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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2018, sobre 
el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponents als 
exercicis del període 2012-2015
256-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 23348).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 17.12.2018 al 21.12.2018).
Finiment del termini: 24.12.2018; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les plantilles dels cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00041/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 24446 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d’esqua-
dra i bombers (tram. 300-00050/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya defensa les competències de la Generalitat respecte 

a la Seguretat Ciutadana i la professionalitat del cos de Mossos d’Esquadra en la seva 
tasca de control de l’ordre públic, garantint en tot moment l’exercici dels drets fonamen-
tals de tota la ciutadania en un marc de pluralitat, convivència i absència de violència.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al cos de Mossos d’Esqua-
dra i al cos de Bombers de la Generalitat que en els darrers anys han desenvolupat 
les seves tasques de vetllar per les polítiques públiques de seguretat i d’emergència 
en condicions de treball difícils fruit de la congelació de les seves plantilles i de les 
retallades que han afectat a les seva situació salarial, laboral i material.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a actuar conse-
qüentment amb aquesta acumulació de congelació i retallades: 

a) Proposant noves promocions de mossos i bombers pels propers pressupostos 
de la Generalitat, concretament de 750 nous mossos i 250 nous bombers.

b) Accelerant el diàleg, la negociació i els acords amb els representants sindicals 
de mossos i bombers per resoldre total o parcialment reivindicacions legítimes com 
les de millores salarials, organització i horaris de les plantilles i jubilació anticipada.

c) Acordant també la millora dels bens materials necessaris per la seva feina, 
manteniment d’instal·lacions, vehicles, equips, uniformes i roba i calçat especialit-
zats de treball.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CatECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels 
cossos de mossos d’esquadra i bombers
302-00042/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 24459 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d’esquadra i bombers (tram. 
300-00051/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Instrumentalització del Cos de Mossos d’Esquadra
1. Rebutjar qualsevol intent d’instrumentalitzar els funcionaris i els agents del 

Cos de Mossos d’Esquadra, que han de restar sempre al marge de tota controvèrsia 
política i al servei de tota la ciutadania, dins dels marges establerts per l’ordenament 
democràtic.

Recursos econòmics
2. Elaborar plans de xoc per començar a revertir la greu situació de mancances 

del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, i dotar-los amb 
les corresponents partides econòmiques.

3. Comprometre’s a que futures pujades que es puguin fer al preu de les hores 
extra tant del Cos de Mossos d’Esquadra com del Cos de Bombers de Catalunya, 
qüestió que és veritablement urgent per trobar-se actualment a preus irrisoris, no 
afectaran al volum total d’hores extra estructurals que s’han de realitzar mentre es 
produeix l’increment efectiu de plantilla necessari i indispensable.

Equipament dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers
4. Realitzar des del Departament d’Interior una recollida de dades a totes les co-

missaries de Mossos d’Esquadra i parcs de Bombers de Catalunya, per tal de conèi-
xer de primera mà, i de forma actualitzada, les necessitats de vestuari i de material 
que la pròpia plantilla considera indispensables.

5. Prioritzar especialment, adoptant les mesures econòmiques i de gestió admi-
nistrativa que siguin pertinents, que el Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bom-
bers disposin del vestuari i del material adequat i en condicions per fer el seu treball, 
i que aquestes necessitats surtin de la recollida de dades abans esmentada.

6. Garantir que els nous vestuaris i el material que es compri des del Departa-
ment d’Interior atengui específicament a les necessitats climàtiques de cada lloc, 
així com que s’adapten a les característiques físiques d’ambdós gèneres.

7. Garantir els recursos econòmics necessaris per reparar i readaptar el parc de 
vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de Catalunya, així 
com dotar-los de vehicles específics per utilitzar-los segons l’especialitat (risc quí-
mic, muntanya, subaquàtics, etc.)

8. Complir puntualment i rigorosa, en un temps prudencial, les mesures que la 
Inspecció de Treball i la Direcció General de Relacions laborals i Qualitat en el tre-
ball determinin com a necessàries per mantenir un entorn saludable i en condicions 
pels treballadors i treballadores del CME i del Cos de Bombers de Catalunya.

Plans de carrera professional
9. Treballar des del Departament d’Interior per assegurar que totes les unitats 

operatives del Cos de Mossos d’Esquadra i el Cos de Bombers disposen del corres-
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ponent pla de carrera professional, tant horitzontal, dintre de la pròpia categoria, 
com vertical, i que aquests, tots, tinguin criteris suficientment objectius i objectiva-
bles com perquè es basin sempre en el mèrit i la capacitat.

