Justícia a Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
la Llei de la Policia de Catalunya, adaptant-ne el Cos 
de Mossos d’Esquadra.

7. El Parlament insta el Govern i els agents socials a 
construir el marc de relacions laborals, enfortint el 
Consell de Relacions Laborals, el Tribunal Laboral de 
Catalunya i l’Autoritat Laboral de Catalunya en l’exerci-
ci de competències en matèria de treball, amb l’objectiu 
de bastir un model propi de negociació col·lectiva i de 
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despesa sobre els col·lectius més vulnerables i l’activitat 
econòmica del país.

c. Concertin els ajustaments amb criteris de progres-
sivitat, i segons la seva consideració de serveis públics 
preferents, per preservar el principi d’igualtat d’opor-
tunitats.

10. El Parlament de Catalunya, com a via per garantir 
l’operativitat d’aquest Contracte Programa a mitjà i llarg 
termini, insta el Govern de la Generalitat a modificar 
la Llei d’estabilitat pressupostària de Catalunya en el 
sentit següent: 

a. Vincular la recuperació dels ingressos públics a la 
reversió de les retallades a les polítiques de despesa que 
configuren l’estat del benestar i a les polítiques d’estímul 
a la nova generació d’ocupació i activitat econòmica.

b. Establir un ordre de prioritats en la distribució dels 
futurs recursos públics per partides de despesa que 
prioritzi el restabliment de les cobertures socials en 
els àmbits educatiu, sanitari i social, i que restitueixi els 
ajustaments practicats als sous dels treballadors públics.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar el Projecte de Llei de finances locals, que té per 
objecte reformar en profunditat i regular el model de 
finançament local català per garantir que els ens locals 
catalans disposin de prou recursos per finançar les seves 
competències, superant en gran part la problemàtica del 
model de finançament municipal espanyol.

12. El Parlament insta el Govern a exigir a l’Estat la 
revisió del model de finançament i la seva entrada en vi-
gor l’1 de gener de 2014, en compliment de la Disposició 
Addicional Setena de la Llei 22/2009, de 18 de desem-
bre, per la qual es regula el sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú, que preveu la 
revisió quinquennal del sistema de finançament.

13. El Parlament considera que la situació de migradesa 
pressupostària de què disposa la Generalitat, en un con-
text d’ofec fiscal, deslleialtat i acumulació de deutes per 
part de l’Estat, exigeix una orientació de la seva política 
cap a una distribució més equitativa de les càrregues 
fiscals i dels ajustos de despesa, per assolir una contri-
bució justa i equitativa de les càrregues derivades de la 
crisi, de l’elusió i el frau fiscal i de l’anul·lació de la so-
birania fiscal i financera de Catalunya que ha promogut 
el Govern de l’Estat els darrers anys. Mentre el conjunt 
del pressupost de la Generalitat ha sofert una reducció 
des del 2010, la despesa social de la Generalitat en les 
polítiques d’Ensenyament, Salut i Benestar ha passat a 
representar el 67,2 % del total de despesa no financera 
dels departaments el 2010, a representar-ne el 69,8 % 
el 2011 i el 69,3% el 2012.

14. Atès l’exposat anteriorment, el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern de la Generalitat a presentar 
uns Pressupostos que prioritzin la cohesió social i el 
funcionament dels serveis públics de benestar, de forma 
que el pes de la despesa social de la Generalitat dins 
el conjunt de despesa no financera dels departaments 
superi el dels exercicis precedents, esdevenint en termes 
relatius els Pressupostos amb més prioritat social de la 
trajectòria de la Generalitat contemporània.

informe que faci balanç de tots els casos de deslleialtat 
institucional del Govern de l’Estat i a continuar exigint 
el compliment dels compromisos pendents.

6. El Parlament insta el Govern a exigir a l’Estat el 
compliment de la Disposició Addicional Tercera de 
l’Estatut de Catalunya, amb una quantitat pendent de 
cobrament en concepte d’inversions no executades per 
l’Estat, en el període 2008-2010, de 1.689 MEUR. Amb 
aquesta finalitat, es reclama que l’Estat inclogui en els 
Pressupostos Generals de l’Estat la partida corresponent 
per donar compliment a aquests compromisos, així com 
als que es puguin derivar de l’aplicació de la Disposició 
Addicional Tercera en el període 2011-2013.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que, un cop el Govern de l’Estat faci efectius 
els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya, 
que es xifren aproximadament en vuit mil milions 
d’euros, i un cop liquidat aquest deute, faci efectiu la 
totalitat del deute que té reconegut als ajuntaments, els 
consells comarcals i les diputacions de Catalunya.

8. El Parlament de Catalunya, davant l’actual situació de 
crisi econòmica i de restriccions en els pressupostos pú-
blics, constata la necessitat indefugible de preservar els 
actuals nivells de cohesió social en un moment en què 
estem a punt de decidir el nostre futur col·lectiu com 
a poble; una cohesió social que només podrem assolir 
mitjançant la recerca del màxim consens polític i social 
sobre el present i el futur de la política pressupostària 
del país. És amb aquesta finalitat que el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a l’elabora-
ció d’un Contracte Programa capaç de sumar el màxim 
nombre d’adhesions polítiques, institucionals, socials i 
econòmiques, com a instrument de concertació de les 
seves polítiques i que incorpori: 

a. L’avaluació de la magnitud i la incidència social i 
econòmica dels ajustos en les partides de despesa dels 
Pressupostos per a l’exercici 2014.

b. La previsió de reversió d’aquests ajustos a mesura 
que millori la previsió d’ingressos fruit d’un canvi de 
la conjuntura econòmica i/o del marc polític.

9. El Parlament de Catalunya, com a via per garantir 
l’operativitat d’aquest Contracte Programa a curt ter-
mini, insta el Govern de la Generalitat que els Pressu-
postos per al 2014: 

a. Prioritzin l’ajust de la despesa per la via de l’aug-
ment de l’eficiència –com ara la compra pública, l’ús 
dels actius immobiliaris o la reducció de les partides 
de compres de béns i serveis–, així com la reducció i la 
minimització de les despeses més prescindibles, com 
ara les despeses de representació i protocol, despesa 
generada per òrgans superiors i organismes indepen-
dents, etc.

Així mateix, garantir mitjançant organismes compe-
tents, una estricta supervisió en l’ús dels recursos pú-
blics d’acord amb aquests criteris.

b. Incorporin instruments d’avaluació de l’impacte de 
les polítiques públiques en la gestió pressupostària del 
Govern per objectivar l’efecte de la distribució de la 
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g. Focalitzar els recursos i la comercialització dels Cen-
tres de Promoció de Negoci cap als mercats emergents 
amb més potencial de creixement per incrementar la 
presència de les exportacions catalanes fora d’Europa, 
així com l’adequació de les seves funcions i activitats per 
desenvolupar les polítiques anteriorment mencionades.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar el posicionament de la indústria 
alimentària catalana en el mercat internacional amb 
garanties de salut pública, donant suport a les exporta-
cions i impulsant un sistema de control sanitari oficial 
per a la internacionalització dels productes catalans.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a crear instruments financers que facilitin 
l’accés al crèdit de projectes d’emprenedoria rural.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reim-
pulsar la política d’innovació necessària per ampliar la 
base d’empreses innovadores a Catalunya i el conjunt de 
la R+D+i empresarial, i a potenciar la transferència de 
tecnologia mitjançant els diferents canals propis (cen-
tres tecnològics, grups de recerca universitaris, etc.) de 
manera que s’incentivi el procés de valorització de la 
tecnologia per apropar-la al mercat.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure una estratègia de rehabilitació i modernització 
de les instal·lacions turístiques i de reconversió de les 
destinacions turístiques que siguin obsoletes mitjan-
çant la creació de nous formats de producte turístic més 
sostenible, en els termes definits pel Pla estratègic de 
turisme de Catalunya.

9. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat 
de defensar el model comercial català, caracteritzat per 
la coexistència equilibrada dels diversos formats de la 
distribució, amb un pes específic important de les peti-
tes i mitjanes empreses. Per això, rebutja enèrgicament 
la voluntat recentralitzadora del Govern de l’Estat, que 
pretén neutralitzar l’ordenació comercial catalana i im-
posar la desregulació del sector. El Parlament reconeix 
el comerç urbà de proximitat com un dels puntals del 
nostre teixit econòmic i social i insta el Govern a trami-
tar amb la màxima celeritat possible l’avantprojecte de 
Llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires 
per definir el marc jurídic que haurà de propiciar la 
consolidació i la projecció de futur d’un model nacional.

Proposta de resolució núm. 6

Foment d’ocupació 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar el projecte de llei d’ocupació abans 
de finalitzar el 2013 i a iniciar la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) orientats a: 

a. Assolir l’eficiència del SOC, mantenir-ne el caràcter 
públic i autònom i establir-lo com el centre de gover-
nança del sistema d’ocupació de Catalunya, establint un 
rol del SOC com a coordinador, avaluador i inspector en 
tots els àmbits de les polítiques que s’impulsin a Catalu-
nya per a la millora de l’ocupació i el desenvolupament 
local, establint la cooperació i la col·laboració del sis-

Proposta de resolució núm. 5

Recuperació econòmica 

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’es-
tablir un nou acord estratègic per a la competitivitat i 
el creixement econòmic entre el Govern i els agents 
econòmics i socials del país, sota els eixos definits en 
la reunió del passat 15 de maig de 2013, de mesures de 
reactivació econòmica i factors estratègics de competi-
tivitat, el foment de l’ocupació i la qualificació profes-
sional i les polítiques de cohesió social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure instruments que facilitin l’accés al crèdit de les 
empreses catalanes (industrials, comercials, turístiques, 
de serveis...), en especial el destinat a projectes de mi-
llora de la qualitat i la competitivitat. En aquest sentit, 
caldrà posar un accent especial en l’impuls d’instru-
ments alternatius i complementaris als convencionals.

3. El Parlament de Catalunya constata que la interna-
cionalització de l’economia catalana és un factor cab-
dal per garantir el nostre futur desenvolupament i el 
benestar a curt, mitjà i llarg termini. Catalunya és una 
economia oberta, en la qual un 52 % de la producció 
es ven fora del nostre territori. Preservar el bon com-
portament que han tingut les exportacions catalanes 
els últims anys és fonamental per a la sostenibilitat i la 
competitivitat econòmica del país.

4. El Parlament de Catalunya, per això, insta el Govern 
a impulsar la internacionalització de l’economia cata-
lana en el seu conjunt, la qual cosa significa afavorir 
que el major nombre possible d’empreses ampliïn el seu 
mercat al món; que es captin inversions a Catalunya de 
capital estranger i es produeixin inversions a l’estranger 
de capital català; que augmenti el pes dels ingressos del 
turisme estranger. En aquest sentit, considerem políti-
ques fonamentals: 

a. Millorar la coordinació de les polítiques de suport a 
la internacionalització en el conjunt d’administracions, 
cambres de comerç, patronals, associacions empresari-
als etc., a fi d’evitar duplicitats i incrementar l’impacte 
de cadascuna de les actuacions.

b. Ampliar la base d’empreses exportadores regulars, 
intensificant les accions de suport a la iniciació a l’ex-
portació en els sectors productius –fonamentalment en 
l’àmbit dels serveis– menys internacionalitzats.

c. Perseverar en la celebració de fires, congressos i re-
unions empresarials d’abast internacional a Catalunya.

d. Fomentar les accions cooperatives –d’abast sectorial 
o territorial– d’iniciació a l’exportació o entrada en nous 
mercats per augmentar la presència internacional de la 
microempresa i la petita empresa.

e. Fomentar el concurs de les empreses catalanes –quan 
calgui, amb l’acompanyament del Govern– en licitaci-
ons internacionals.

f. Vetllar perquè el nostre model educatiu tingui pre-
sents les necessitats formatives d’una economia inter-
nacionalitzada, així com fer prevaldre els sistemes de 
beques actuals per facilitar la inserció laboral en tasques 
d’abast internacional.
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c. Exigir al Govern de l’Estat que les polítiques passives 
d’ocupació, tals com la prestació d’atur, els subsidis i 
d’altres, cobreixin a totes les persones que es trobin 
desocupades sense cap mena d’ingrés fins que no trobin 
una ocupació.

d. Iniciar la reforma del programa de la renda mínima 
d’inserció, consensuada amb els agents socials, econò-
mics i del tercer sector, orientada a prioritzar la rein-
serció laboral en tots els programes que acompanyin 
el cobrament d’una renda pública, tot fent que sigui un 
programa d’inserció social i laboral per a les persones 
en risc o exclusió social en el que les mesures comple-
mentàries socials, educatives i ocupacionals esdevin-
guin l’eix central del programa. Així mateix, fer que in-
clogui una renda econòmica que complementi aquestes 
actuacions perquè les persones tinguin una subsistència 
digna mentre no s’obté el resultat desitjat d’integració 
social i laboral. Totes aquestes accions es duran a terme 
amb el compromís de tots els àmbits implicats: benestar 
social, sanitat, habitatge, ensenyament, ocupació. En el 
projecte de llei de Renda Mínima d’Inserció es recollirà 
l’objectiu de garantir la seva universalitat per a totes les 
persones que hi tinguin dret així que el pressupost de 
la Generalitat de Catalunya ho permeti.

e. Desenvolupar una experiència pilot, conjuntament 
amb el món local, per contractar persones amb càr-
regues familiars, perceptores de la RMI en forma de 
pla d’ocupació amb formació complementària durant 
sis mesos.

f. Crear, conjuntament amb les diputacions i els ajunta-
ments, una comissió per negociar i establir, en un perío-
de màxim de 6 mesos, un programa perquè els afectats 
i reconeguts per la nova RMI gaudeixin d’exempció 
en els subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat) 
establint uns màxims i mínims per domicili.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a. Mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball 
i reclamar a l’Estat que compleixi transferint els fons 
econòmics compromesos.

b. Mantenir el suport a la inserció laboral de les per-
sones amb discapacitat al nivell de 2012 (4,5 M) pel 
que fa al Programa TAS: treball amb suport, així com 
al POIN: intermediació i formació prelaboral. Recer-
ca d’empreses, preparació de la persona i treure en el 
termini d’un mes els ajuts als programes de suport a la 
inserció laboral de les persones amb discapacitat. Així 
mateix, caldrà estudiar els mecanismes que permetin 
destinar fons recaptats per les sancions imposades per 
la Inspecció de treball a les polítiques d’ocupació, en 
especial a les destinades a la inserció laboral de per-
sones amb discapacitat i altres col·lectius desafavorits.

4. El Parlament de Catalunya constata que l’atur és el 
principal problema del nostre país, la qual cosa obliga 
al Govern de la Generalitat de Catalunya a destinar 
recursos a la promoció de polítiques actives d’ocupa-
ció i suport als aturats. Atès que la part més important 
d’aquests recursos prové del fons finalistes de l’Estat, 
que l’any 2012 la partida d’aquests fons no va ser trans-
ferida a la Generalitat fins el mes de desembre i que 

tema d’ocupació de Catalunya amb les administracions 
locals i els agents econòmics i socials per garantir-ne 
la màxima eficàcia i eficiència, incloent-hi l’objectiu 
de la millora d’oportunitats laborals dels treballadors 
de més edat.

b. Orientar les persones de manera individualitzada i 
definir estratègies de desenvolupament territorial orien-
tades a resultats, aprofitant al màxim les potencialitats 
dels territoris de Catalunya i potenciant la cooperació 
entre els diversos nivells de l’Administració Pública 
amb els recursos suficients per fer-ho amb criteris de 
qualitat.

c. Definir i desplegar progressivament una cartera de 
serveis del sistema d’ocupació de Catalunya, com a 
instrument per oferir els serveis a la ciutadania per a 
la millora de l’ocupabilitat en tots els àmbits de les po-
lítiques d’ocupació: orientació professional, formació i 
requalificació, oportunitats d’ocupació i fofoment de la 
contractació, oportunitats d’ocupació i formació, foment 
de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, oportunitats 
per a col·lectius amb especials dificultats, autoocupació 
i foment de l’emprenedoria, promoció del desenvolu-
pament i l’activitat econòmica territorial, foment de 
la mobilitat geogràfica, atenció a les necessitats de les 
empreses i intermediació laboral.

d. Un sistema d’informació comú per a una gestió in-
tegrada de tots els serveis de la cartera de serveis i un 
funcionament coordinat i eficient, de manera que els 
diversos serveis públics d’ocupació comparteixin me-
todologies i instruments de treball. Així mateix, caldrà 
consensuar amb els agents socials, els ens locals i la 
resta d’entitats del sistema d’ocupació de Catalunya la 
definició del nou model de relació contractual.

e. Establir contractes programa amb els ens públics i 
privats preferentment sense ànim de lucre que treba-
llen per a l’ocupació en territoris i sectors específics 
per garantir la prestació dels serveis de la cartera de 
serveis, la preservació de l’actual xarxa territorial del 
sistema d’ocupació de Catalunya, el rol de lideratge i 
coordinació del Servei d’Ocupació de Catalunya com 
a centre de governança del sistema, la participació dels 
ens locals i l’eficiència en el funcionament del sistema.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a. Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya per definir un nou sistema que permeti que 
totes les persones que no puguin tenir accés a l’ocu-
pació, per motius socials o personals, tinguin accés a 
una renda mínima –sigui la renda mínima d’inserció, 
sia un pla d’ocupació o altres ajuts o prestacions– que 
permeti una subsistència digna, a fi d’evitar situacions 
de pobresa i exclusió social.

b. Presentar, en el termini d’un any, un estudi sobre 
el conjunt de prestacions i rendes públiques per ava-
luar els avantatges i, si escau, reordenar el sistema de 
prestacions, per guanyar la màxima eficiència en els 
serveis socials públics, així com per preveure els canvis 
de gestió a adoptar en una eventual assumpció de les 
competències en polítiques passives.
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i amb la col·laboració de l’Escola d’Administració pú-
blica de Catalunya, la creació d’un programa de Con-
certació Social per a la formació de les persones que, 
per la seva activitat en representació dels treballadors 
o de l’empresa, necessitin formar-se en aquesta matè-
ria. Així mateix, s’insta el Govern a promoure accions 
per enfortir el diàleg social a Catalunya, promovent el 
permanent diàleg amb els diversos interlocutors en el 
marc dels espais existents així com en els nous que 
puguin sorgir, per enfortir el marc català de relacions 
laborals, com han estat els recents acords d’ultraacti-
vitat i d’inaplicació.

Proposta de resolució núm. 7

Acció social 

1. El Parlament de Catalunya, vista la signatura, el pas-
sat 19 de juliol de 2013 del Pacte per a la Infància, que 
situa les línies estratègiques de compromís per reforçar 
i rellançar les polítiques d’infància mitjançant un en-
focament integral i transversal, amb especial atenció 
a la infància i adolescència més vulnerable i en risc 
d’exclusió social, insta el Govern a presentar un pla de 
desplegament del Pacte, a implementar el Pla d’aten-
ció integral a la infància i l’adolescència 2013-2014 i a 
elaborar del nou Pla 2014-2017, que han d’aportar els 
objectius concrets i les accions i mesures per assolir-los 
i els indicadors de seguiment.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posi-
cionar la Generalitat de cara al màxim aprofitament 
del nou Fons de la Unió Europea per a les persones 
més necessitades durant el període 2014-2020 i a dur 
a terme les actuacions necessàries davant les instànci-
es estatals i europees perquè Catalunya disposi d’un 
programa operatiu propi, ateses les competències en 
aquesta matèria del Govern de la Generalitat, i a donar 
un paper més actiu al Govern de Catalunya en la con-
figuració i execució del fons.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, quan 
millori la situació econòmica, a reforçar els ajuts a les 
famílies amb infants a càrrec d’acord amb els criteris de 
nombre de fills i nivell de renda, atenent especialment 
les necessitats de les famílies en situació de vulnera-
bilitat o amb infants amb discapacitat. Així mateix, en 
aquest context, insta el Govern a completar l’equipara-
ció absoluta de les ajudes i bonificacions de les famílies 
nombroses amb les monoparentals, també en funció del 
nivell de renda.