10. Garantir el manteniment de la professionalitat dels i les agents que composen 
les diferents àrees i unitats del Cos de Mossos d’Esquadra, mitjançant el disseny 
d’itineraris professionals i formatius tendents a una major especialització tot garan-
tint la formació continuada.

Negociació i acords
11. Comprometre’s a que el Departament d’Interior busqui els mecanismes ne-

cessaris per arribar al màxim d’acords per millorar les condicions laborals dels tre-
balladors i treballadores del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, així com que recuperin els drets perduts al llarg dels últims anys.

12. Executar, el més aviat possible, els acords ja signats sobre recuperació de 
drets i condicions laborals del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de 
Catalunya, que restin pendents de compliment, i assegurar que aquests acords dis-
posaran de la garantia pressupostària corresponent.

13. Treballar per elaborar plans de conciliació de la vida laboral i familiar, i 
igualtat, al Cos de Mossos d’Esquadra i al Cos de Bombers.

Cos de Bombers 
14. Comprometre’s a que en cap cas es suplirà la greu mancança de personal de 

bombers professionals a través de bombers voluntaris.
15. Redactar, prèvia negociació amb els representants del Cos de Bombers de 

Catalunya, els acords que regulin el funcionament del Cos de Bombers de Catalu-
nya, tal i com la pròpia Funció Pública exigeix.

Cos de Mossos d’Esquadra
16. Regular les mesures de seguretat de les comissaries i de les funcions que ha 

de desenvolupar l’agent que realitza el servei de porta.
17. Adoptar els canvis necessaris en la normativa relativa al règim disciplinari 

del Cos de Mossos d’Esquadra en el sentit de: 
a. Assegurar que totes les actuacions en la fase d’informació reservada dintre de 

la fase inicial de qualsevol investigació s’incorpora l’expedient sancionador incoat 
com a resultat de les mateixes.

b. Assegurar que qualsevol comunicació realitzada per la DAI amb l’agent en 
qüestió es realitzi a través d’un mitjà que deixi constància i fefaencia suficient com 
per garantir prova de la seva procedència i del contingut concret.

Relacions del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies locals
18. Establir els mecanismes de coordinació i traspàs i accés d’informació bila-

terals, i assegurant que es produeixin de forma igualitària cap a un sentit i cap a 
l’altre, entre el CME i les diverses policies locals a Catalunya, per tal de millorar la 
prevenció, la detecció i la investigació de les activitats delictives de qualsevol mena.

19. Donar a conèixer a les diferents policies locals de Catalunya els protocols 
d’assignació de trucades del 112, per tal que pugui centralitzar de manera efectiva, 
en un temps prudencial, totes les trucades d’emergència de tot el territori català.

20. Impulsar la inclusió dels agents de les diverses policies locals en els progra-
mes formatius descentralitzats que pugui realitzar l’Institut de Seguretat Pública, i 
assegurar que es tenen en consideració les propostes i interessos d’aquestes policies 
locals alhora de dissenyar els programes formatius, a través de contactes periòdics 
des de la Direcció General de Policies locals.

Distincions
21. Garantir, a través dels canvis que siguin necessaris a la normativa interna 

(Instrucció 4/2012), la presència dels sindicats representatius perquè puguin opinar 

Fascicle segon
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en les propostes d’entrega de medalles, i que es garanteixi alhora que la seva opinió 
és tinguda en compte a la decisió final.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’adoctrinament 
a les escoles
302-00043/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24545 i 24551 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’adoctrinament a les escoles (tram. 300-00056/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Velar por el cumplimiento la Ley 10/2007 de la Lectura, del Libro y de las 

Bibliotecas en cuanto a que tienen que existir unos «textos adecuados en el conte-
nido y en la forma» que se adapten «al rigor científico adecuado a las edades de los 
alumnos y al currículo» tanto en los libros de texto como en los documentos propor-
cionados por la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

2. Velar por la presencia equilibrada entre hombres y mujeres tanto en los libros 
de texto como en los documentos proporcionados por la Xarxa Telemàtica Educati-
va de Catalunya para visibilizar las aportaciones de las mujeres a las diferentes dis-
ciplinas y contribuir así a su reconocimiento en los avances científicos e históricos.