4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’ar-
ticular i planificar les polítiques públiques per gestionar 
el fet migratori que regiran a Catalunya en els propers 
anys. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a elaborar el pla de ciutadania i immigració 
2013-2016, per establir un nou marc de governança mi-
gratòria a Catalunya, amb la implicació dels ens locals 
i de les organitzacions i entitats de la societat civil, de 
suport i de representació de col·lectius que integren la 
Taula de Ciutadania i Immigració.

5. El Parlament de Catalunya fa explícit el reconei-
xement del paper del conjunt de les entitats del tercer 

aquest any els fons encara no han estat transferits, fet 
que ha obligat al Govern de la Generalitat a publicar 
convocatòries per a la promoció de polítiques actives 
d’ocupació amb restriccions pressupostàries pendents 
dels fons disponibles, el Parlament expressa la neces-
sitat que el Govern de l’Estat transfereixi de forma im-
mediata els fons finalistes per a les polítiques actives 
d’ocupació.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar 
un seguiment específic de les situacions empresarials 
de risc en l’activitat industrial, que poden implicar un 
impacte negatiu en l’ocupació, i en el teixit de prove-
ïdors i el conjunt de la cadena de valor de l’economia 
catalana, i afavorir la recerca de solucions que puguin 
donar més viabilitat a l’empresa. D’altra banda, s’insta el 
Govern a desenvolupar totes les actuacions que estiguin 
al seu abast, de manera conjunta amb l’Administració 
de Justícia, per agilitzar els procediments concursals 
de les empreses industrials i garantir la preservació del 
màxim nombre de llocs de treball i el manteniment de 
l’activitat econòmica ajustada a la situació actual, tot 
impulsant i afavorint la recerca de mecanismes d’inver-
sió que en garanteixin la continuïtat. Entre altres mesu-
res, el Govern elaborarà un seguit de recomanacions per 
a la reforma del procediment concursal que presentarà 
als agents econòmics i socials, així com al Parlament.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar una reforma de la llei de Cooperatives per incidir 
en la protecció i el foment del moviment cooperatiu, 
competència exclusiva de la Generalitat, tenint presents 
les característiques de l’entorn cooperatiu i l’oportu-
nitat de crear ocupació estable i de qualitat arrelada 
al territori. Alhora, s’insta també el Govern a estudiar 
vies de suport financer específic i d’acompanyament 
de l’emprenedoria cooperativa i social i a impulsar el 
programa Ara Coop, de suport a la creació de coopera-
tives, dotant-lo dels recursos necessaris per emprendre 
accions de difusió del model cooperatiu, suport a la 
creació de cooperatives i facilitats de finançament, amb 
la clara voluntat d’augmentar el nombre de cooperatives, 
com a instrument de creació de treball estable. En con-
cret, el Parlament es fixa d’objectiu la creació de 1.000 
cooperatives en els propers 4 anys.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a 
terme, dins d’aquesta legislatura, el disseny global del 
sistema institucional de relacions laborals, per obtenir 
la màxima eficiència possible de les diverses instàncies 
que configuren l’actual marc de relacions laborals i, par-
ticularment, el Consell de Treball Econòmic i Social, el 
Consell de Relacions Laborals i el Tribunal Laboral de 
Catalunya, amb la finalitat d’optimitzar l’aprofitament 
dels recursos humans i materials, i potenciar la parti-
cipació de les organitzacions empresarials, sindicals i 
socials en l’àmbit de les relacions laborals.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
polítiques d’ocupació centrades en la reducció de l’atur 
juvenil, implantant mesures de xoc per fer front a la si-
tuació dels joves que no estudien ni treballen i afavorint 
el retorn de joves talents immigrats.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re, en el Marc del Consell Català de Relacions Laborals 
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n’acordarà eventuals modificacions en el marc del Consell de Salut 
de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la Central de 
Resultats del Sistema Sanitari integrant els indicadors de la central 
de balanços; crear la Central de Resultats de Recerca i Innovació 
Biomèdica en l’àmbit de l’Agència de Qualitat i Avaluació del De-
partament de Salut, fent pública la informació que genera al conjunt 
d’operadors del sistema sanitari, al Parlament de Catalunya i a la 
ciutadania, de forma exhaustiva i entenedora, alhora que l’insta a 
constituir un comitè d’experts que garanteixi la qualitat i la inde-
pendència.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar una proposta, 
en un termini de sis mesos, que garantirà la independència de criteri 
de l’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accessi-
bilitat als serveis sanitaris en base a criteris clínics i l’equitat en 
l’accés als resultats qualitatius, tant des d’un punt de vista social 
com territorial.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar un nou 
concurs per a la gestió dels serveis de transport sanitari, de forma que 
es compleixin els terminis legalment establerts per a la convocatòria 
i es garanteixi un servei més eficaç pel que fa a seguretat del pacient 
i temps de resposta, adaptat a les necessitats de la població i del 
territori. En el procediment de contractació es tindrà especial cura 
que se subrogui la totalitat del personal i s’asseguri el compliment 
de les condicions de treball establertes legalment i una formació 
adequada als professionals del transport sanitari.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar el Pla 
integral per a l’atenció a les persones amb trastorns mentals, inclo-
ent-hi mesures per a la inserció laboral d’aquest col·lectiu i elaborant 
un nou pla especial per a l’autisme.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar en el des-
plegament dels consells de participació territorials amb la finalitat 
de generar la complicitat local necessària entre l’administració sa-
nitària i el ciutadà al servei de les polítiques sanitàries públiques, 
que permetin incorporar les aportacions del territori en el procés de 
planificació, tant estratègica com operativa, del Pla de Salut.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
dur a terme les actuacions necessàries amb relació a l’Institut Català 
de la Salut (ICS) per: 

a. Mantenir-ne la titularitat pública.

b. Incloure’l en l’epígraf d’entitats de dret públic dels Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya, donant compliment a la naturalesa 
jurídica que li atorga la Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut, 
amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de la Llei i permetre 
que l’ICS evolucioni i es configuri com una veritable empresa pú-
blica més àgil, descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, 
adaptable als canvis i propera a les necessitats assistencials de la 
població, disposant dels mateixos instruments de gestió que la resta 
d’empreses públiques dels sector.

c. En el marc del que disposa l’article 12 de la Llei 8/2007, pro-
moure’n la integració territorial amb la resta de proveïdors de la 
xarxa sanitària d’utilització pública, amb la finalitat de facilitar la 
coordinació assistencial, la continuïtat d’accés del ciutadà i l’acom-
pliment dels objectius de política sanitària en el marc del Pla de 
Salut de Catalunya.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el procés 
per dotar de personalitat jurídica l’Hospital Clínic i Provincial de 
Barcelona com a ens públic de la Generalitat de Catalunya i la Uni-
versitat de Barcelona, garantint la presència del coneixement clínic 
en els òrgans de Govern i de direcció de l’hospital.

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar financerament 
un pla de viabilitat que asseguri la sostenibilitat de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau i la continuïtat de la seva activitat, analitzant 
el conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital per 
garantir que s’assignen al centre prou recursos per cobrir l’activi-
tat sanitària que du a terme. També s’insta el Govern a revisar la 
configuració jurídica per establir amb claredat la titularitat pública 
de tots els òrgans de gestió i direcció del centre, a establir nous 
mecanismes de transparència i control de gestió que garanteixin la 
dedicació dels recursos públics de l’hospital a les finalitats fundaci-

sector social en la prestació de serveis socials i d’aten-
ció a les persones, en una conjuntura de dificultat com 
l’actual. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a continuar garantint l’estabilitat del 
tercer sector social com una de les peces bàsiques en 
el sistema de serveis socials del nostre país, a millorar 
els mecanismes de contractació mitjançant les clàusules 
socials, a prioritzar el pagament a les entitats socials.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
les mesures necessàries per afavorir la integració social 
i laboral dels col·lectius desfavorits, com ara persones 
amb discapacitats o persones afectades per problemes 
de salut mental.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar instruments dirigits a avaluar i 
minimitzar el risc en què es poden trobar les dones que 
pateixen violència masclista.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dissenyar una política en l’àmbit de la 
prevenció del maltractament a les persones grans, de 
manera que serveixi per minimitzar el risc que pot patir 
aquest col·lectiu.

(Proposta de resolució transaccional 15 | reg. 36385)

Proposta de resolució núm. 8

Salut 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’assistència 
sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans de Catalunya, 
instrumentant els mecanismes necessaris per superar les limitaci-
ons administratives d’accés a la Targeta Sanitària Individual que es 
deriven de l’aplicació del RDL 16/2012, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la Resolució 
general de la cartera de serveis del sistema nacional de salut i far-
màcia del Ministerio de Sanidad, que estableix el copagament del 
10 % del cost dels medicaments que es dispensen als serveis de 
farmàcia hospitalària, atès que afecta pacients amb malalties greus 
que no tenen cap elecció alternativa. El Parlament de Catalunya insta 
el Govern a establir els mecanismes compensatoris necessaris per 
garantir l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dispensació 
hospitalària i ambulatòria.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coresponsabilitzar 
els diversos àmbits de Govern per millorar els nivells de salut de 
la població mitjançant el Pla interdepartamental de salut pública 
(PINSAP), incorporant-hi la salut en totes les polítiques i avaluant-ne 
l’impacte amb la col·laboració de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques (Ivàlua).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’actuació 
sobre els determinants de salut i els factors de risc principals de 
les malalties cròniques, incorporant-hi la promoció de la salut i la 
prevenció de la malaltia com una part nuclear de la cartera de serveis 
de salut per a la població amb la signatura del contracte programa 
ASPCAT-CatSalut i la inclusió en els contractes de compres de ser-
veis d’Atenció Primària de Salut d’objectius de salut comunitària.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar l’Informe 
Anual de Salut de Catalunya, mitjançant l’Agència de Qualitat i 
Avaluació en Salut de Catalunya, que haurà de contenir l’actua-
lització i evolució dels principals indicadors i aportar informació 
rellevant sobre la salut i els seus determinants, especialment els 
socioeconòmics, atès l’actual context de crisi. Aquest informe es 
presentarà al Parlament i haurà d’estar a disposició de la ciutadania 
de forma clara i intel·ligible. El Govern presentarà públicament els 
criteris d’elaboració dels indicadors referits a les llistes d’espera i 
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5. En el cas que el Ministeri d’Educació mantingui 
per al curs 2013-14 la vigència del Reial Decret Llei 
14/2012, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu, recorregut i en 
espera de sentència del Tribunal Constitucional, el 
Parlament ha d’instar novament el Govern de l’Estat 
perquè el derogui. Mentre no sigui possible cobrir les 
substitucions de docents des dels primers dies, s’esten-
dran al llarg del curs 2013-14 els criteris aprovats a la 
Moció 38/X del Parlament de Catalunya per agilitar la 
cobertura de les substitucions per millorar l’atenció a 
l’alumnat i facilitar l’organització dels centres i la tasca 
dels docents.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar el Programa de millora i innovació en la for-
mació de mestres.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a nor-
mativitzar la prioritat en la col·locació dels interins i 
interines amb discapacitat que disposin d’un informe 
d’adaptació del lloc de treball expedit pel servei de pre-
venció de riscos laborals del Departament.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estendre 
progressivament l’ús de l’anglès com a llengua de ma-
tèria no lingüística en el marc de l’escola plurilingüe.

9. El Parlament de Catalunya insta al Govern a continu-
ar col·laborant activament amb els sectors de les tecno-
logies digitals aplicades a l’aprenentatge dels alumnes 
i a introduir en l’assignatura d’informàtica del quart 
curs d’ESO, el contingut pel disseny d’aplicacions per 
a mòbils.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a impulsar i reforçar les polítiques preven-
tives entre l’alumnat per lluitar contra el maltractament 
i la violència entre iguals a l’escola i fora de l’escola, 
com ara l’assetjament i el ciberassetjament, i contra 
altres comportaments problemàtics, com les bandes o 
l’incivisme.

11. El Parlament insta el Govern a establir les bases d’un 
nou sistema de finançament equitatiu per als centres 
privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya 
i garanteixen el dret a l’educació en els ensenyaments 
universals i gratuïts.

L’Administració educativa aportarà recursos addicio-
nals als centres privats que presten el Servei d’Educació 
de Catalunya en funció de les característiques socioeco-
nòmiques de la zona i la tipologia d’alumnes del centre. 
Aquests recursos addicionals, que han de permetre als 
centres una programació pluriennal, s’articularan per 
mitjà de contracte programa. El contingut del contracte 
programa pot comprendre, a part de la quantia del mò-
dul econòmic del concert per unitat escolar en centres 
ordinaris, quantitats assignades a la dotació del personal 
docent i al personal no docent de suport a la docència.

12. El Parlament insta el Govern a mantenir la col-
laboració en el sosteniment de les places públiques de 
les llars d’infants municipals a través dels pagaments 
per a la creació i la consolidació de places, a promoure 
acords financers entre administracions per contribuir 
al funcionament i la sostenibilitat i a agilitar els paga-

onals i a reforçar l’activitat de control per la Intervenció General de 
la Generalitat, el Protectorat de Fundacions de la Generalitat i les 
altres entitats de control.

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els 
plans de millora dels nivells de resolució i accessibilitat territorials 
vinculats a l’acompliment dels objectius del pla de salut responguin 
a criteris clínics amb objectius concrets d’assoliment de resultats, 
promoguin la coordinació assistencial entre les entitats del SISCAT 
d’acord amb el Decret 126/2010, de 14 de desembre, del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, es presentin en 
els consells de participació i s’aprovin en els consells de direcció 
territorials que preveu la Llei15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 
sanitària de Catalunya (LOSC), en els quals es farà el seguiment dels 
seus resultats en termes de millora de resolució i accessibilitat del 
ciutadà, així com de l’impacte del seu desenvolupament.

16. El Parlament insta el Govern a impulsar la internacionalització 
del sector salut i del sistema de salut de Catalunya i, en especial, pel 
que fa a l’àmbit de la recerca de serveis, d’innovació i de recerca 
biomèdica. El Govern impulsarà l’optimització de les estructures 
existents en l’àmbit de la recerca i innovació, per maximitzar-ne 
l’eficiència i potenciar un model col·laboratiu. El Parlament insta el 
Govern a donar suport a l’assoliment de projectes i participació en 
programes de recerca i innovació de la Comissió Europea mitjançant 
la Delegació de Govern davant la Unió Europea.

Proposta de resolució núm. 9

Educació

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a re-
forçar la lluita contra el fracàs escolar, mitjançant un 
programa específic encarat al domini de les matèries 
instrumentals (llengua catalana, llengua castellana i 
matemàtiques), a l’alumnat de 1er d’ESO amb nivells 
baixos a les proves de competències bàsiques, que els 
centres implementaran d’acord amb les especificitats 
de l’alumnat, el centre i l’entorn.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un 
seguiment de les escoles amb resultats en les proves 
d’avaluació per sota de la mitjana de Catalunya i a im-
pulsar-hi mesures per assolir els objectius de l’estratègia 
d’Europa 2020.

3. El Departament d’Ensenyament aprofundirà en l’au-
tonomia dels centres en els àmbits pedagògic, orga-
nitzatiu i de gestió de recursos humans i materials i 
continuarà impulsant mesures per assegurar l’equitat en 
la incorporació de l’alumnat als centres i equilibrar la 
presència d’alumnat nouvingut i amb risc social en tota 
la xarxa sostinguda amb fons públics en un nou decret 
d’admissió de l’alumnat. El Departament d’Ensenya-
ment, d’acord amb les previsions de la Llei d’Educació 
de Catalunya i atenent els projectes educatius conso-
lidats, les necessitats socials i les realitats territorials, 
establirà una anàlisi demogràfica basada en cinc anys i 
n’informarà el Parlament.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prio-
ritzar la partida econòmica de les beques de menjador 
i incrementar-la per al proper curs 2013-14, per acon-
seguir, en coordinació amb els serveis socials, que cap 
estudiant en situació de vulnerabilitat no es quedi sense 
beca de menjador. Així mateix, s’insta el Govern a es-
tablir unes bases comunes que apliquin tots els consells 
comarcals i que, a més, garanteixin que els alumnes en 
situació de privació alimentària accedeixin a un ajut que 
cobreixi la totalitat del cost de menjador.
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terior, com a agents de diplomàcia civil, altaveus de la 
voluntat de Catalunya d’exercir el seu dret a decidir. En 
aquest sentit, cal actualitzar la Llei de les comunitats ca-
talanes a l’exterior, amb una nova normativa que reforci 
el suport a les comunitats, en millori la coordinació, 
reguli els drets i els deures individuals de la ciutadania 
catalana de l’exterior i estableixi els mecanismes re-
gistrals i operatius que en permetin l’adequat exercici. 
Cal també actualitzar i modernitzar els instruments de 
relació i suport a les comunitats catalanes de l’exterior.

d. Desenvolupar mecanismes de relació i d’interlocució 
amb els generadors d’opinió estrangers amb l’objectiu 
de projectar una imatge positiva de l’exercici del dret 
a decidir del poble de Catalunya, en tant que exercici 
emparat pel principi democràtic.

e. Donar suport a les entitats de la societat civil que 
activament promouen la internacionalització del dret a 
decidir de Catalunya, així com a les entitats catalanes 
que formen part d’organitzacions internacionals. Crear 
una taula de coordinació amb aquestes entitats que de-
fineixi una estratègia conjunta govern-societat civil per 
fer pedagogia exterior sobre el dret a decidir.

f. Aprofitar l’expertesa, el prestigi i la xarxa de con-
tactes dels equips d’especialistes catalans de l’àmbit 
de les relacions internacionals (l’Institut Europeu de la 
Mediterrània (IEMed), la Casa Àsia, la Casa Amèrica, 
el Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de 
Barcelona (CIDOB) i l’Institut Barcelona d’Estudis In-
ternacionals (IBEI) per difondre entre el món acadèmic 
i entre els actors de la diplomàcia pública el procés de 
Catalunya cap a l’exercici del seu dret a decidir.

g. Potenciar el Diplocat com a organisme de diplomàcia 
pública i el seu paper de difusió del dret a decidir a la 
societat civil internacional.

h. Treballar perquè els altres ens públics catalans que 
duguin a terme acció exterior (diputacions, ajuntaments, 
consells comarcals, etc.) incorporin en les seves línies 
de treball la pedagogia del dret a decidir.

i. Aprofitar la potent presència diplomàtica a Catalunya, 
mitjançant els nombrosos consolats, per difondre en 
trobades regulars amb el cos consular el procés cap a 
l’exercici del dret a decidir.

j. Donar la màxima difusió, mitjançant traduccions 
als principals idiomes, als informes del CATN i altres 
documents clau sobre el dret a decidir del poble de 
Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la participació de Catalunya als 
organismes internacionals.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar suport al reconeixement internacional 
de noves federacions esportives catalanes.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport a les Federacions Esportives catalanes perquè 
puguin desenvolupar la gestió, l’organització i la promo-
ció d’activitats esportives alhora que puguin fomentar la 
projecció internacional de l’esport català i de Catalunya 
al món.

ments pendents. El Parlament insta el Govern a estu-
diar en el marc de la Comissió Mixta la situació de les 
escoles de música i el seu sosteniment.

13. Fer possibles les segones oportunitats per als que 
van abandonar l’escolarització fent de la FP i l’ensenya-
ment per a persones adultes un suport en la formació i 
la lluita contra l’atur i per a la millora del desenvolupa-
ment i la competitivitat de les empreses, garantint que 
no s’exclourà ningú que vulgui accedir-hi per raons eco-
nòmiques i de falta d’oferta, que caldrà que respongui a 
les necessitats formatives de l’alumnat i a les necessitats 
formatives de les empreses en el territori.

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar material i promoure nous models didàctics per 
estendre el plurilingüisme a les nostres aules i aplicar 
el marc europeu de referències en llengües estrangeres 
en el nivell C1 d’anglès a un total de 28 EOI.

15. El Parlament de Catalunya insisteix en la demanda 
que el Govern de l’Estat retiri el projecte de llei orgà-
nica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) de 
la seva tramitació en el Congrés de Diputats i insta el 
Govern de la Generalitat a defensar les bases inclusives 
del model d’escola catalana definides en el nostre orde-
nament jurídic i a fer-lo prevaler davant de qualsevol 
altre ordenament jurídic, ja que la LOMCE represen-
taria la fi del model d’immersió lingüística –que no pot 
coexistir amb el model que pretén imposar el Govern 
espanyol–, promou la segregació escolar de l’alumnat 
per nivell adquisitiu, és un intent de fracturar la societat 
catalana per raons de llengua i d’origen, trenca el marc 
competencial vigent, ignora les directives europees i 
anul·la la capacitat d’intervenció dels municipis, des-
considera la intervenció dels agents socials i minimitza 
la participació de la comunitat educativa en el sistema, 
entre d’altres.

Proposta de resolució núm. 10

Projecció exterior 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a consolidar la projecció exterior de Catalunya, 
reforçant i racionalitzant l’actual xarxa de delegacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a internacionalitzar el dret a decidir del poble 
de Catalunya, duent a terme les actuacions següents: 

a. Reforçar el paper polític de les delegacions de la Ge-
neralitat a l’exterior, posant els seus mitjans al servei de 
la difusió, en tot el seu àmbit geogràfic d’actuació, del 
dret a decidir del poble de Catalunya.

b. Elaborar una estratègia comunicativa per informar 
els principals Governs i organismes internacionals de 
la voluntat majoritària del poble de Catalunya d’exercir 
el dret a decidir.

c. Atès que Catalunya compta amb unes comunitats a 
l’exterior organitzades i majoritàriament amb voluntat 
de participar activament en el procés per fer efectiu 
el dret a decidir, cal comptar amb les 124 comunitats 
catalanes i, en general, amb els catalans residents a l’ex-
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territoris de llengua catalana en la seva tasca en defensa 
del català i a favor de la llengua catalana com a llengua 
vehicular del sistema educatiu. Així mateix, expressa 
el rebuig als atacs des de diversos àmbits polítics i ju-
dicials a la llengua i a la cultura catalana.

Proposta de resolució núm. 12

Habitatge

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar 
el Pla per al dret a l’habitatge.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a mobi-
litzar l’estoc d’habitatges desocupats titularitat de les 
entitats financeres que han rebut ajuts públics i la Sareb.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a Crear el 
Fons Social d’Habitatges de Catalunya, a partir de parc 
privat desocupat que està en mans d’entitats financeres 
intervingudes, en àrees amb demanda residencial forta 
i acreditada.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport econòmic a les persones i famílies amb risc 
d’exclusió social residencial (prestacions per al paga-
ment del lloguer –parc privat i parc públic–, prestacions 
econòmiques d’especial urgència, ajuts econòmics per 
a persones que han patit la pèrdua del seu habitatge).

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar al Govern l’Estat l’establiment de 
mesures legislatives destinades a resoldre el sobreen-
deutament de les persones físiques i famílies vinculat 
a l’habitatge habitual, amb la inclusió expressa de la 
possibilitat de la dació en pagament del deute hipote-
cari, simplificant els procediments concursals i incidint 
en la regulació del mercat hipotecari per garantir a les 
persones afectades tant el manteniment de condicions 
d’inclusió social com ara l’accés a noves oportunitats 
de recuperació econòmica, adequant la normativa hi-
potecària estatal a la normativa europea sobre clàusu-
les abusives, d’acord amb la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea del 14 de març de 2013.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar una taula sobre desnonaments, en 
el marc del Pacte Nacional per a l’Habitatge.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar la concreció d’una convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges, especialment per 
als edificis que en els propers anys hauran de sol·licitar a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’ap-
titud mitjançant la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE).

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
formes alternatives d’accés a la propietat, com són les 
propietats compartides i temporals (tinences intermè-
dies) per obtenir noves eines per resoldre l’impagament 
d’hipoteques, facilitant que les persones sobreendeuta-
des puguin pactar amb les entitats financeres titulari-
tats compartides permetent continuar al seu habitatge i, 
també, possibilitant nous sistemes de promoció i accés 
a l’habitatge.

Proposta de resolució núm. 11

Llengua i cultura 

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport 
al règim lingüístic del sistema educatiu català regulat 
en la Llei d’Educació de Catalunya i insta el Govern a 
continuar defensant-lo.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar, 
amb tots els mitjans al seu abast la unitat, el normal ús i 
desenvolupament de la llengua catalana com a element 
de vertebració del país i de cohesió social. En aquest 
sentit, caldrà: 

a. Impulsar accions de cooperació amb les comunitats 
i els territoris amb qui compartim la llengua catalana, 
i a treballar conjuntament per la unitat de la llengua.

b. Avançar en la presència del català al món i en el 
reconeixement del català en les institucions espanyoles 
i europees.

c. Treballar perquè la comunitat internacional reconegui 
en el català una llengua a incloure en el marc de l’ex-
cepcionalitat cultural quan es negociïn els nous acords 
de liberalització del comerç internacional.

d. Impulsar accions per garantir que el català sigui llen-
gua d’ús normal i habitual.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
una millor coordinació i oferta dels sistemes de bibliote-
ques, arxius, museus i equipaments culturals promovent 
la mancomunació de serveis culturals com a pas previ 
a la integració i oferta de serveis nacionals únics mit-
jançant la Generalitat de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avan-
çar en la consecució d’un marc econòmic i financer 
que s’adapti a la singularitat de la cultura cercant noves 
fórmules de finançament que permetin incrementar els 
recursos que s’hi destinen i reconeixent, amb tots els 
efectes econòmics, socials i institucionals, la Cultura 
com a quarta pota de l’estat del benestar, per afavorir 
la igualtat d’oportunitats de la ciutadania en l’accés a 
la cultura, impulsar la creativitat i la cohesió social.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prio-
ritzar, mitjançant el Departament de Cultura, la seva 
acció estratègica i de foment en l’àmbit de la creació, la 
industria cultural i la seva difusió amb accions com la 
interlocució directa amb el programa Europa creativa 
de la Unió Europea i el seguiment de la Proposició de 
Llei de reforma de l’Impost sobre el Valor Afegit sobre 
el sector de la Cultura, que va aprovar presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desen-
volupar plans d’actuació per incrementar el nombre de 
visitants dels museus i monuments i integrar-los en el 
seu entorn territorial.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar 
en el desenvolupament i aplicació del Pla Nacional de la 
Lectura amb l’objectiu específic de millorar els índexs 
d’hàbits lectors de la ciutadania.

8. El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a donar suport a la comunitat educativa dels 
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sar-les, ho puguin fer amb projectes desenvolupats a 
Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat perquè, en el marc de la necessitat constatada 
pel Parlament de Catalunya de desenvolupar un nou 
model productiu basat en la sostenibilitat i la prosperi-
tat, continuï els treballs d’impuls a l’economia verda. 
Aquesta iniciativa permetrà contribuir a la recupera-
ció econòmica, millorar la competitivitat, incrementar 
l’ocupació i re

duir els riscos ambientals, alineant l’estratègia del Go-
vern en matèria de competitivitat d’acord als països del 
nostre entorn.

8. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat 
del Govern de l’Estat en la seva política de foment de la 
protecció del medi ambient mitjançant actuacions d’or-
ganitzacions sense ànim de lucre, per la seva contínua i 
sistemàtica voluntat d’obviar les comunitats autònomes, 
impulsant accions més enllà de les seves competències. 
Tot i les darreres sentències del Tribunal Constitucional, 
en les quals recalca la necessària redistribució dels fons 
provinents de l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, el Govern de l’Estat continua gestionant-ne 
i decidint-ne unilateralment l’adjudicació. Igualment, 
cal revisar les estratègies de conservació dels espais 
naturals, garantint unes mínimes condicions per a la 
seva gestió.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer se-
guiment i a mantenir el posicionament de Catalunya 
respecte els processos intergovernamentals de les Naci-
ons Unides en matèria de l’agenda de desenvolupament 
post-2015, l’agenda de desenvolupament sostenible post-
Rio+20, i el futur règim climàtic.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar polítiques per a l’ús eficient dels recursos i l’energia, 
tant pel que fa a la producció i el consum de béns i ser-
veis, com pel que fa a la mobilitat, preservant, alhora, la 
qualitat ambiental, mitjançant la promoció dels sistemes 
de qualificació ambiental dins els sectors productius 
(ecoetiquetatge, ecoeficiència, ecodisseny, compra ver-
da pública, sistemes de gestió ambiental) i l’aplicació 
de les millors tècniques disponibles, en el marc d’una 
economia verda.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a aprovar el Decret sobre les entitats col-
laboradores de medi ambient com a marc normatiu per 
potenciar les funcions d’inspecció i control delegades a 
aquestes entitats i garantir la correcta gestió ambiental 
de les empreses i activitats econòmiques implantades 
a Catalunya i així contribuir a la millora de la soste-
nibilitat ambiental i a la reducció de costos per a l’Ad-
ministració.

Proposta de resolució núm. 14

Infraestructures i mobilitat 

1. El Parlament de Catalunya considera el transport 
públic com un dels pilars de l’estat del benestar i, en 
conseqüència, insta el Govern de la Generalitat a esta-

Proposta de resolució núm. 13

Desenvolupament sostenible i equilibri territorial 

1. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a in-
corporar, en el Programa General de Gestió de Residus 
i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PGGRRCAT), dels 
mecanismes i instruments necessaris per assolir els ob-
jectius que estableixi el mateix PGGRRCAT o els que 
es puguin establir properament en futures directives 
europees en matèria d’envasos i residus d’envasos, amb 
l’objectiu de frenar el consum creixent d’envasos, una 
gestió eficient i optimitzada dels recursos i la minimit-
zació en la producció de residus.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat que, 
en el procés de venda de les accions de la Generalitat en 
l’empresa Ecoparc de Residus Industrials SA (ERISA), 
vetlli perquè els llocs de treball es mantinguin en la 
seva totalitat i no es perjudiqui la situació de l’Admi-
nistració Local.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al 
Govern de l’Estat que reformuli la reforma energètica 
perquè fomenti la competitivitat econòmica, respecti les 
competències de la Generalitat, aposti per l’eficiència 
energètica, l’autoconsum i la cogeneració, fomenti la 
reducció de la dependència energètica, impulsi la qua-
litat de la prestació del servei i contribueixi a la lluita 
contra el canvi climàtic. També que estimuli el crei-
xement i la consolidació del sector tecnològic vinculat 
amb l’energia per desenvolupar la capacitat d’innovació 
i d’expansió internacional i que asseguri la consecució 
del objectius fixats en les directives europees i la con-
vergència energètica amb Europa.

4. El Parlament de Catalunya manifesta que l’Estratègia 
d’Adaptació al Canvi Climàtic posa de relleu que el 
delta de l’Ebre és una de les zones que més es pot veure 
afectada pels canvis produïts per l’escalfament global. 
En aquest sentit, el manteniment d’un cabal ecològic 
suficient i basat en el coneixement científic i objectiu 
és un factor clau per reduir la vulnerabilitat d’aquest 
territori, tant pel que fa als seus valors ecològics com 
pel que fa a les seves activitats econòmiques. Així ma-
teix, el Parlament vol subratllar que el manteniment i 
la preservació del patrimoni natural en general, i en 
el cas concret del Delta de l’Ebre, no són un obstacle 
ni al desenvolupament econòmic dels diversos sectors 
econòmics ni tampoc contraris a satisfer les necessi-
tats de les persones. Al contrari, només serà possible el 
desenvolupament econòmic si es fa atenent els principis 
d’eficiència i equilibri.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar els treballs en el marc de l’Observatori Pirinenc 
del Canvi Climàtic i a establir els mecanismes que en 
permetin la perdurabilitat en el temps. Així mateix, 
s’insta a reforçar els programes i accions com són la 
finalització del pla global del Pirineu i la redacció de 
la Llei de la muntanya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat perquè estableixi un Programa de compensació 
d’emissions amb l’objectiu que les organitzacions que 
vulguin, a més de reduir les seves emissions, compen-
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla-
dar als òrgans de contractació de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i als organismes autònoms, 
empreses i entitats vinculades o dependents que n’in-
tegren el seu sector públic indicacions específiques per 
tal que potenciïn la incorporació en la seva activitat 
contractual ordinària de mesures dirigides a facilitar 
la màxima transparència i la lliure concurrència, opti-
mitzar l’eficiència i les bones pràctiques contractuals, 
reforçar els efectes indirectes d’interès general derivats 
de la contractació pública i impulsar la utilització dels 
mitjans electrònics en la contractació pública.

4. El Parlament insta al govern de Catalunya a garantir 
la paga extraordinària 2014, un cop rebuda la compen-
sació des de l ‘estat espanyol per l’impost sobre les en-
titats financeres que operen a Catalunya.

En el cas que l’estat espanyol incomplís amb el paga-
ment de la compensació, es negociarà l’establiment dels 
mecanismes necessaris per garantir que els treballadors 
públics no perdin el poder adquisitiu el 2014.

5. El Parlament de Catalunya insta al govern a treballar 
en la recuperació de tots els drets dels treballadors de 
la Funció Pública un cop es disposi del control dels 
recursos econòmics en el marc de la transició nacional 
i es consolidi la recuperació econòmica.

6. El Parlament insta al Govern a promoure de manera 
immediata i efectiva la mobilitat interadministrativa 
dels empleats públics, molt especialment entre la Gene-
ralitat de Catalunya i les administracions locals.

7. El Parlament insta al govern a revisar els acords de 
govern sobre la implantació de la jornada i horari de 
dedicació especial suprimint aquells que no responguin 
a l’exercici d’una activitat d’especial complexitat, res-
ponsabilitat i dedicació. Així mateix, el Parlament insta 
al govern a la supressió del complement de dedicació es-
pecial als llocs singulars i als assimilats a òrgans actius, 
a partir de l’establiment d’uns criteris clars i objectius, 
amb la voluntat de mantenir estrictament aquells que 
comportin tasques de gestió que no puguin ser desen-
volupades en jornada ordinària.

8. El Parlament de Catalunya insta al govern a incloure 
en l’avantprojecte de llei de mesures del 2014 una norma 
que estableixi amb claredat les retribucions salarials 
per al directius del sector públic de l’Administració 
de la Generalitat, a partir d’un escalat en funció del 
pressupost i el nombre de treballadors de l’ens. Les 
retribucions mai podran superar les dels Consellers i 
s’equipararan als alts càrrecs i subdirectors de l’Admi-
nistració de la Generalitat, en funció d’aquests dos cri-
teris (pressupost i treballadors). Els criteris d’avaluació 
del directius hauran de ser públics i el resultat de l’ava-
luació es publicarà anualment a la web de transparència.

9. El Parlament de Catalunya insta al govern a revisar, 
regular i eliminar progressivament els drets derivats de 
l’assistència per part d’òrgans superiors, alts càrrecs i tre-
balladors a òrgans col·legiats de qualsevol tipus i a adaptar 
a tal efecte els acords de govern reguladors vigents.

10. El Parlament insta al Govern a adoptar mesures de 
flexibilitat horària i, a aquest efecte, establir en la nor-

blir-ne un marc de finançament estable i que incentivi 
l’ús dels models més sostenibles en cada context.

2. El Parlament de Catalunya considera que, en el con-
text actual, cal prioritzar el bus en tant que és el model 
més eficient per a la prestació del servei de transport 
públic en la major part del territori català i, en conse-
qüència, insta el Govern de la Generalitat a avançar 
decididament en la implantació del projecte de bus ex-
prés de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya considera prioritària 
la xarxa de rodalies per a l’articulació, funcionalitat 
i sostenibilitat de les principals àrees metropolitanes 
i conurbacions del país i, en conseqüència, considera 
necessari seguir reclamant l’execució dels projectes i 
obres prioritaris del Pla de rodalies de Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya considera necessari 
avançar en els principis europeus de «qui utilitza 
la infraestructura, paga», «qui contamina, paga» i 
«qui fa més ús del transport públic, paga menys» i, 
en conseqüència, insta el Govern de la Generalitat a 
avançar en la implantació de l’eurovinyeta a Cata-
lunya abans del final d’any i d’un model tarifari del 
transport públic que tingui en compte la recurrència 
i la situació de l’usuari, per presentar-lo l’any 2014. 
Mentre no s’acordi un sistema tarifari integrat per a 
tot el territori, s’estudiaran mesures transitòries de 
més cobertura de les tarifes ja existents d’acord amb 
els criteris esmentats.

5. El Parlament de Catalunya manifesta que la política 
d’infraestructures estatal s’ha de fonamentar, en primer 
lloc, en criteris de lògica econòmica i de suport a l’eco-
nomia productiva, per la qual cosa demana una especial 
atenció al compliment de l’Agenda Catalana del Corre-
dor ferroviari mediterrani i la continuació de les obres 
i projectes pendents corresponents a l’enllaç AP-7/A-2, 
l’N-340/A-7, l’A-27 i l’N-II/A-2, així com l’enllaç fer-
roviari als ports de Barcelona i Tarragona i la connexió 
de l’aeroport de Barcelona a la xarxa d’alta velocitat.

Proposta de resolució núm. 15

Modernització de l’Administració i funció pública 

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a reco-
nèixer el paper clau del Sector Públic i dels empleats 
públics en la construcció de l’Estat democràtic, social 
i de dret, així com la contribució essencial en el procés 
de transició nacional.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar la millora, la modernització i el prestigi de l’Ad-
ministració Pública Catalana incrementant les mesures 
de transparència, com ara publicant integrament tots 
els acords de govern i els estudis encarregats per la 
Generalitat i el sector públic. Incrementant els meca-
nismes de participació, creant nous canals de comuni-
cació amb l’administració. Millorant els instruments 
de control de gestió. Treballant l’exemplaritat a partir 
de ètica pública i incrementant les mesures contra la 
corrupció.
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d. La regulació del lobbys o grups d’interès, establint 
com a mínim un registre, un codi de bones pràctiques 
i un règim sancionador en cas d’incompliment.

e. Elaborar un informe anual de l’estat de la transparència 
a Catalunya, establint uns indicadors assimilables en l’àm-
bit europeu per fer-ne l’avaluació i les mesures de millora.

f. La publicació de les retribucions, per a tots els con-
ceptes, així com les variacions patrimonials de tots els 
electes a Catalunya, alts càrrecs i, en general, tots els 
directius d’empreses públiques o privades que operin 
amb fons públics.

g. Impulsar, pel que fa a l’exercici del 2014, la publi-
cació i transparència dels beneficiaris i la identificació 
de contractes i subvencions publiques a Catalunya, fa-
cilitant-ne la incorporació i l’accés a les partides de 
despeses dels diversos departaments del Govern i els 
ajuntaments, i la resta d’institucions publiques o entitats 
privades subvencionades.

4. El Parlament constata la necessitat de fomentar ac-
cions de polítiques de transparència bancària, per afa-
vorir la creació d’una entitat de supervisió europea, la 
regulació del sector i l’exigència de transparència a les 
entitats bancàries i financeres, perquè es publiquin les 
inversions que s’efectuen, els finançaments, les primes 
a directius, la identificació de productes «tòxics» i la 
lluita contra els paradisos fiscals.

5. El Parlament de Catalunya constata la manca d’im-
parcialitat de l’actual president del Tribunal Constituci-
onal a l’hora de dirimir qüestions relatives a Catalunya 
i al seu autogovern, atesa la seva militància política i 
les falsedats expressades sobre Catalunya en diverses 
declaracions fetes al llarg de la seva trajectòria.

Proposta de resolució núm. 17

Universitats, recerca i innovació 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al Govern de l’Estat el traspàs efectiu de les beques en 
educació superior i a fixar els criteris per a la distribució 
d’aquests fons. Amb la perspectiva de desenvolupar una 
política nacional de beques pròpia i integral, el Go-
vern de la Generalitat desenvoluparà durant el primer 
semestre de l’any 2014, cercant les màximes compli-
citats amb la comunitat universitària, un pla general 
de beques i preus públics per a estudiants d’educació 
superior que defineixin el model català de beques amb 
el seu corresponent calendari d’aplicació, així com la 
dotació corresponent necessària i que respongui a cri-
teris de renda de les famílies o dels propis estudiants, a 
criteris de rendiment acadèmic i excel·lència, i a criteris 
territorials i de mobilitat geogràfica amb l’objectiu de 
garantir un model d’universitat socialment i territori-
alment inclusiu i equitatiu pel qual ningú quedi exclòs 
del sistema universitari per motius econòmics.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’avançar en els canvis de governança universitària que 
permetin una gestió més eficaç, el manteniment i la 
millora de la qualitat i de l’excel·lència internacional del 
conjunt d’universitats catalanes, així com l’assoliment 

mativa catalana el reconeixement del dret a 37.5 hores 
de lliure disposició, en còmput anual, per motius de 
salut i conciliació de la vida laboral i familiar.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar el debat per aconseguir consens alhora 
de definir el model de Funció Pública que ha de tenir 
el nostre país, de manera que permeti elaborar el nou 
marc normatiu de la funció pública catalana, l’avant-
projecte de Llei de la Direcció pública professional de 
Catalunya i l’avantprojecte de Llei de l’Organització de 
l’Administració de la Generalitat.

12. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat ha crear equips de treball en tots els Departaments 
de la Generalitat per donar suport al Consell de Transició 
Nacional de Catalunya en el seu respectiu àmbit sectorial.

Proposta de resolució núm. 16

Transparència i qualitat democràtica 

1. El Parlament de Catalunya assumeix les 51 propostes 
presentades pel president de la Generalitat, que són el 
resultat de les aportacions de les institucions catalanes 
per a la regeneració democràtica. En aquest sentit, el 
Parlament es compromet a legislar i aprovar les que 
siguin de la seva competència i a instar-ne l’aprovació 
en altres cambres legislatives i institucions per a les que 
no siguin de la seva competència.

2. El Parlament de Catalunya constata el treball que tots 
els grups parlamentaris duen a terme en la ponència 
conjunta que està elaborant la Llei Electoral de Catalu-
nya. Alhora, valorant que aquesta Llei contribuirà a una 
nova relació més propera entre ciutadans i electes i és 
una eina bàsica per a la millora qualitativa de la nostra 
democràcia, els grups Parlamentaris, es comprometen 
a enllestir els treballs per a l’elaboració d’aquesta Llei 
abans d’acabar aquest període de sessions.

3. El Parlament de Catalunya valora el treball dels grups 
Parlamentaris en la ponència conjunta de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon Go-
vern, tot comprometent-se que sigui aprovada abans 
d’acabar el proper període de sessions. Entre d’altres, 
aquesta Llei haurà d’incloure: 

a. L’ampliació del Portal de la transparència de la Ge-
neralitat de Catalunya a totes les administracions al 
servei dels ciutadans a Catalunya, perquè hi hagi plena 
transparència, accés a la informació i control de tots els 
fons públics que s’utilitzin al nostre país tant si són a 
càrrec d’administracions com si són privats.

b. Impulsar, pel que fa a l’exercici del 2014, la publi-
cació i transparència dels beneficiaris i la identificació 
de contractes i subvencions publiques a Catalunya, fa-
cilitant-ne la incorporació i l’accés a les partides de 
despeses dels diversos departaments del Govern i els 
ajuntaments, i la resta d’institucions publiques o entitats 
privades subvencionades.

c. L’accés a la informació pública, i en especial l’esta-
bliment del silenci positiu per a les peticions i un meca-
nisme de garantia per a les denegacions d’aquest dret.
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de les autonomies en determinats impostos estatals com 
ara l’IVA o els impostos especials.

d. La reducció dràstica de les transferències de l’Estat 
a les administracions autonòmiques en temes tan re-
llevants com les polítiques actives d’ocupació, les po-
lítiques de dependència, les polítiques destinades a la 
integració de les persones immigrants, els programes 
de serveis socials o el fons de cohesió sanitària, entre 
d’altres.

e. El compliment de l’Estat dels compromisos d’inversió 
en matèria d’infraestructures ferroviàries.

2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de 
l’Estat el compliment del principi de lleialtat institucio-
nal en tots aquests aspectes i en especial el compliment 
de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, d’acord amb la metodologia pac-
tada entre ambdues administracions. En aquest sentit, 
cal exigir la transferència dels recursos corresponents 
a la liquidació del saldo pendent d’exercicis anteriors, 
sol·licitar el pagament de les bestretes del Fons de Com-
petitivitat corresponent als exercicis vençuts i plantejar 
el cobrament de les bestretes corresponents als exercicis 
següents.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer front 
amb tots els mitjans disponibles a les actuacions amb 
finalitat recentralitzadora de l’Estat i en particular a la 
voluntat d’afeblir l’autogovern de Catalunya i l’autono-
mia local sota el pretext de l’eficiència administrativa, 
l’estalvi econòmic, l’eliminació de duplicitats i la ga-
rantia de la unitat de mercat.

4. Vistes les sentències emeses pel Tribunal Consti-
tucional i el Tribunal Suprem, que han establert que 
tant les bases com la convocatòria de subvencions per 
desenvolupar programes de cooperació i voluntariat 
socials amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF 
vulneren les competències autonòmiques i assenyalen 
que la Generalitat és la responsable de tramitar, resol-
dre i pagar aquestes ajudes, en el marc de les seves 
competències exclusives, el Parlament de Catalunya 
constata una vegada més aquest incompliment i insta 
el Govern de la Generalitat a continuar reclamant-ne el 
compliment per què es territorialitzin els fons derivats 
del 0,7 % de l’IRPF, en funció dels recursos recaptats 
a Catalunya, per destinar-los a projectes de les entitats 
socials de Catalunya. Així mateix, el Parlament insta 
el Govern de la Generalitat que emprengui les accions 
legals corresponents davant els òrgans judicials com-
petents amb relació a la convocatòria de subvencions 
per a aquest any 2013.

5. El Parlament de Catalunya constata que la Llei de la 
dependència estatal s’ha mostrat clarament insuficient 
per donar resposta a les necessitats i demandes de les 
persones amb dependència o amb situacions d’especial 
necessitat. D’altra banda, ha esdevingut una llei sense 
un finançament suficient, que vulnera les competències 
exclusives de la Generalitat de Catalunya en matèria 
de serveis socials. Davant l’incompliment reiterat del 
Govern de l’Estat espanyol en el procés d’aplicació de la 
Llei de la dependència, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a elaborar i presentar, abans del finiment 

de les missions que tenen encomanades. Per abordar la 
reforma, el Parlament considera que és la cambra cata-
lana qui ha de poder liderar i coordinar legislativament 
la reforma del sistema de governança, tot garantint la 
participació, la transparència i el màxim consens.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
al Parlament, abans de finalitzar el 2013, el projecte de 
Llei de la Ciència com a garant de la singularitat del mo-
del català de recerca i que permeti definir, ordenar i regu-
lar els diversos actors, estructures i agents del sistema de 
recerca a Catalunya, pilar bàsic de l’economia del conei-
xement i del model productiu que volem per a Catalunya. 
La nova llei ha d’incloure també els principis bàsics de 
la carrera científica i els principals paràmetres de distri-
bució i assignació dels fons nacionals de foment a l’RDI, 
introduint la perspectiva de gènere per garantir la igualtat 
d’oportunitats efectiva, a la vegada que faciliti un marc 
professional per a científics, innovadors i emprenedors en 
el sector públic i privat que permeti que Catalunya con-
tinuï amb les seves polítiques capdavanteres en atracció  
i retenció de talent i esdevingui un país referent a escala 
internacional pel que fa al desenvolupament.

4. La llei i els successius plans de recerca i innovació 
es fixen com a objectius fonamentals aprofundir en 
l’impuls de la recerca com a estructura de país i com a 
estratègia de competitivitat internacional, de creixement 
econòmic sostenible i de millora social, en un marc de 
rendiment de comptes, transparència i avaluació de re-
sultats del sistema de recerca i innovació català, vetllant 
per l’autonomia de les institucions científiques. Estendre 
i implementar les recomanacions de la Carta Europea 
dels Investigadors a tot el sistema català de recerca, així 
com assegurar la implementació de les Bones Pràcti-
ques de Contractació de personal de recerca.

Proposta de resolució núm. 18

Defensa de les competències 

1. El Parlament de Catalunya rebutja la política d’ofec 
fiscal, econòmic i competencial aplicada sistemàtica-
ment pel Govern de l’Estat envers Catalunya i que es 
concreta fonamentalment en: 

a. L’impagament a la Generalitat de Catalunya d’allò 
que estableix la Disposició Addicional Tercera de l’Es-
tatut d’Autonomia, corresponent als exercicis 2008 i 
següents.

b. L’incompliment de l’Estat de la Llei d’estabilitat pres-
supostària en allò que es refereix a la distribució dels 
objectius de dèficit entre administracions, la qual cosa 
obliga la Generalitat i les corporacions locals a dur a 
terme ajustos pressupostaris molt més severs que els 
que aplica l’Administració de l’Estat.

c. L’increment de la pressió fiscal de l’Estat en IRPF, 
IVA i impost sobre societats, impostos especials, im-
postos sobre l’energia, absorbint el 100 % dels incre-
ments de recaptació obtinguda, sense compartir-la amb 
les comunitats autònomes, malgrat la seva difícil situa-
ció financera, ni respectar els equilibris de participació 
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projecte de llei de fiscalitat ambiental que inclogui com 
a mínim les figures tributàries següents: 

a. Impost sobre les emissions de l’aviació comercial.

b. Impost sobre la producció termonuclear d’energia 
elèctrica.

c. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’at-
mosfera.

d. Mesures impositives de caràcter mediambiental, en 
la línia dels països europeus del nostre entorn, per a la 
reducció de residus i millora del reciclatge.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, abans del final d’any, el Projecte de Llei de creació 
d’un impost sobre els habitatges desocupats propietat 
de societats mercantils d’entitats financeres.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a apro-
var, abans que finalitzi l’any, el decret pel qual s’esta-
bleixin els criteris tarifació per a la implementació de 
l’eurovinyeta en aplicació dels principis establerts en la 
Directiva 1999/62/CE, de 17 de juny, modificada per  
la Directiva 2006/38/CE, de 17 de maig, i per la Direc-
tiva 2011/76/UE, de 27 de setembre.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar 
i adaptar a la legislació vigent de la Llei 16/2000, de 
l’Impost sobre Grans Establiments Comercials.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar desplegant el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, 
perquè l’Estat faci efectiva la recaptació o compensació 
corresponent.

Proposta de resolució núm. 20

Frau fiscal

1. El Parlament de Catalunya constata que, tant a l’Estat 
espanyol com a Catalunya, el grau de compliment fiscal, 
amb una economia submergida, que s’estima que repre-
senta al voltant del 20 % del PIB, és substancialment 
més baix que al conjunt de la Unió Europea.

2. El Parlament de Catalunya constata que aquest baix 
compliment fiscal no només comporta una minva de 
recursos molt significativa –una pèrdua de recaptació 
potencial al conjunt de l’Estat de poc més de 30.000 
milions d’euros anuals– sinó també una vulneració dels 
principis d’equitat horitzontal: els contribuents han de 
suportar tipus impositius molt més alts del que caldria o, 
la ciutadania, unes prestacions públiques molt inferiors 
a les que correspondria.

3. El Parlament de Catalunya constata que actualment 
el Govern de la Generalitat té instruments molt limitats 
però no inexistents per a la millora del compliment, en 
la mesura que només té competències de gestió sobre 
al voltant del 5 % de la totalitat dels impostos recaptats 
a Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a proposar la modificació de la Llei 
7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de 

d’aquesta legislatura, una llei catalana de promoció 
de l’autonomia personal que ofereixi els recursos més 
adequats a les persones en situació de dependència, que 
incorpori programes de prevenció i promoció de l’auto-
nomia personal i que alhora vetlli per la sostenibilitat 
del sistema.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat la gestió per a la Generalitat de 
Catalunya dels ports i aeroports.

7. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat del 
Govern de l’Estat en la seva política vers el canvi climà-
tic, per la seva contínua i sistemàtica voluntat d’obviar 
les comunitats autònomes, impulsant accions més enllà 
de les seves competències, aplicant de manera abusiva 
els principis generals de planificació i actuació en ma-
tèria econòmica. El programes coneguts com a plans 
PIMA i PIMA Sol són els últims exemples d’aquesta 
clara voluntat recentralitzadora i de menysteniment al 
Govern de la Generalitat.

8. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a 
l’Avantprojecte de Llei de col·legis professionals, ela-
borat pel Govern de l’Estat, que menysté la qualitat 
dels serveis professionals i crea un model centralista. El 
Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’exercici de 
les seves competències, a reforçar el paper dels col·legis 
professionals, en el marc de la Directiva europea de 
serveis, de manera que el país disposi de professionals 
de qualitat al servei de l’activitat econòmica i social que 
un país modern requereix.

Proposta de resolució núm. 19

Fiscalitat 

1. Atès l’actual context de disminució de la recaptació a 
causa de la crisi econòmica, la persistència d’un dèficit 
fiscal continuat, l’impagament dels deutes i la reducció de 
les transferències finalistes del Govern espanyol amb la 
Generalitat, el Parlament de Catalunya constata la neces-
sitat d’incrementar els ingressos tributaris de la Generali-
tat de Catalunya per contribuir a garantir la sostenibilitat 
de l’estat del benestar i de les finances públiques.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, conjuntament amb la tramitació 
del Pressupost per a l’exercici 2014, una reforma de 
l’Impost de Successions i Donacions d’acord amb els 
principis següents: 

a. L’increment de la progressivitat de l’impost, de ma-
nera que el tipus de gravamen efectiu resultant de la 
reforma s’incrementi relativament més per a les bases 
imposables més altes.

b. La garantia d’una recaptació assimilable, com a mí-
nim, a la que generaria la simple derogació de la Llei 
3/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 19/2010, 
de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions 
i donacions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a presentar, en paral·lel a la tramitació del 
Projecte de Llei de Pressupostos per a l’any 2014, un 
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4. Potenciar la flexibilitat en l’accés a la formació pro-
fessional. Considerar la matrícula parcial, l’oferta a 
distància, el reconeixement de l’experiència laboral, o 
el suport formatiu a les empreses.

5. Potenciar les adaptacions curriculars i els títols propis 
per donar una resposta millor a les necessitats de les 
empreses i a l’ocupabilitat dels joves.

6. Establir de forma ordinària convenis de col·laboració 
amb les empreses i organitzacions empresarials de l’en-
torn per fer possible l’oferta de formació adequada a les 
seves necessitats.

7. Incrementar el nombre de contractes o beques de 
formació per potenciar la modalitat dual adaptada al 
nostre context empresarial.

8. Fer que els centres prestin serveis d’orientació amb 
l’objectiu de donar resposta als diversos col·lectius 
d’usuaris.

9. Implementar immediatament un sistema de bonifi-
cacions que cobreixi el 50 % del preu públic, com a 
mínim, per a l’alumnat que tingui concedida una beca.

10. Enfortir la coordinació dels departaments d’Ense-
nyament i Empresa i Ocupació per promoure la integra-
ció funcional de la formació professional.

11. Incrementar l’oferta pública de places de formació 
professional en tots els nivells (PQPI, CFGM i CFGS) 
i adequar-les a les necessitats reals.

12. Incrementar l’oferta pública del curs d’accés del 
grau mitjà al grau superior (el CAS) per facilitar la con-
tinuïtat d’estudis de l’alumnat de formació professional.

13. Implementar plans d’acció tutorial als cicles forma-
tius de grau mitjà per millorar el rendiment acadèmic i 
disminuir l’abandonament prematur de l’alumnat.

14. Posar en funcionament les equivalències d’unitats 
de competències i mòduls formatius a l’oferta de forma-
ció professional que sigui un referent comú per obtenir 
títols de formació professional inicial i certificacions 
de professionalitat de la formació ocupacional i que la 
formació ocupacional estigui orientada a l’obtenció de 
certificats de professionalitat.

15. Donar compliment a la creació d’un programa de 
difusió a les petites i mitjanes empreses, organitzacions 
patronals i sindicals, gremis i altres agents econòmics i 
socials, sobre la formació professional dual, tal com es 
va aprovar en la Moció 22/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació, 
el 23 de maig de 2013.

16. Donar compliment a l’exigència al Govern de l’Estat 
del traspàs dels recursos de formació continuada de la 
Comissió Nacional Tripartida al Consorci de la Forma-
ció Continuada, tal com es va aprovar en la Moció 22/X 
del Parlament de Catalunya, sobre l’atur i les mesures 
per fomentar l’ocupació, el 23 de maig de 2013.

17. Donar compliment a la definició i desplegament 
d’una unitat de competència relacionada amb el conei-
xement de llengües estrangeres, tal com es va aprovar 
en la Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre 

Catalunya per regular els paràmetres bàsics i objectius 
de millora del compliment fiscal que han de contenir 
els plans de control anual de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a fixar com un dels principals objectius 
en el desenvolupament de l’Administració Tributària 
catalana la millora del compliment fiscal, de mane-
ra que siguem capaços de situar-nos per sobre de la 
mitjana europea en el termini de 5 anys posteriors 
a l’assumpció de la gestió plena de tots els tributs 
suportats a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 21

Lluita contra la pobresa 

El Parlament de Catalunya constata que els nivells de 
pobresa dels darrers anys són preocupants i s’han agreu-
jat pels efectes de la crisi econòmica. És per això que 
s’insta el Govern a reforçar els instruments per fer-hi 
front, seguint la línia esbossada en les darreres moci-
ons del Parlament de Catalunya; i, per damunt de tot, a 
situar la lluita contra la pobresa en l’eix central de les 
polítiques socials. En aquest sentit, s’insta a aprovar, 
abans de finals del 2013, el pacte per la lluita contra la 
pobresa, amb mesures planificades i pressupostades, 
així com aprovar i implementar, de forma immediata, 
un pla específic de lluita contra la pobresa que contingui 
actuacions concretes i escenari econòmic.

Proposta de resolució núm. 22

Formació professional inicial i per a l’ocupabilitat 

Amb relació a la necessitat de millorar la formació 
professional i adaptar-la a les necessitats educatives i 
d’ocupabilitat de la societat catalana, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Presentar, en el termini del curs 2013-14, una nova 
Llei que creï un sistema d’FP orientat a donar més ocu-
pabilitat a l’alumnat i que respongui a les necessitats de 
l’economia catalana. Aquesta Llei recollirà les següents 
consideracions: 

2. Tendir a la creació de centres específics de formació 
professional on es disposi d’un volum mínim d’oferta 
que permeti guanyar economies d’escala i oferir totes 
les tipologies d’FP (inicial, continuada i ocupacional).

3. Afavorir que la planificació educativa compleixi els 
requisits següents: 

a. Incrementar l’oferta en les zones que la demanda ho 
requereixi.

b. Establir una oferta contextualitzada en el territori, 
que afavoreixi els itineraris professionals.

c. Continuar oferint les unitats formatives incloses en 
el currículum per a la formació continuada a demanda 
de les empreses.
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ons policials, quan s’acrediti responsabilitat objectiva 
administrativa, en què a més s’estimi l’aplicació de la 
indemnització retroactiva per a les persones que han 
estat afectades per pilotes de goma. Aquest protocol tin-
drà com a model els vigents en països del nostre entorn.

10. Instar el Govern a enfortir les polítiques de pre-
venció i resolució alternativa de conflictes elaborant 
un PNT (Procediment Normalitzat de Treball) sobre 
metodologia en la mediació policial comunitària.

Proposta de resolució núm. 24

Energia

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la política 
energètica estatal posa en greu compromís el desen-
volupament de les energies renovables que, juntament 
amb l’estalvi i l’eficiència energètica, són uns dels eixos 
fonamentals per construir un model energètic, sosteni-
ble i baix en carboni que permeti assolir els objectius 
de reducció d’emissions de GEH a curt i mitjà termini.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a apli-
car amb coherència l’Informe del grup de treball sobre 
l’extracció d’hidrocarburs per fractura hidràulica que, 
d’acord amb totes les dades recopilades, conclou que és 
«poc recomanable», amb la tecnologia actual, que s’im-
pulsin iniciatives per a l’explotació d’hidrocarburs no 
convencionals per fracturació hidràulica a Catalunya, 
i assenyala que el baix interès per als interessos ener-
gètics del país no justifica els costos socials locals que 
podrien produir-se.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant l’Administra-
ció de l’Estat perquè es modifiqui la legislació aplicable 
en matèria de tarifes elèctriques i es permeti fer una 
contractació de la potència necessària durant la tempora-
da de reg i una altra contractació de la potència mínima 
necessària per al manteniment de les instal·lacions.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant l’Admi-
nistració de l’Estat perquè es modifiqui la legislació que 
permeti la interconnexió entre la xarxa de producció 
d’energia elèctrica renovable amb les xarxes de rega-
diu. És a dir, que es pugui construir un sistema intel-
ligent que aprofiti les instal·lacions de reg i de producció 
d’energia renovable per treure’n el màxim rendiment.

5. Tot i que en aquests moments la Comissió d’Estudi 
dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidrocar-
burs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hi-
dràulica està celebrant les seves sessions i, per tant, 
haurà d’elaborar les seves conclusions, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a. Descartar de manera definitiva l’extracció d’hidro-
carburs per fractura hidràulica a Catalunya i qualsevol 
altre mètode que per la tècnica emprada sigui perillosa 
per als recursos naturals d’avui en dia; 

b. Plantejar les accions pertinents per dotar-se d’un paper 
més determinant en la legislació, l’autorització i el con-
trol de l’exploració, la investigació i l’explotació d’hidro-

l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació, el 23 de 
maig de 2013.

18. Donar compliment a la creació d’un programa de 
difusió a les petites i mitjanes empreses per a obtenir 
formació a demanda d’empresa, amb la seva corres-
ponent bonificació, tal com es va aprovar en la Moció 
22/X del Parlament de Catalunya, sobre l’atur i les me-
sures per fomentar l’ocupació, el 23 de maig de 2013.

Proposta de resolució núm. 23

Seguretat 

1. Instar el Govern de l’Estat que estudiï la viabilitat de 
l’anticipació de l’edat de jubilació dels membres de Cos 
de Mossos d’Esquadra, en la mateixa línia que els altres 
cossos i forces de seguretat de l’Estat com la Guàrdia 
Civil, el Cos Nacional de Policia i Ertzaintza.

2. Instar el Govern de l’Estat a l’equiparació de la Poli-
cia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb la resta 
de forces i cossos de seguretat de l’Estat en l’àmbit de 
les persecucions transfrontereres regulades al conveni 
de Blois.

3. Reclamar al Govern de l’Estat l’assumpció exclusiva 
per a la Generalitat de Catalunya de les competències 
executives en matèria de seguretat de ports i aeroports, 
i el salvament marítim a les nostres costes, i el traspàs 
dels mitjans i els recursos necessaris per a l’exercici 
d’aquestes competències.

4. Instar el Govern de la Generalitat a impulsar i re-
forçar les polítiques preventives i de sensibilització 
entre l’alumnat per lluitar contra totes les formes de 
discriminació i maltractament, especialment pel que 
fa a la violència a l’escola, como ara l’assetjament, el 
ciberassetjament i les conductes de xenofòbia.

5. Instar el Govern de la Generalitat a impulsar i refor-
çar l’adscripció universitària de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, i a impartir formació de rang 
universitari en el si del programa de l’Institut.

6. Instar el Govern de l’Estat a cedir al Servei Català de 
Trànsit els ingressos obtinguts per la Dirección General 
de Tráfico de ciutadans amb domicili fiscal a Catalunya 
a les estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), 
perquè reverteixin en inversions en seguretat viària a 
Catalunya.

7. Instar el Govern de la Generalitat a dissenyar una 
política en l’àmbit de la prevenció, detecció precoç i res-
postes al maltractament a les persones grans, de manera 
que serveixi per minimitzar el risc que pot patir aquest 
col·lectiu i s’activin les actuacions socials, sanitàries i 
penals en els casos que es requereixi.

8. Encomanar al recent creat Comitè d’Ètica de la 
policia la redacció del Codi d’Ètica de la Policia de 
Catalunya i el seguiment anual del compliment, com 
a instrument de foment permanent de les bones prac-
tiques policials, tal com recomana la Unió Europea.

9. Instar el Govern a redactar un protocol de reparació 
del dany per la indemnització a les víctimes d’actuaci-
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nòmics ni tampoc contraris a satisfer les necessitats de 
les persones. Al contrari, només serà possible el des-
envolupament econòmic si es fa atenent els principis 
d’eficiència i equilibri.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar 
el nou Programa de seguiment i control del districte de 
conca fluvial de Catalunya 2013-2018.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar els mapes de perillositat i risc, com a pas pre-
vi per a l’elaboració del futur Pla de gestió del risc 
d’inundació.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar 
la revisió de les zones vulnerables de Catalunya i a 
seguir amb la implantació de mesures per a la reducció 
de la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies 
de Catalunya.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar 
la revisió de les zones sensibles a les conques internes 
de Catalunya, que els suposi més protecció.

10. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
prioritzar l’execució de les obres incloses en el Pla de 
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) –
actualment en revisió– que puguin comportar respon-
sabilitats per als càrrecs electes locals.

Proposta de resolució núm. 26

Agricultura

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de dur 
a terme un debat monogràfic sobre la situació de l’agri-
cultura a Catalunya per analitzar en profunditat l’estat 
actual del sector, al voltant del qual gira una part molt 
important de l’economia catalana i del territori, i con-
sensuar propostes i accions que permetin impulsar-ne 
el desenvolupament.

Proposta de resolució núm. 27

Esports 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
suport als Consells Esportius perquè puguin desenvo-
lupar la gestió, l’organització i la promoció d’activitats 
esportives en edat escolar a Catalunya, d’acord amb 
allò que disposa el Pla Estratègic d’Esport Escolar i 
Universitari de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo-
lupar el Pla Nacional de Promoció de l’Activitat Física 
i l’Esport i a crear la Xarxa de Centres de Medicina 
Esportiva de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a efectuar la revisió i actualització del Pla 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya 
amb criteris de funcionalitat i racionalitat, amb l’ob-
jectiu que la millora garanteixi el dret a l’activitat física 
i a l’esport en les millors condicions d’igualtat per a 
tothom.

carburs no convencionals en subsòl català, per posar fi 
als desequilibris que genera l’actual marc competencial.

Proposta de resolució núm. 25

Aigua

1. El Parlament insta el Govern a garantir la titularitat 
pública del servei adjudicat d’Aigües Ter Llobregat i a 
vetllar perquè la gestió de l’aigua com a servei públic 
es continuï prestant amb la màxima qualitat i al millor 
preu per als ciutadans.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plementar el sistema transaccional de seguiment del 
compliment de les obligacions derivades del contracte 
de concessió del servei de subministrament en alta de 
l’àmbit Ter Llobregat.

3. La Generalitat garantirà sempre la titularitat pública 
de la propietat de l’aigua i prioritzarà la gestió pública 
de l’aigua en alta, sempre que sigui possible.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
els treballs de revisió del Pla de gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya i Programa de mesures, que 
ha de culminar amb l’aprovació d’un nou Pla a finals 
del 2015 (complint amb el calendari del segon cicle de 
la planificació hidrològica), que inclourà la progressiva 
implantació de cabals ambientals.

5. Atès que, a primers de juliol d’enguany, el Conse-
jo del Agua de la Demarcación del Ebro va procedir 
a informar favorablement sobre el Pla Hidrològic de 
Conca (amb el vot en contra dels representants de la 
Generalitat de Catalunya), restant només l’aprovació 
del Consell de Ministres, i tenint en compte que aques-
ta proposta de Pla Hidrològic no respecta en essència 
la Directiva Marc de l’Aigua ni els cabals ecològics 
mínims per garantir la supervivència dels nostres rius, 
vulnerant, d’altra banda, la normativa estatal recollida 
en la Instrucció Tècnica de Planificació Hidrològica i 
en la Disposició Addicional Desena de la Llei del Pla 
Hidrològic Nacional, relativa al Pla Integral de Protec-
ció del Delta de l’Ebre.

a. El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti-
nuar defensant els cabals ambientals del riu Ebre per 
preservar la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat 
del delta de l’Ebre, amb oposició frontal a l’aprovació 
del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, i a fer les 
gestions necessàries davant la CHE i el Ministeri per 
incrementar aquests cabals de manteniment del tram 
final de l’Ebre i, per tal d’aconseguir la modificació del 
PHCE, a fi que s’ajusti als requeriments de la legislació 
comunitària, i en especial a l’establiment d’un règim 
de cabals ecològics que garanteixi la conservació del 
Segre, de l’Ebre i del Delta en un bon estat ecològic, 
d’acord amb els criteris tècnics establerts a la proposta 
de cabals aprovada pel la Comissió de Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre i el Parlament de Catalunya.

b. El Parlament vol subratllar que el manteniment i la 
preservació del patrimoni natural en general, i en el 
cas concret del delta de l’Ebre, no són un obstacle ni al 
desenvolupament econòmic dels diversos sectors eco-
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amb criteris d’estabilitat de plantilla i retribucions, i 
prioritzant l’equitat territorial pel que fa als serveis 
Equips Tècnics d’Assessorament per a l’atenció a me-
nors, víctimes i especialment a víctimes de violència 
masclista i xenòfoba.

4. Requerir al Govern espanyol que suprimeixi les taxes 
judicials en aplicació dels criteris judicials que s’han 
pronunciat en aquest sentit, considerant que mante-
nir-les restringeix l’accés de la ciutadania a la justícia, i 
que destini recursos econòmics específics per mantenir 
els Serveis de Justícia gratuïta i torn d’ofici a Catalunya 
i per recuperar la planta judicial de jutges i magistrats 
substituts que van ser cessats de les seves funcions, i 
puguin reincorporar-se en l’exercici 2014.

5. Requerir al Govern de la Generalitat de Catalunya 
per tal que doni la màxima difusió i enforteixi les acci-
ons polítiques derivades del Pla de mesures d’execució 
penal a Catalunya, tot explicant-ne els seus principis 
rectors, les línies de política penal i el model català 
del sistema de compliment de penes privatives de lli-
bertat i mesures penals alternatives o comunitàries a 
Catalunya, així com les accions focalitzades vers els 
diversos col·lectius, especialment pel que fa a les do-
nes, als d’estrangers i a les persones amb problemes de 
drogoaddicció, des de una perspectiva integral i fent 
palesa la coordinació amb les diverses Administracions, 
municipis, entitats col·laboradores i voluntarietat social, 
d’acord amb la tradició participativa del teixit associatiu 
del nostre país en les polítiques d’interès general.

6. Continuar duent a terme polítiques actives per tal 
de garantir i incrementar l’ús del català a la justícia, i 
continuar impulsant les iniciatives legislatives necessà-
ries per tal que el coneixement de la llengua catalana 
sigui un requisit de capacitat per exercir a Catalunya 
per part de jutges, magistrats, fiscals i secretaris. En 
aquest sentit, s’han presentat proposicions de llei tant al 
Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats.

Proposta de resolució núm. 30

Joventut

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en tots els 
acords presos en el Debat del Ple monogràfic sobre la 
situació de la Joventut a Catalunya i constata la neces-
sitat d’impulsar de forma urgent les mesures i accions 
recollides en la Resolució 301/X.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ela-
borar, mitjançant diversos departaments, un Pla per 
desenvolupar les mesures recollides en la Resolució 
301/X del Parlament i establir així la planificació per 
començar-les a aplicar al més aviat possible.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple-
gar el Projecte de Govern del Pla Nacional de Joventut 
de Catalunya 2020 i presentar-lo al Parlament durant 
el proper període de sessions del 2014.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
vocar, en el transcurs del proper període de sessions, 
l’espai de concertació format pel Govern i els agents 
socials i econòmics més representatius de Catalunya 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a efectuar totes les accions necessàries per 
aconseguir una regulació que exceptuï de l’afiliació de 
la Seguretat Social la figura del voluntari esportiu, dels 
clubs i les entitats esportives de Catalunya, així com 
posar tots els esforços en la viabilitat i la continuïtat 
del model esportiu català.

Proposta de resolució núm. 28

Mitjans de comunicació 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reconèixer el caràcter d’estructura d’estat de 
la CCMA i a dotar-la de prou recursos per mantenir 
la competitivitat dels mitjans que la integren, evitant 
qualsevol retrocés que afecti els elements essencials 
del servei públic (cohesió social i territorial, llengua, 
cultura, qualitat informativa, creativitat i innovació).

2. El Parlament insta el Govern a garantir una proposta 
d’aportació econòmica suficient mitjançant el contracte 
programa, que aporti un marc d’estabilitat pels propers 
quatre anys.

3. El Parlament insta el Govern a continuar treballant 
la producció pròpia i a internacionalitzar i exportar els 
seus productes, alhora que s’aprofita i es potencia un 
concepte d’externalització entès com el treball conjunt 
amb el clúster audiovisual i la creació de sinergies amb 
la indústria catalana del sector, que permeti el creixe-
ment mutu.

4. El Parlament insta el Govern a liderar la modifica-
ció de les lleis que regulen el Consell de l’Audiovisu-
al de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, amb l’objectiu de garantir-ne la pluralitat, 
desgovernamentalitzar-los i posar-los sota el control del 
Parlament, assegurant així el manteniment de la plu-
ralitat.

Proposta de resolució núm. 29

Justícia

1. Proposar la creació del Consell de Justícia de Cata-
lunya com a òrgan de suport i assessor al Govern de la 
Generalitat integrat per una Presidència i nou membres 
vocals, per magistrats i jutges de Catalunya, i juristes 
de prestigi, amb unes funcions emmarcades en l’actual 
Estatut, per afavorir la coordinació, el diàleg i la par-
ticipació en les accions de l’àmbit competencial que li 
són pròpies al Govern de Catalunya.

2. Proposta de creació en el marc del Centre d’Estudis 
Jurídics del Departament de Justícia de l’Observatori 
català de la justícia en violència de masclista per establir 
les estadístiques pròpies imprescindibles del sistema 
penal en aquesta matèria, la centralització de dades po-
licial i judicials de Catalunya i la promoció d’estudis 
especialitzats en l’àmbit de les respostes del sistema 
penal al fenomen de la violència masclista a Catalunya.

3. Garantir el servei públic de la justícia a Catalunya 
prioritzant la dotació de recursos humans i materials, 
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4. Assegurar la transversalitat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques 
per aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre 
dones i homes.

5. Lluitar contra totes les formes de violència contra les 
dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori.

6. Fomentar el reconeixement del paper de les dones en 
els àmbits cultural, històric, social i econòmic.

7. Vetllar per la participació de les dones en igualtat de 
condicions en tots els àmbits públics i privats.

8. Denunciar i reparar qualsevol discriminació, de ma-
nera que les dones puguin viure amb dignitat i lliures de 
qualsevol tipus d’explotació o maltractament.

9. Garantir la igualtat de les polítiques de salut en 
els àmbits de la prevenció, la promoció, la protecció 
i l’atenció integral que assegurin la preservació de la 
salut física, mental, afectiva i un benestar global.

10. Vetllar per la participació de les dones en igualtat 
d’oportunitats en tots els àmbits públics i privats.

11. Denunciar i reparar qualsevol discriminació, de ma-
nera que les dones han de poder viure amb dignitat i 
lliures de qualsevol tipus d’explotació i maltractament.

Proposta de resolució núm. 32

Governs locals 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer 
efectiu, prioritàriament abans de finalitzar l’any, els 
pagaments pendents que la Generalitat de Catalunya 
té amb els ens locals per diversos conceptes, ja sigui 
per actuació ordinària o bé per inversió. Igualment, 
s’insta el Govern a dotar de cara a l’exercici 2014 una 
partida pressupostària per començar a fer efectius els 
pagaments pendents de les subvencions que es van 
atorgar als ajuntaments a partir de la convocatòria de 
la Llei de Barris dels anys anteriors i que actualment 
resta prorrogada.

Proposta de resolució núm. 33

Règims feixistes i totalitaris 

El Parlament condemna solemnement tota declaració 
o activitat que comporti cap mena de trivialització, al-
lusió comparativa injuriosa, exculpació o negació del 
nazisme, el franquisme i la resta de règims feixistes 
i/o totalitaris.

(Proposta de resolució transaccional 12 | reg. 36384)

Proposta de resolució núm. 34

Catalunya Banc 

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el procés de 
reestructuració de Catalunya Caixa preservi al màxim el nombre de 
llocs de treball i l’arrelament al territori i a la societat catalanes de 
l’entitat i, en aquest sentit, expressa la seva solidaritat amb els tre-

en l’àmbit de l’ocupació juvenil, és a dir, sindicats, pa-
tronals i el CNJC, per elaborar un nou acord marc per 
a l’ocupació juvenil.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coor-
dinar els punts d’informació juvenil i les oficines joves 
repartides per Catalunya, que integren la Xarxa Nacio-
nal d’Emancipació Juvenil amb el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, per compartir una única cartera de serveis 
per a l’ocupació destinada al jovent.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a imple-
mentar la Garantia Juvenil i crear una taula d’aplicació, 
seguiment territorial i avaluació del desplegament de la 
Garantia Juvenil formada per tots els agents implicats 
en el programa.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc 
per desplegar el pla per lluitar contra l’èxode juvenil, 
a dotar de prou recursos les delegacions i les oficines 
de la Generalitat a l’exterior, així com els casals cata-
lans, perquè facin la funció d’acollida, acompanyament 
i aixopluc institucional del jovent català. En la mateixa 
línia, s’insta el Govern a desenvolupar i posar en mar-
xa la plataforma virtual que aglutini la informació de 
servei i contacte per al jovent que marxa fora del país, 
en el transcurs del proper període de sessions.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
una campanya de participació juvenil durant el 2014 per 
augmentar la participació democràtica, social, cultural, 
política, educativa i associativa.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat la distribució justa dels recursos 
econòmics provinents del programa de garantia juvenil, 
fet que ha de permetre poder desenvolupar el model 
català de garantia juvenil.

Proposta de resolució núm. 31

Dona 

Malgrat reconèixer els importants avenços assolits en la 
igualtat de drets i fets entre dones i homes, la situació de 
desigualtat continua sent important. En aquest sentit i 
mentre no entri en vigor la Proposició de Llei d’igualtat 
entre homes i dones que s’està elaborant en ponència 
conjunta dels grups parlamentaris, el Parlament instà 
el Govern a: 

1. Continuar promocionant el valor de la igualtat d’ho-
mes i dones, i les condicions perquè sigui real i efectiva.

2. Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i ho-
mes en l’accés a l’ocupació, en la formació, en la pro-
moció professional i en les condicions de treball.

3. Vetllar per l’assoliment d’una igualtat retributiva 
efectiva i per l’accés als llocs directius i de comanda-
ment. Es tindran en compte, com a criteri prioritari a 
l’hora d’optar a subvencions o ajudes públiques de la 
Generalitat de Catalunya, les empreses que compleixin 
la paritat mínima del 40 % i 60 % en els seus consells 
d’administració i/o de direcció.
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Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34 són computables al Grup 
Parlamentari de CiU.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 i 33 són computables al Grup 
Parlamentari d’ERC.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

balladors davant la proposta d’Expedient de Regulació d’Ocupació, 
i insta el Govern de l’Estat a tenir una actitud de diàleg i propositiva 
per permetre un acord sobre el futur de la plantilla de Catalunya 
Banc amb els seus representants sindicals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
prendre una actitud activa davant l’Expedient de Regulació d’Ocu-
pació plantejat a Catalunya Caixa, i a oferir la seva mediació perquè 
sigui possible un acord i es mantinguin el màxim nombre de llocs 
de treball.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a es-
tudiar fórmules alternatives a la reestructuració i posterior subhasta 
de Catalunya Caixa impulsada pel Fons de Reestructuració Orde-
nada Bancària (FROB) i a negociar-ne l’aplicació amb el Govern 
de l’Estat, amb l’objectiu de mantenir l’arrelament i la presència 
de Catalunya Banc amb l’economia productiva i les necessitats fi-
nanceres de la societat catalana, garantir el màxim nombre de llocs 
de treball de l’entitat i estudiar el manteniment de l’entitat sobre 
propietat pública.
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Que l’exercici del Dret a Decidir va vinculat a la millora 
de la condició de vida individual i col·lectiva de les per-
sones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís 
amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als 
drets socials –especialment en l’atenció als més febles–, 
a l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat 
intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolu-
pament sostenible així com a l’impuls d’iniciatives i 
de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció de 
responsabilitats empresarials. Així com a la cohesió 
de tota la societat catalana que proclama com a valors 
superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la jus-
tícia i la igualtat.

Que l’exercici del Dret a Decidir ha de significar també 
la voluntat d’un país que vol accedir a un alt nivell edu-
catiu i de cultura personal i col·lectiva i especialment 
en la defensa de la nostra llengua pròpia, que, s’estén i 
crea lligams específics amb els territoris amb els quals 
la compartim.

L’exercici del Dret a Decidir implica també l’afirmació 
que Catalunya és una comunitat humana que integra, 
respecta i recolza les diverses aportacions culturals i el 
pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la nostra 
societat.

Aquesta proposta de resolució computa per al Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU, Mar ta Ro-
vira i Vergés, portaveu del GP d’ERC, Maurici Lucena 
i Betriu, portaveu del GP SOC i Dolors Camats i Luis, 
portaveu GP ICV-EUiA
 

Proposta de resolució presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parla-
mentari Socialista i Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 36270)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00005/10).

Proposta de resolució

Dret a decidir del poble de Catalunya

El Parlament de Catalunya d’acord amb el document de 
base del Pacte Nacional del Dret a Decidir presentat pel 
M.H. Sr. Joan Rigol, afirma i manifesta: 

La defensa d’un procés democràtic per tal que el poble 
català pugui exercir el seu Dret a Decidir. Tot reclamant 
que la ciutadania de Catalunya pugui exercir amb el vot 
el Dret a Decidir sobre la pròpia institucionalització 
política.

La urgència perquè s’estableixi un diàleg amb institu-
cions de l’Estat per tal d’acordar les condicions legals 
per a l’exercici d’aquest Dret a Decidir.
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari de Ciuta-
dans

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix les propostes de 
resolució núm. 10 del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

Competitivitat i productivitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir un pacte autonòmic sobre competi-
tivitat i productivitat, que contengui, entre d’altres, els 
elements següents: 

10.1. La creació d’infraestructures de transports i co-
municacions que facilitin un trasllat més econòmic i 
competitiu de les mercaderies. Això implica: la cons-
trucció d’infraestructures ferroviàries amb ample de 
via europeu, l’impuls del corredor del Mediterrani i 
completar el mapa de centres integrats de mercaderies 
per fer de Catalunya el centre logístic del Sud d’Europa 
i del Mediterrani.

10.2. El foment de sectors clau com el de l’automò-
bil, l’aeronàutic, el logístic, el químic (especialment el 
farmacèutic), el biotecnològic, el de la salut, el de les 
telecomunicacions i el del transport.

10.3. El foment de la relocalització d’empreses manu-
factureres, de gran importància econòmica per motius 
de proximitat, i que degut als canvis en el model pro-
ductiu han hagut de patir moltes deslocalitzacions.

10.4. La consolidació i l’impuls dels parcs tecnològics 
existents. Per això, cal implicar als diferents agents 
productius, institucionals i científics, creant-hi planters 
d’empreses i estructures de suport logístic i assesso-
rament, fomentant-hi el protagonisme de la iniciativa 
privada.

10.5. L’impuls de les estratègies de col·laboració, alian-
ces i concentració entre empreses per sumar capacitat 
productiva, millorar la seva capacitat de finançament, 
i l’accés a nous mercats i economies d’escala.

10.6. El foment de la col·laboració entre universitats i 
empreses, directament o a través de centres tecnològics 
i, amb això, s’aconseguirà la transferència de coneixe-
ment necessària perquè augmenti la competitivitat de 
les nostres empreses.

10.7. Enfortir la transferència de coneixement des dels 
centres públics de recerca cap al sector privat aline-

Debat sobre l’orientació política general 
del Govern
Tram. 255-00005/10

Propostes transaccionals presentades 
pels grups parlamentaris
Reg. 36397, 36398, 36396, 36346, 36322, 
36436 i 36400, 36395, 36341, 36390, 36389, 
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1 | Reg. 36397

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
de Ciutadans i Grup Parlamentari de Convergència i Unió

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Carina Mejías 
Sánchez, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
estableix l’article 133 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00005/10), que substitueix les 
propostes de resolució núm. 7 del Grup de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució núm. 7

Reforma de l’administració

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

7.1 Prendre totes les mesures necessàries per a poten-
ciar l’administració electrònica fomentant la utilització 
d’altres formules d’identificador electrònica per a em-
preses i ciutadans i millorant la interconnexió entre les 
diferents administracions.

7.2 Redimensionar de manera notable les despeses en 
informes i estudis tècnics, les despeses de representació 
i protocol i les dietes i gratificacions extraordinàries.

7.3 Iniciar una reforma de la funció pública catalana 
orientada a millorar els serveis oferts per les admi-
nistracions públiques als ciutadans, fomentant bones 
pràctiques en la presa de decisions de les diferents ad-
ministracions.

7.4 Promoure, fent efectiva la finestreta única, la sim-
plificació de tràmits, l’eliminació de traves i barreres 
administratives i les despeses burocràtiques per a l’inici 
d’activitats econòmiques, per fer possible la simplifica-
ció de tràmits administratius.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Carina 
Mejías Sánchez, portaveu adjunta del GP de C’s; Jordi 
Turull i Negre, portaveu del GP de CiU
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coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els 
agents socials i les entitats locals, servirà de base per 
establir una planificació dinàmica de l’oferta formativa 
més adient a les necessitats del mercat de treball.

13.2. Incrementar el nombre de places dels diferents 
sistemes de formació professional i ocupacional, espe-
cialment en sectors emergents i reorientar l’oferta en 
funció de les necessitats dels sectors productius, i ga-
rantir que les taxes no impedeixin l’accés a la formació 
professional per motius econòmics.

13.3. Elaborar i implementar un pla per integrar els 
subsistemes de formació professional i apostar per la 
connexió de la formació i l’empresa a través de la for-
mació professional dual i en alternança.

13.4. Millorar el sistema de reconeixement de compe-
tències adquirides mitjançant l’experiència laboral a 
través de convocatòries obertes permanents, que per-
metin en qualsevol moment iniciar el procés de reco-
neixement.

13.5. Impulsar mecanismes de col·laboració estable amb 
els centres de formació professional inicial que potenciï 
l’oferta de formació contínua i formació ocupacional en 
aquests centres, especialment els de titularitat pública, 
com a millor garantia d’una oferta integrada de forma-
ció professional en tot el territori i sectors.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU, Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC, Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del GP de C’s

4 | Reg. 36346

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup Parlamentari 
de Ciutadans

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, Carina Mejías Sánchez, portaveu 
adjunta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 133 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
transaccional, subsegüent al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00005/10), que 
substitueix la proposta de resolució núm. 14 del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

ant-se amb les possibilitats de les empreses situades 
a Catalunya per generar activitat econòmica a partir 
de la mateixa i poder competir globalment. Per a això, 
és vital comptar amb una política de R+D+I propera 
a l’empresa i la creació d’un sistema de transferència 
tecnològica que fomenti la innovació oberta.

10.8. Ampliar les línies d’ajuda, el suport legal i fi-
nancer, i els premis per a empreses que desenvolupin 
patents comercials creades per elles mateixes o en col·
laboració amb universitats o centres tecnològics i que 
siguin desenvolupats per altres sectors econòmics.

10.9. Garantir, mitjançant la intensificació de les com-
petències de supervisió i sanció de la Generalitat de 
Catalunya, el compliment de les normes vigents actu-
alment en la Unió Europea dels productes importats 
de tercers mercats per evitar la competència deslleial 
de fabricants estrangers respecte a les empreses locals.

10.10. Enfortir la xarxa de centres tecnològics de Cata-
lunya, dotant-los d’eines que impulsin de manera activa 
els avançaments en matèria de R+D+I d’aquests centres 
tecnològics al teixit empresarial català, especialment 
entre les PIME, mobilitzant capital en projectes con-
crets, buscant la rendibilitat econòmica per a totes les 
parts.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU, Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC, Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del GP de C’s

3 | Reg. 36396

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari de Ciuta-
dans

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix les propostes de 
resolució núm. 13 del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

Formació professional 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

13.1. Elaborar i actualitzar periòdicament un mapa de 
necessitats formatives relacionades amb les demandes 
del mercat de treball. Aquest mapa, que s’elaborarà en 
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ments i reduccions d’horaris d’aquests centres, especi-
alment en aquelles poblacions on per motius geogràfics 
o socioeconòmics, aquestes mesures tenen un impacte 
especialment negatiu.

17.5. Establir mecanismes de transparència i de lliure 
competència en l’adjudicació de la provisió de serveis 
sanitaris del Departament de Salut.

17.6. Impulsar les mesures necessàries per dotar-nos 
d’una targeta sanitària Inter-operativa dins d’Espanya 
i de la UE que estigui coordinada des del Ministeri de 
Sanitat i les CCAA de manera que es pugui utilitzar 
en qualsevol punt d’Espanya sense cap menyscapte en 
els serveis a rebre pels ciutadans amb independència 
de l’administració autonòmica que hagi de prestar-los.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP SOC  Portaveu del GP C’s

6 | Reg. 36436 i 36400

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i 
Grup Mixt

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, Joaquim Arrufat i Ibáñez, porta-
veu adjunt del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix les propostes de 
resolució núm. 1 del document conjunt del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, i d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, núm. 1 del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, núm. 1 del Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional

Dret a decidir del poble de Catalunya

1.1. El Parlament de Catalunya ha aprovat en diverses 
ocasions aquesta legislatura, amb majories qualificades, 
el suport al dret a decidir dels catalans, i ha establert 
el mandat del diàleg i la negociació amb el Govern de 
l’Estat amb l’objectiu de portar-lo a terme mitjançant 
una consulta democràtica.

La constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
evidencia el suport de què gaudeix aquest propòsit entre 
institucions, societat civil, agents econòmics i socials a 

Proposta de resolució transaccional

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir el cobrament íntegre de la paga extra-
ordinària de desembre de 2013 i del 2014 per a tots els 
empleats i empleades públiques de Catalunya, ni de cap 
minoració dels seus salaris. L’acompliment d’aquesta 
resolució en cap cas es supeditarà a cap ingrés concret 
de la Generalitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu adjunt del GP 
SOC; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; 
Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Carina Mejías Sánchez, portaveu adjunta del GP de C’s

5 | Reg. 36322

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista i pel Grup Parlamentari de Ciutadans

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix la proposta de 
resolució núm. 17 del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució núm. 17

Sistema sanitari

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a

17.1. Adoptar les mesures necessàries per assegurar la 
sostenibilitat d’un sistema català de salut públic i de 
qualitat. Per a això el Govern es comprometrà a dotar 
un finançament públic suficient que permeti incremen-
tar el nivell de despesa per càpita en salut, tenint com 
a objectiu aconseguir els mateixos nivells que països 
de riquesa similar.

17.2. Assegurar per a l’any 2014 una dotació pressupos-
tària per a salut que sigui almenys igual a la que es va 
destinar als pressupostos de l’any 2012

17.3. Prendre totes les mesures necessàries per asse-
gurar la disponibilitat de llits i de quiròfans a tots els 
hospitals i clíniques dependents del sistema públic de 
salut de Catalunya. Per això es prioritzarà la utilització 
dels centres propis de l’Institut Català de la Salut, evi-
tant el tancament d’equipaments de titularitat pública 
en benefici de centres gestionats per entitats privades.

17.4. Revisar els criteris pels quals s’han pres les de-
cisions de tancament de CAPs, dispensaris, o centres 
sanitaris nocturns, de manera que es revisin els tanca-
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forces polítiques que emparen el dret a decidir i cercant 
el màxim consens possible, la via o vies, la data de la 
consulta i la pregunta, sota l’empara de la legalitat, per 
poder fer efectiu el dret a decidir dels ciutadans sobre 
el seu futur polític, al llarg de l’any 2014.

1.5. Iniciativa conjunta a les Corts Espanyoles per sol-
licitar un referèndum.

El Parlament de Catalunya directament, o en el seu cas, 
a través de les forces polítiques catalanes, amb caràcter 
urgent, presentarà davant les Corts Espanyoles la sol-
licitud al Govern de l’Estat de la corresponent voluntat 
política per a la celebració d’un referèndum durant el 
2014, d’acord amb alguna de les vies legals que ha de-
finit el Consell Assessor per a la Transició Nacional.

1.6. Creació i dotació dels instruments necessaris per 
tal d’assegurar la correcta celebració de la consulta.

1.7. Establiment de les garanties d’un autèntic debat 
democràtic que respecti totes les posicions i asseguri 
un paper neutral dels mitjans públics de comunicació, 
que implica la concreció de mecanismes d’informació 
i debat basats en el rigor o pluralitat.

1.8. el Parlament de Catalunya manifesta que en les 
passades eleccions al Parlament de Catalunya, amb una 
altíssima participació, va expressar de manera molt cla-
ra la voluntat del poble de Catalunya de poder decidir 
lliure i pacíficament el seu futur. El Parlament de Cata-
lunya en tot aquest procés ha d’actuar amb plena lleialtat 
i consonància a aquest mandat del poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joaquim Arrufat 
i Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt

7 | Reg. 36395

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix les propostes de 
resolució núm. 9 del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

tot Catalunya. És per això que el President de la Gene-
ralitat va formular per carta la petició al President del 
Govern espanyol de permetre celebrar una consulta en 
el termini més breu possible.

El Parlament de Catalunya constata, un cop més, la 
reiterada voluntat majoritària del poble de Catalunya 
d’exercir el dret a decidir el seu futur polític durant el 
2014, manifestada i expressada de forma cívica i mul-
titudinària en la «via catalana cap a la independència» 
durant l’11 de setembre de 2013, amb una ampli ressò 
i interès internacional i expressa el seu reconeixement 
a la ciutadania que es va manifestar a favor dels drets 
nacionals i socials.

El Parlament vol deixar constància que la carta de res-
posta del president Rajoy és insatisfactòria ja que no 
dona resposta al que se li havia plantejat ni tampoc a 
allò que la societat catalana espera i desitja. Tot i això, 
com que el President del Govern de l’Estat manifesta 
predisposició al diàleg sense caducitat, el Parlament 
insta al President de la Generalitat a aprofundir de ma-
nera immediata en aquest diàleg, d’acord amb els Grups 
Parlamentaris que recolzen el Dret a Decidir, que s’ha 
de fonamentar en la consulta, tenint clar que no es pot 
eternitzar i per tant ha de tenir resultats abans de que 
acabi l’actual període de sessions.

El Parlament de Catalunya constata la no existència de 
cap norma o disposició dins el marc legal vigent que 
prohibeixi la celebració d’una consulta a la ciutadania 
de Catalunya sobre el seu futur polític, així com l’exis-
tència de diverses vies jurídiques dins els marcs legals 
vigents que podrien fer efectiva la petició del President 
de la Generalitat, els quals depenen únicament de la 
voluntat política del Govern de l’Estat.

El Parlament de Catalunya constata la voluntat política 
i el pacte en situacions similars, com al Regne Unit amb 
Escòcia i el Canadà amb el Quebec, en els que en cap 
cas els marcs legals han estat cap impediment per cele-
brar una consulta als ciutadans escocesos i quebequesos 
sobre el seu futur polític

1.2. El Parlament de Catalunya ratifica el paper princi-
pal del Parlament de Catalunya en el procés cap a un 
referèndum o consulta i per la constitució d’una majoria 
política amplia que l’impulsi.

1.3. Compromís per a l’exercici del dret a decidir el 
2014 i concreció de la via o vies legals, data i pregunta 
abans de la finalització del present període de sessions.

Amb la convicció que el diàleg i la negociació serviran 
per a què, sense dilacions, el Govern de l’Estat acomo-
di als marcs legals existents la materialització de la 
demanda democràtica de la societat catalana, el parla-
ment farà una proposta de via o vies legals per iniciar 
un procés des de Catalunya de sol·licitud al Congres 
per realitzar un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya, així com la data i pregunta del referèndum 
o consulta, en el marc de la comissió parlamentaria 
del dret a decidir i d’acord amb el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir.

1.4. El Parlament de Catalunya insta al President de 
la Generalitat a anunciar, previ diàleg amb totes les 
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diversitat de models cooperatives, enforteixi el sector, 
faciliti la gestió i la creació de noves cooperatives.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés; portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA

8 | Reg. 36341

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix la proposta de 
resolució núm. 7 del Grup Parlamentari Socialista i la 
proposta de resolució núm. 10 del Grup Parlamentari 
d’ICV - EUiA.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP Socialista, GP d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Proposta de resolució núm. 7 del GP SOC i Pro-
posta de resolució núm. 10 del GP d’ICV - EUiA

Amb modificació

Proposta de Resolució 

Sobre polítiques socials i lluita contra la desigualtat

La crisis amb tot els efectes associats com l’increment 
de l’atur sense precedents, la creixent privació material 
i la pèrdua de la llar per a moltes persones i les reta-
llades en inversió social pública estan incrementant el 
col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota del 
llindar de la pobresa.

Segons el nou informe d’Intermón Oxfam «La trampa 
de l’austeritat» A Catalunya, el 2011 hi havia 1,6 mi-
lions de ciutadans en risc de pobresa (un 21,9% de la 
població catalana). Això vol dir 424.000 persones més 
respecte el 2006, quan el percentatge era del 17,2% (1,2 
milions de ciutadans), segons dades de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya recollides per la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya. Segons dades 
també recollides per la Taula, el nivell de desigualtat 
social també ha augmentat. El 2010, el 20% dels cata-
lans eren 6 vegades més rics que el 20% dels catalans 
més pobres (mentre que el 2004 ho eren prop del 4,5). 
Fins al 2008, Catalunya tenia un nivell de desigualtat 

Proposta de resolució transaccional

Després de cinc anys de crisi, Avui és imprescindible 
recuperar la plena ocupació, reduir la pobresa, reduir 
la creixent desigualtat que fa que siguin les classes po-
pulars i les classes mitjanes qui estan pagant tot el preu 
d’una crisi que no han generat.

Considerem que la sortida d’aquesta crisi econòmica 
i social s’ha de plantejar en el marc d’un nou model 
productiu i de consum sostenible mediambientalment.

Ens cal un nou model econòmic que impulsi les ener-
gies renovables, que estimuli el consum eficient i res-
ponsable de primeres matèries, que aprofiti i impulsi 
el medi natural com un dels nuclis d’oportunitats de 
treball i de generació de benestar. Convertint el canvi 
climàtic en un eix de recerca i desenvolupament.

Promoure la durabilitat dels productes per permetre 
que la seva vida útil s’allargui tot el que la tecnologia 
actual permet.

Establir l’eficiència energètica com un dels principals 
criteris a l’hora d’establir prioritats en el desenvolupa-
ment del nostre país.

Un nou model on l’economia social jugui un paper im-
portant com a alternativa als reptes econòmics i socials 
que se’ns plantegen en el nostre país. En l’actualitat 
l’economia social representa el 7% del PIB i un 12% de 
l’ocupació, i a més juga un paper destacat com agents 
per la inserció laboral. Ha demostrat ser un sector re-
sistent a la crisi.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1) Impulsar els acords del Pacte + Indústria, pactat pels 
agents socials, econòmics i professionals de Catalunya.

2) Impulsar i incentivar nous filons d’ocupació en l’ho-
ritzó de l’homologació amb Europa en el sector verd de 
l’economia, en els següents sectors estratègics:

3) Actualitzar i impulsar el Pla d’Energia de Catalunya, 
apostant per l’impuls de les energies netes (biomassa, 
geotèrmia, solar, eòlica) i per la implantació planificada 
i regulada d’estratègies d’estalvi i eficiència, d’energia 
distribuïda i de xarxes intel·ligents.

4) Impulsar l’electrificació del transport, especialment 
quant a vehicles elèctrics i transport ferroviari, i revisar 
el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya po-
tenciant les previsions que facilitin el transport públic 
ferroviari enfront de solucions de mobilitat més cares 
i més insostenibles.

5) Impulsar el desenvolupament i l’execució el Pla d’In-
fraestructures de Residus Municipals i fomentar la in-
novació estratègica en el sector del tractament i gestió 
de residus a Catalunya.

6) Promoure la rehabilitació i la millora de l’eficiència 
energètica d’habitatges amb incentius i mesures.

7) Tornar a posar en marxa el centre de suport a la 
creació de cooperatives Aracoop.

8) Promulgar una nova llei de cooperatives, amb el con-
sens amb tots els agents implicats, que reconegui la 
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2. Fons Econòmic Interinstitucional per la Inclusió 
social

El Parlament de Catalunya constata el preocupant crei-
xement de les situacions de risc de pobresa i de priva-
ció material severa en la que es troben moltes famílies 
catalanes. Aquesta situació s’ha vist agreujada per la 
davallada de la protecció davant la desocupació i el 
desmantellament de la Renda Mínima d’Inserció. El 
Parlament considera que cal superar les accions reac-
tives i compartimentades, i per això insta el Govern a 
constituir de forma urgent un Fons Econòmic Interins-
titucional per la Inclusió social que permeti la garantia 
de suficiència de recursos i l’eficiència en tots els dispo-
sitius, recursos, prestacions i serveis de responsabilitat 
pública relacionats amb la detecció i l’atenció al risc 
d’exclusió social que es presten a Catalunya.

3. Compliment dels compromisos de lluita contra la 
pobresa ja signats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment peremptori als compromisos 
adquirits amb les entitats socials i municipalistes en el 
Document de Lluita contra la Pobresa i per la Inclusió 
Social a Catalunya i a accelerar els treballs per assolir 
el Pacte de Lluita contra la Pobresa i per la inclusió so-
cial amb actuacions, calendari i dotació pressupostària.

4. Xarxa d’Últim Recurs de Lluita contra l’Exclusió 
Social

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a constituir una Xarxa d’Últim Recurs de Lluita 
contra l’Exclusió Social formada pel Govern i els ens 
locals i amb la participació dels agents i entitats socials, 
a la que es convidi a participar les altres institucions, 
entitats i empreses privades del país. La Xarxa d’Últim 
Recurs coordinarà els dispositius i habilitarà serveis i 
prestacions per a totes les persones en situació objectiva 
de pobresa i risc imminent d’exclusió social. Garantirà: 
seguiment a través d’un professional de referència, ajuts 
a l’accés i manteniment de l’habitatge i suport en els 
eventuals processos de desnonament, garantia d’accés 
a aliments i als serveis bàsics d’energia i aigua així com 
a les necessitats de farmàcia, ulleres i audiòfons, accés 
a la Renda Mínima d’Inserció, atenció específica als 
infants per assegurar els mínims en l’alimentació, els 
serveis bàsics de la llar i l’educació i el lleure educatiu 
en condicions d’igualtat efectiva així com a la gent gran 
vulnerable.

5. Denúncia del desmantellament de l’atenció a la de-
pendència i a les persones amb discapacitat i reversió 
de les retallades

El Parlament denuncia les contrareformes i el desman-
tellament econòmic que la Llei 39/2006 de Promoció de 
l’Autonomia Personal i d’Atenció a les Persones en Situ-
ació de Dependència i del Sistema Català d’Autonomia 
i Atenció a la Dependència (SCAAD) estan patint per 
part del Govern del PP i la inacció per part del Govern 
de la Generalitat.

El Parlament insta el Govern a garantir el compliment 
efectiu de la normativa vigent acabant amb les rebaixes 
retroactives i suspensions discrecionals de prestacions 

social equiparable a la mitjana europea i prop d’un punt 
per sota de les desigualtats a l’Estat espanyol.

El percentatge de població que pateix privacions mate-
rials severes va passar de l’1.6% l’any 2008 al 5.8% l’any 
2011. En un any (entre març de 2012 i març de 2013), 
hi havia 26.500 famílies més a Catalunya amb tots els 
seus membres a l’atur. Segons dades de l’IDESCAT 
(2on trimestres de 2013) a Catalunya hi ha 203.800 
persones en habitatges sense perceptors d’ingressos. 
Catalunya va ser el territori de l’Estat on hi va haver 
més desnonaments el 2012. Del total de 101.034, 25.422 
es fan realitzar a Catalunya, molt per sobre de Madrid 
(14.549), Andalusia (13.638) o el País Valencià (13.199).

A partir de 2012, el pressupost del Govern català va 
retallar alguns programes socials adreçats als col·lectius 
més vulnerables com la Renda Mínima d’Inserció, els 
ajuts per al pagament del lloguer o les beques de men-
jador escolar.

Segons les dades que dóna l’informe d’Intermón 
Oxfam, si es manté la tendència actual, el 2025 l’Estat 
espanyol podria tenir 20 milions de pobres, el que re-
presentaria el 42% de la població. Seguint la mateixa 
projecció, Catalunya tindria 2,6 milions de pobres, o 
sigui, el 34,5% del total de catalans i catalanes.

Davant aquesta catàstrofe humana i social és necessari 
donar resposta a les necessitats més bàsiques d’una part 
de la ciutadania catalana que amb independència de 
la seva situació social veuen com la manca de feina o 
de llar els aboca a una situació d’exclusió econòmica 
que els condueix cap a la marginalitat, es tracta d’un 
conjunt de mesures de rescat social que es consideren 
imprescindibles en aquest moment.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a regular el 
Mínim Vital Garantit entès com el conjunt de mesures 
dirigides a: 

1) Regular en els termes previstos en l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia Catalunya una renda que garan-
teixi una vida digna a tots els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya.

2) Establir un pla de xoc temporal per garantir el dret a 
l’alimentació: reforç de les partides de beques menjador 
i menjadors socials. Incorporació del dret a l’alimenta-
ció a la cartera de serveis.

3) Establir un preu social en els subministraments mí-
nims d’aigua i energia –per enllumenat, calefacció i per 
cuinar; prohibició de que les empreses subministradores 
puguin tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insu-
ficiència d’ingressos.

4) Constituir el fons català d’habitatges per emergències 
socials nodrit per immobles procedents de: SAREB, 
entitats participades pel FROB, AAPP, lloguer forçós 
dels habitatges desocupats –art. 42 Llei Habitatge–.

1. Garantia de rendes

Davant el creixement de les desigualtats i un sistema fis-
cal creixentment regressiu, el Parlament insta el Govern 
a desenvolupar l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia 
per tal garantir una renda a totes aquelles persones que 
estan en situació de pobresa.



 7 | Sessió plenària núm. 17 · Propostes transaccionals

i serveis. Concretament, insta el Govern a anul·lar 
immediatament la suspensió d’accés a residències de 
gent gran en places susceptibles de ser ocupades per 
una prestació econòmica vinculada i a atorgar la plaça 
amb caràcter d’urgència a totes aquelles persones que 
resten pendents de l’ingrés residencial. De la mateixa 
manera, el Parlament insta el Govern a garantir que 
totes les persones amb discapacitat, que acaben l’etapa 
escolar obligatòria i que no poden accedir al món la-
boral, puguin disposar d’un servei d’atenció diürna, a 
retornar la cotització a les cuidadores no professionals 
que atenen persones dependents a la llar i a derogar 
les retallades de prestacions i serveis que s’han fet de 
manera retroactiva durant el 2013, com és el Programa 
d’Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries d’ajuts 
que enguany s’han publicat amb reduccions econòmi-
ques importants.

6. Garantia de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a la Dependència

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a garan-
tir un model d’atenció a les persones amb discapacitat 
i dependència i de promoció de l’autonomia personal 
que atorgui la seguretat en l’exercici dels drets de les 
persones en aquesta matèria.

El Parlament constata que, amb una població envellida 
i amb més dependència, paradoxalment cada cop hi ha 
menys persones amb dret a les prestacions i serveis i 
cada dia la llista d’espera d’una plaça pública residencial 
és més llarga. El Parlament denuncia la inacció per part 
del Govern de la Generalitat i les reiterades declaraci-
ons d’aquest als mitjans de comunicació advertint que 
la que la llei no es pot sostenir en el temps ni en la seva 
magnitud mentre que no proposa a aquest Parlament 
cap actuació, reforma legal o administrativa ni proposta 
de sostenibilitat del sistema d’atenció a les persones 
amb dependència.

7. Garantia d’atenció per part dels Serveis Socials

El Parlament afirma que els Serveis Públics, adequada-
ment definits i dimensionats, fan una funció no només 
social sinó també de promoció econòmica i de cohesió 
territorial. Els Serveis Socials esdevenen en el nostre 
Estat del Benestar un sistema essencial per atendre 
les necessitats del conjunt de la ciutadania així com 
una xarxa de recursos imprescindible per garantir la 
igualtat de totes i tots. Per fer efectiu aquest objectiu 
la llei de Serveis Socials té com a objecte aconseguir 
que els serveis socials es prestin amb els requisits i 
els estàndards de qualitat òptims necessaris per a ga-
rantir la dignitat i la qualitat de vida de les persones. 
El Parlament insta el Govern a donar compliment a la 
llei de Serveis Socials que configura el dret a l’accés 
als serveis socials com un dret subjectiu de caràcter 
universal, que esdevé un principi bàsic del Sistema, 
orientat a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i 
el progrés social de les persones.

8. Decret Cartera de Serveis Socials i memòria econò-
mica per a l’exercici 2014

Davant l’opacitat en les retallades de serveis i presta-
cions i la manca de definició per part del Govern del 
present i futur dels Serveis Socials d’Atenció Pública 

així com el necessari pacte per la sostenibilitat present 
i futura del nostre model de cohesió social, el Parla-
ment insta el Govern de la Generalitat a obrir un procés 
de negociació amb els Grups Parlamentaris i al si del 
conjunt dels òrgans de participació i de coordinació 
dels Sistema Català de Serveis Socials i el CAPSIF 
que culmini amb l’aprovació d’un Decret amb una nova 
Cartera de Serveis Socials i una memòria econòmica 
per a l’exercici 2014 que garanteixi els serveis i presta-
cions a les persones usuàries dels serveis socials.

9. Pagament a entitats i empreses proveïdores de serveis 
d’atenció a les persones

El Parlament insta el Govern a establir una taula per-
manent de seguiment amb les entitats del tercer sec-
tor social i empreses proveïdores de serveis d’atenció 
a les persones perjudicades pels impagaments per tal 
que s’articuli, amb caràcter urgent, un pla de retorn 
del deute contret amb les entitats socials i empreses 
proveïdores, es doni transparència a la situació d’incom-
pliment de pagaments, s’ofereixi seguretat a les entitats 
i empreses prestadores de serveis socials, educatius i 
ocupacionals i s’habiliti l’accés a línies de crèdit de 
l’Institut Català de Finances.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA 
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i Grup Mixt

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, David Fernàndez i Ramos, portaveu del 
Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 133 
del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució transaccional, subsegüent al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00005/10), que substitueix les propostes de reso-
lució núm. 11del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i els 
punts 2 i 3 de la proposta de resolució núm.14 presen-
tada pel Grup Mixt.

Proposta de resolució transaccional

Primer. Emetre, el més aviat possible, tot respectant 
la tramitació establerta, les corresponents resolucions 
denegatòries de les sol·licituds de prospeccions anome-
nades Darwin i Leonardo, en la línia de les conclusions 
de l’Informe del grup de treball sobre l’extracció d’hi-
drocarburs per fracturació hidràulica i als compromi-
sos del govern.
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2012 (escoles bressol, escoles de música, escoles muni-
cipals d’educació especial, escoles d’art i d’altres) amb 
l’objectiu de garantir els seu òptim funcionament i la 
seva continuïtat futura.

b) Liquidar els deutes acumulats amb el món local per 
a que puguin fer front al pagament de beques menjador, 
transport escolar i escoles municipals.

c) Garantir les beques menjador per tal que aquells 
infants de les famílies que no poden fer front al paga-
ment del menjador escolar la tinguin garantida cobrint 
el 100% del seu cost en els casos que sigui necessari.

d) Garantir les hores necessàries i les condicions labo-
rals dels i les auxiliars d’educació especial (vetlladors/
es) a l’escola pública catalana en la seva tasca d’inte-
gració amb alumnes amb discapacitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP PPC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del GP C’s; David Fernàndez i Ramos, 
portaveu del G Mixt
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, Grup Parlamentari Socialista i Grup Mixt

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, David Fernàndez i Ramos, 
portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix les propostes de 
resolució.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, GP Socialista, Grup Mixt

A la Proposta de resolució núm. 15, apartat, del GP 
ICV-EUiA

Amb addició

«Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de 
la Llei orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva, 
i de la interrupció voluntària de l’embaràs, per part del 
Govern espanyol.

El Parlament de Catalunya ratifica els dret de les dones 
a tenir el control i a decidir lliurament i responsable so-
bre la seva sexualitat, inclosa la salut sexual i reproduc-

Segon. Presentar i promoure, dins de l’actual perío-
de de sessions parlamentàries, els projectes legislatius 
necessaris en els àmbits de l’ordenació territorial, de 
l’urbanisme, del medi ambient o de mines, per impedir 
que en el futur es puguin executar projectes de prospec-
cions i explotacions amb la tecnologia de la fracturació 
hidràulica, en el territori de Catalunya.

Tercer. A realitzar totes les gestions i tràmits necessa-
ris, inclosa la interposició dels recursos administratius 
i competencials que calguin, davant l’Administració 
central de l’Estat, per oposar-se a la realització de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencio-
nals amb la tecnologia de la fracturació hidràulica tant 
davant la costa de Catalunya com en àmbits dits in-
tercomunitaris, actualment en tràmit, en especial els 
previstos amb continuïtat al País Valencià i l’Aragó, 
pel que puguin afectar a la contaminació de les aigües 
que aboquen a la Conca de l’Ebre i que passen per Ca-
talunya, així com la contaminació a la capçalera del riu 
Noguera ribagorçana.

Quart. A promoure l’actualització del Pla d’Energia de 
Catalunya per incrementar les previsions de producció 
d’energies renovables i fomentar la generació distribuï-
da, l’autoconsum, l’estalvi i l’eficiència energètiques, am-
pliant els objectius mínims fixats per la Unió europea.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis David Fernàndez i Ramos
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu del Grup Mixt
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
de Ciutadans i Grup Mixt

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, 
portaveu del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix les propostes de 
resolució núm. 13 del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Proposta de resolució transaccional

a) Mantenir el finançament dels centres municipals, 
com a mínim amb el nivell de despesa del Pressupost 
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Catalunya Caixa impulsada pel Fons de Reestructu-
ració Ordenada Bancària (FROB) i negociar amb el 
Govern de l’Estat la seva aplicació, amb l’objectiu de 
mantenir l’arrelament i presència de Catalunya Banc 
amb l’economia productiva i les necessitats financeres 
de la societat catalana, garantir al màxim nombre de 
llocs de treball de l’entitat i estudiar el manteniment de 
l’entitat sobre propietat pública.»

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

13 | Reg. 36394

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, pel Grup Mixt, pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

A la Mesa del Parlament

Proposta de transacció

Proposta de resolució sobre llengua

1. El Parlament de Catalunya manifesta: 

a) Que les iniciatives legislatives dels Governs Balear 
i Aragonès no s’ajusten ni a la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries (CELROM), ratificada 
per l’estat espanyol ni a la Declaració universal dels 
drets lingüístics, que va ésser aprovada per unanimitat 
al Congrés dels Diputats.

b) Que, d’acord amb la Carta europea de les llengües 
regionals o minoritàries, cal respectar també l’àrea ge-
ogràfica de les llengües i les relacions entre els territoris 
en què cadascuna és parlada, i cal respectar també els 
criteris que els estaments científics, acadèmics i cultu-
rals estableixen, els quals palesen la unitat de la llengua 
catalana.

c) El suport a totes les administracions locals en les 
seves accions de defensa i foment de l’ús de la llengua 
catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, d’integra-
ció i de cohesió social, perquè continuï essent la llengua 
d’ús preferent.

d) El reconeixement i suport a tota la comunitat edu-
cativa en defensar i fer del català la llengua vehicular 
a l’escola.

e) El seu suport a totes les mobilitzacions, pacífiques i 
unitàries que defensen el català com a llengua vehicular 
a les Illes Balears.

f) El reconeixement dels països catalans com una re-
alitat cultural, lingüística i històrica compartida entre 
els seus diferents territoris, actualment ubicats en dife-

tiva, així com la maternitat i la interrupció voluntària de 
l’embaràs, lliure de pressió, discriminació i violència.»

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV- EUiA; 
Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del G Mixt
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix la proposta de re-
solució núm. 34 del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, núm. 34 del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

Proposta de resolució transaccional

«Conflicte a Catalunya Banc

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que el procés de reestructuració de Catalunya Caixa 
preservi al màxim el nombre de llocs de treball i l’ar-
relament al territori i a la societat catalanes de l’entitat, 
i en aquest sentit expressa la seva solidaritat amb els 
treballadors davant la proposta d’Expedient de Regu-
lació d’Ocupació que pot suposar la pèrdua de 2.395 
llocs de treball –un terç de la plantilla– i l’aplicació 
d’unes condicions molt més dures que les aplicades al 
personal d’altres entitats financeres nacionalitzades, i 
insta al Govern de l’Estat a tenir una actitud de diàleg 
i propositiva per tal de permetre un acord sobre el futur 
de la plantilla de Catalunya Banc amb els seus repre-
sentants sindicals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prendre una actitud activa davant l’Expedient 
de Regulació d’Ocupació plantejat a Catalunya Caixa, 
i a oferir la seva mediació per tal que sigui possible un 
acord i els mantinguin el màxim nombre de llocs de 
treball i el patrimoni de l’entitat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a estudiar conjuntament amb els treba-
lladors de l’entitat i els grups parlamentaris fórmules 
alternatives a la reestructuració i posterior subhasta de 
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix la proposta de 
resolució núm. 9 sobre educació del Grup Parlamentari 
Socialista.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució transaccional presentada per: GP 
Socialista, GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Amb modificació

Sobre educació

Educació

1. LOMCE

El Parlament insta al Govern a:

a) Reclamar al govern de l’estat que retiri el Projecte de 
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE) pel seu caràcter segregador, mercantilista, 
confessional i clarament contrari als interessos de l’es-
cola pública.

b) Denunciar la voluntat recentralitzadora de la Llei, 
que atorga a l’Estat el control absolut de les àrees fo-
namentals, l’establiment del currículum i les noves re-
vàlides.

c) Denunciar l’atac sense precedents que suposa la 
LOMCE al model d’immersió lingüística vigent a 
Catalunya avalat per les sentències del TC, un model 
d’èxit fonamental per a la cohesió social de Catalunya 
que permet als alumnes catalans finalitzar l’educació 
obligatòria coneixent el català i el castellà.

d) Donar suport a l’acord que han subscrit la pràctica to-
talitat dels grups de l’oposició al Congrés dels Diputats 
per derogar la LOMCE, en cas de que finalment sigui 
aprovada sense diàleg i amb els únics vots del PP, en 
quant el canvi de la majoria parlamentària ho faci pos-
sible, mantenint la vigència la Llei Orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’Educació, que respecta les competències 
de la Generalitat en l’àmbit educatiu conforme al que 
estableix l’Estatut i l’aplicació de la LEC.

e) Demanar el manteniment de l’assignatura d’Educació 
per a la Ciutadania, d’acord al previst Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i garantir el caràcter 
laic de l’ensenyament en les escoles de titularitat públi-
ca, d’acord amb el que estableix l’Estatut.

rents estats i en el cas de l’Estat Espanyol en diferents 
comunitats autònomes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reiterar el reconeixement de la unitat de la 
llengua catalana i defensar, amb tots els mitjans al seu 
abast, la condició de patrimoni comú de tots els seus 
parlants, 

3. el seu normal ús i desenvolupament com a element 
de vertebració del país i de cohesió social i el seu marc 
legal. En aquest sentit, caldrà: 

a) Requerir al govern de l’Estat que actuï d’acord amb 
el que estableix el mandat constitucional de l’article 3, 
d’especial respecte i protecció de les diferents llengües 
de l’Estat.

b) Requerir que actuï pel reconeixement de la unitat 
de la llengua catalana, amb la protecció del seu àmbit 
territorial històric i la seva denominació científica, sens 
perjudici d’altres denominacions locals tradicionals o 
històriques, i que adopti les mesures corresponents.

c) Continuar defensant el model d’immersió lingüística 
del sistema educatiu regulat a la Llei d’Educació de 
Catalunya.

d) Requerir el compliment de totes les recomanacions 
del Comitè d’experts i del Comitè de Ministres del Con-
sell d’Europa emeses en el tercer informe de seguiment 
de compliment del tractat de la CELROM.

e) Demanar al Govern d’Aragó que empri criteris ci-
entífics a l’hora de reglamentar la política lingüística 
i que, per tant, que respecti i utilitzi la denominació 
científica internacional de la llengua parlada a la Franja, 
el català, com a riquesa patrimonial cultural que cal 
protegir i fomentar, compartida amb Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el 
Carxe i Andorra.

f) Cooperar amb les comunitats i els territoris amb qui 
compartim la llengua catalana, i treballar conjuntament 
per la unitat de la llengua.

g) Avançar en el coneixement de la realitat de la llengua 
catalana al món i en el reconeixement del català en les 
institucions espanyoles i europees.

h) Treballar perquè la comunitat internacional recone-
gui el català com una llengua a incloure en el marc 
de l’excepcionalitat cultural quan es negociïn els nous 
acords de liberalització del comerç internacional.

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; David Fer-
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt (CUP-AE); 
Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; 
Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU
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b) Mantenir el finançament dels centres municipals, 
com a mínim amb el nivell de despesa del Pressupost 
2012 (escoles bressol, escoles de música, escoles muni-
cipals d’educació especial, escoles d’art i d’altres) amb 
l’objectiu de garantir els seu òptim funcionament i la 
seva continuïtat futura.

c) Liquidar els deutes acumulats amb el món local per 
a que puguin fer front al pagament de beques menjador, 
transport escolar i escoles municipals.

d) Complir la LEC pel que fa a la visió global dels 
ensenyaments artístics i la responsabilitat que té la Ge-
neralitat en garantir-los tant als graus superiors com als 
altres nivells.

e) Mantenir els 27 contractes programa que la Con-
selleria d’Ensenyament tenia establerts amb diferents 
escoles concertades de Catalunya que acompleixen una 
important funció social i ampliar-los desplegant la Llei 
d’educació, d’acord amb el que preveuen els seus arti-
cles 48.5 i 20.

f) Presentar en el termini d’un mes un estudi sobre els 
centres que s’han acollit a l’horari acumulat de matins 
i el que suposa en equitat, en qualitat educativa i en 
estalvi pressupostari.

g) Mantenir el finançament de les places 0-3 anys en 
1600 euros per alumne/any, i comprometre’s a aug-
mentar-ho progressivament atenent a les disponibili-
tats pressupostàries fins als 1.800 euros alumne/any, 
entenent l’educació 0-3 com una etapa educativa fo-
namental.

h) Restablir la convocatòria d’ajuts per l’adquisició de 
llibres de text, material didàctic complementari i infor-
màtic per a l’alumnat d’educació primària i secundària 
escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics.

i) Garantir les beques menjador com a Dret Subjectiu 
per tal que aquells infants de les famílies que no poden 
fer front al pagament del menjador escolar la tinguin 
garantida cobrint el 100% del seu cost en els casos que 
sigui necessari.

5. Planificació de l’oferta educativa

El Parlament manifesta el rebuig a les formes amb què 
el Departament d’Ensenyament ha pres les decisions de-
satenent el diàleg que especifica la LEC amb els agents 
implicats, en particular amb els municipis i per això 
instem al Govern a:

a) Programar l’oferta educativa en l’exercici de la co-
responsabilitat dels ens locals i en el diàleg amb la co-
munitat educativa, d’acord amb els articles 44, 45, 159 i 
162 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que 
determina les competències dels ens locals i llur par-
ticipació en la programació general de l’ensenyament.

b) Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i, concreta-
ment, el tancament de totes les línies de l’escola pública 
efectuades i previstes pel Departament d’Ensenyament, 
atenent el principi de corresponsabilitat amb els ajunta-
ments i la comunitat educativa, els projectes educatius 
consolidats, les necessitats socials i les realitats territo-
rials, i establir una anàlisi demogràfica basada en cinc 
anys, i no pas en el curs immediat següent.

f) Demanar el manteniment curricular dels ensenya-
ments humanístics i artístics, d’acord al previst Llei 
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

2. A reclamar al Govern de l’Estat

El Parlament insta al Govern a:

a) Reclamar al Govern de l’Estat la derogació del Reial 
Decret-Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents 
de racionalització de la despesa pública en l’àmbit edu-
catiu, que ha suposat, entre d’altres, la no substitució 
dels professors en les baixes inferiors a 15 dies.

b) Demanar al Govern de l’Estat el restabliment dels 
criteris anteriors per a l’atorgament de les beques com 
a garantia de la igualtat en l’accés al dret a l’Educació 
derogant el Real Decret 609/2013, de 2 d’agost, pel qual 
s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar 
i la quantia de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 
2013-2014, i es modifica parcialment el Real Decret 
1721/2007 de 21 de desembre, pel qual s’estableix el 
règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

c) Negociar amb el Govern de l’estat el compliment 
dels articles 131.3.d i 172.1.g EAC, relatius a la gestió 
de beques de l’ensenyament obligatori i post-obligatori 
i de les beques universitàries, conforme a les diferents 
sentències existents, per tal de poder construir una po-
lítica integral de beques i ajuts a l’estudi.

3. Retallades del Govern de la Generalitat

Des del convenciment que l’educació és la millor in-
versió social i la millor garantia d’equitat; constatant 
que el nombre d’alumnes a Catalunya ha augmentat en 
20.000 en el curs 2013-14 i que no és possible atendre 
amb garanties de qualitat i igualtat amb una disminució 
dels recursos tot i el difícil context de crisi econòmica; 
el Parlament insta al Govern:

a) A mantenir, com a mínim, la despesa en educació 
del pressupost 2012 i en tot cas a destinar-hi més re-
cursos, en compliment de la disposició final tercera de 
la Llei 12/2009, d’educació, sobre inversió en educació 
respecte al PIB que marcava el 6% PIB com a objectiu.

b) A complir amb els compromisos adquirits i amb el 
calendari establert que fixen les mocions i Propostes de 
resolució aprovades en seu parlamentaria la X legisla-
tura en matèria educativa.

c) A remetre, en el termini d’un mes, un informe al Par-
lament d’aquests compliments, en particular d’aquells 
casos que evitaven el tancament de línies educatives 
garantint així la continuïtat del centre i també d’aquells 
casos d’inversions urgents i prioritàries.

4. Garantir la inclusió i la qualitat del sistema d’edu-
cació de Catalunya

El Parlament insta al Govern a:

a) Suprimir els concerts amb les escoles que segreguen 
per sexe, reformant, si cal, el contingut actual de la 
LEC, pel seu caràcter discriminatori, i d’acord a les sen-
tències del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors 
de Justícia de diverses CCAA. Destinar els recursos a 
projectes de cohesió social i escola inclusiva.
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d’accés a la Targeta Sanitària Individual que es deriven 
de l’aplicació del RDL 16/2012, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones.

2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a 
la Resolució general de la cartera de serveis del sistema 
nacional de salut i farmàcia del Ministerio de Sanidad, 
que estableix el copagament del 10% del cost dels me-
dicaments que es dispensen als serveis de farmàcia hos-
pitalària, atès que afecta pacients amb malalties greus 
que no tenen cap elecció alternativa. El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a establir els mecanismes 
compensatoris necessaris per garantir l’accés de tots els 
ciutadans als medicaments de dispensació hospitalària 
i ambulatòria.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cores-
ponsabilitzar els diversos àmbits de Govern per millo-
rar els nivells de salut de la població mitjançant el Pla 
interdepartamental de salut pública (PINSAP), incor-
porant-hi la salut en totes les polítiques i avaluant-ne 
l’impacte amb la col·laboració de l’Institut Català d’Ava-
luació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
l’actuació sobre els determinants de salut i els factors 
de risc principals de les malalties cròniques, incorpo-
rant-hi la promoció de la salut i la prevenció de la ma-
laltia com una part nuclear de la cartera de serveis de 
salut per a la població amb la signatura del contracte 
programa ASPCAT-CatSalut i la inclusió en els contrac-
tes de compres de serveis d’Atenció Primària de Salut 
d’objectius de salut comunitària.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar l’Informe Anual de Salut de Catalunya, mitjançant 
l’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya, 
que haurà de contenir l’actualització i evolució dels 
principals indicadors i aportar informació rellevant 
sobre la salut i els seus determinants, especialment els 
socioeconòmics, atès l’actual context de crisi. Aquest 
informe es presentarà al Parlament i haurà d’estar a dis-
posició de la ciutadania de forma clara i intel·ligible. El 
Govern presentarà públicament els criteris d’elaboració 
dels indicadors referits a les llistes d’espera i n’acordarà 
eventuals modificacions en el marc del Consell de Salut 
de Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar 
la Central de Resultats del Sistema Sanitari integrant 
els indicadors de la central de balanços; crear la Cen-
tral de Resultats de Recerca i Innovació Biomèdica en 
l’àmbit de l’Agència de Qualitat i Avaluació del Depar-
tament de Salut, fent pública la informació que genera 
al conjunt d’operadors del sistema sanitari, al Parlament 
de Catalunya i a la ciutadania, de forma exhaustiva i 
entenedora, alhora que l’insta a constituir un comitè 
d’experts que garanteixi la qualitat i la independència.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
una proposta, en un termini de sis mesos, que garantirà 
la independència de criteri de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació en Salut de Catalunya.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’accessibilitat als serveis sanitaris en base a criteris 

6. Personal educatiu

El Parlament insta al Govern a:

a) Donar compliment amb efectes immediats la Mo-
ció 38/X de mesures per als docents entenent que són 
part fonamental del sistema educatiu. I a comparèixer 
davant la comissió d’Educació per donar compliment 
d’aquests acords

b) Deixar sense efecte la Resolució ENS/1051/2013, de 
13 de maig per la qual es dicten les instruccions sobre 
les adjudicacions de destinacions provisionals amb efec-
tes d’1 de setembre de 2013 per al personal funcionari 
de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i 
sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les 
plantilles dels centres educatius públics.

c) Aprovar una nova Resolució que contempli els pa-
ràmetres que establia la Resolució ENS/878/2012, de 
7 de maig, en què s’establien criteris de discriminació 
positiva pel personal funcionari i interí dels cossos do-
cents amb disminució legalment reconeguda a l’hora 
d’obtenir una adjudicació de destinació provisional.

d) Garantir les hores necessàries i les condicions labo-
rals dels i les auxiliars d’educació especial (vetlladors/
es) a l’escola pública catalana en la seva tasca d’inte-
gració amb alumnes amb discapacitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP SOC Portaveu GP ICV-EUiA 
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari Socialista

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 133 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00005/10), que substitueix la proposta de re-
solució núm. 8 del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució núm. 8

Salut

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’assistència sanitària de cobertura pública a tots els 
ciutadans de Catalunya, instrumentant els mecanismes 
necessaris per superar les limitacions administratives 
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per garantir que s’assignen al centre prou recursos per 
cobrir l’activitat sanitària que du a terme. També s’insta 
el Govern a revisar la configuració jurídica per establir 
amb claredat la titularitat pública de tots els òrgans de 
gestió i direcció del centre, a establir nous mecanismes 
de transparència i control de gestió que garanteixin la 
dedicació dels recursos públics de l’hospital a les fina-
litats fundacionals i a reforçar l’activitat de control per 
la Intervenció General de la Generalitat, el Protectorat 
de Fundacions de la Generalitat i les altres entitats de 
control.

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ga-
rantir que els plans de millora dels nivells de resolució 
i accessibilitat territorials vinculats a l’acompliment 
dels objectius del pla de salut responguin a criteris clí-
nics amb objectius concrets d’assoliment de resultats, 
promoguin la coordinació assistencial entre les entitats 
del SISCAT d’acord amb el Decret 126/2010, de 14 de 
desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya, es presentin en els consells de parti-
cipació i s’aprovin en els consells de direcció territorials 
que preveu la Llei15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 
sanitària de Catalunya (LOSC), en els quals es farà el 
seguiment dels seus resultats en termes de millora de 
resolució i accessibilitat del ciutadà, així com de l’im-
pacte del seu desenvolupament.

16. El Parlament insta el Govern a impulsar la inter-
nacionalització del sector salut i del sistema de salut 
de Catalunya i, en especial, pel que fa a l’àmbit de 
la recerca de serveis, d’innovació i de recerca bio-
mèdica. El Govern impulsarà l’optimització de les 
estructures existents en l’àmbit de la recerca i inno-
vació, per maximitzar-ne l’eficiència i potenciar un 
model col·laboratiu. El Parlament insta el Govern a 
donar suport a l’assoliment de projectes i participació 
en programes de recerca i innovació de la Comissió 
Europea mitjançant la Delegació de Govern davant 
la Unió Europea.

Punt 17

Fer públiques al web del CatSalut, en un màxim de 7 
dies des de la compareixença semestral del conseller 
de salut a la Comissió de Salut del Parlament de Cata-
lunya per explicar el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària, totes les dades corresponents a les llistes i els 
temps d’espera semestrals de procediments quirúrgics 
garantits i de proves diagnòstiques, de manera que es 
pugui consultar qualsevol dels tres últims talls, inclòs el 
corresponent a juny de 2013 i, paral·lelament, habilitar 
la publicació de l’activitat quirúrgica semestral i anual 
de cadascun dels procediments quirúrgics garantits i 
de la realització de les proves diagnòstiques amb temps 
de garanties, als nivell de regió sanitària i de centre, 
tendint a adequar les dades de les llistes d’espera se-
gons els criteris que estableix el Reial decret 605/2003, 
del 23 de maig.

Punt 18

Elaborar dins del Pla Interdepartamental de Salut Pú-
blica, a presentar abans de finalitzar el 2013, un pro-
grama de prevenció i detenció precoç de les malalties 
i trastorns mentals, amb especial atenció al suïcidi i 

clínics i l’equitat en l’accés als resultats qualitatius, tant 
des d’un punt de vista social com territorial.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar 
un nou concurs per a la gestió dels serveis de transport 
sanitari, de forma que es compleixin els terminis le-
galment establerts per a la convocatòria i es garanteixi 
un servei més eficaç pel que fa a seguretat del pacient 
i temps de resposta, adaptat a les necessitats de la po-
blació i del territori. En el procediment de contractació 
es tindrà especial cura que se subrogui la totalitat del 
personal i s’asseguri el compliment de les condicions de 
treball establertes legalment i una formació adequada 
als professionals del transport sanitari.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
plantar el Pla integral per a l’atenció a les persones amb 
trastorns mentals, incloent-hi mesures per a la inserció 
laboral d’aquest col·lectiu i elaborant un nou pla espe-
cial per a l’autisme.

11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avan-
çar en el desplegament dels consells de participació 
territorials amb la finalitat de generar la complicitat 
local necessària entre l’administració sanitària i el ciu-
tadà al servei de les polítiques sanitàries públiques, que 
permetin incorporar les aportacions del territori en el 
procés de planificació, tant estratègica com operativa, 
del Pla de Salut.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dur a terme les actuacions necessàries 
amb relació a l’Institut Català de la Salut (ICS) per:

a. Mantenir-ne la titularitat pública.

b. Incloure’l en l’epígraf d’entitats de dret públic dels 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, donant 
compliment a la naturalesa jurídica que li atorga la Llei 
8/2007 de l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu 
d’impulsar el desenvolupament de la Llei i permetre 
que l’ICS evolucioni i es configuri com una veritable 
empresa pública més àgil, descentralitzada, eficient, 
sostenible, competitiva, adaptable als canvis i propera 
a les necessitats assistencials de la població, disposant 
dels mateixos instruments de gestió que la resta d’em-
preses públiques dels sector.

c. En el marc del que disposa l’article 12 de la Llei 
8/2007, promoure’n la integració territorial amb la resta 
de proveïdors de la xarxa sanitària d’utilització pública, 
amb la finalitat de facilitar la coordinació assistencial, 
la continuïtat d’accés del ciutadà i l’acompliment dels 
objectius de política sanitària en el marc del Pla de 
Salut de Catalunya.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
el procés per dotar de personalitat jurídica l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona com a ens públic de la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, 
garantint la presència del coneixement clínic en els òr-
gans de Govern i de direcció de l’hospital.

14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar 
financerament un pla de viabilitat que asseguri la sos-
tenibilitat de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i 
la continuïtat de la seva activitat, analitzant el conveni 
signat entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital 
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les conseqüències en salut de les creixents desigualtats 
socioeconòmiques.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lucena 
i Betriu, portaveu del GP SOC
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