3. Velar por la presencia de las diferentes relaciones afectivas y las diferentes op-
ciones sexuales tanto en los libros de texto como en los documentos proporcionados 
por la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (xtec.cat).

4. Velar para que todos los manuales sean aptos para ser aplicados como libros 
de estudios en las aulas catalanas.

5. Velar para que se garantice la neutralidad en las escuelas catalanas como indi-
ca el Defensor del Pueblo para que no haya simbología partidista o patios llamados 
«1 de octubre» como sucede actualmente.

6. Manifestar el apoyo a los alumnos catalanes que se han sentido humillados 
y cuya dignidad y la de sus familias se ha visto vulnerada por la profesión de sus 
progenitores.

7. Garantizar el respeto a todos los alumnos en las aulas catalanas.
8. Manifestar respeto por los alumnos catalanes y condenar las acusacio-nes de 

mentir que se han vertido contra ellos.
9. Dejar de dar subvenciones a asociaciones privadas de la Comunidad Valen-

ciana, Baleares y Francia y destinar esas partidas presupuestarias a la educación 
pública catalana.

10. Convocar oposiciones para el cuerpo de inspectores.

Palacio del Parlamento, 13 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de les 
infraestructures
302-00044/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 24546 i 24550 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (tram. 300-00055/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un Plan de Inversión de-

tallado para los próximos cinco años que, tras el análisis de la situación actual y las 
necesidades de infraestructuras de ámbito autonómico, permita la priorización de 
las actuaciones a acometer en los próximos cinco ejercicios, de acuerdo a posibilida-
des presupuestarias estimadas realistas. Para garantizar la necesaria estabilidad del 
plan más allá de la legislatura, llevar a cabo dicho plan atendiendo a criterios obje-
tivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación constante y transparencia, y contando 
con el mayor consenso posible, tanto de grupos políticos, como de agentes socioe-
conómicos, como de la ciudadanía.

2) Establecer, en el marco del plan anterior, un análisis específico de las infraes-
tructuras planificadas que acumulan más retraso y presentar para cada una de ellas 
un calendario en el que se detalle específicamente el esfuerzo inversor anual necesa-
rio para ejecutarlas en el menor plazo posible de acuerdo al conjunto de prioridades. 
En particular, presentar una planificación valorada y detallada para las siguientes 
actuaciones: 

– Líneas 9 y 10 de metro de Barcelona
– Canal Segarra-Garrigues
– Tren-Tram de Tarragona
– Prolongación de la línea 1 de Santa Coloma de Gramenet a Badalona
– Accesibilidad de las estaciones de metro pendientes (plaza de Sants...)
– Prolongación de la C-32
3) Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de 

las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, eficiencia y seguri-
dad, con especial atención a aquellos puntos en los que un fallo pueda resultar ca-
tastrófico, como estructuras (puentes, túneles…) o trincheras. En carreteras, incre-
mentar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradicación de 
los puntos negros de concentración de accidentes.

4) Establecer un Plan de Mejora de la Calidad de Rodalies centrada tanto en la 
prestación del servicio como en la percepción del usuario. Debe incluir medidas con-
cretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de trenes o la 
implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable, y en concreto: 

a. En cuanto a los trenes, definir el material móvil necesario y planificar la com-
pra de nuevas unidades para la prestación del servicio en condiciones de fiabilidad y 
confort adecuadas. En especial, planificar la sustitución de los trenes de media dis-
tancia más viejos o no adecuados a la duración efectiva de estos recorridos.

b. En cuanto a los horarios, analizar la posibilidad de incrementar los trenes de 
«última hora», a fin de que los viajeros que opten por desplazarse en tren tengan ga-
rantizado su retorno al final del día.

c. En cuanto a la atención al viajero, mejorar la información tanto en caso de in-
cidencia como en condiciones normales de circulación, garantizando como mínimo: 
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i. La instalación de horarios y mapas en los andenes de todas las estaciones, dado 
que hoy en día no siempre es posible consultarlos sin abandonar el andén (Plaça Ca-
talunya, por ejemplo)

ii. La mejora de la coordinación y la información de las alternativas en caso de 
incidencia, teniendo en cuenta todos los servicios de transporte público existentes 
para ofrecer la mejor alternativa en cada caso.

5) Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como infraestructura pro-
ductiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promover el incremento de 
la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril. Impulsar, dentro de este corre-
dor, la búsqueda de consenso en el territorio sobre la necesidad de la rehabilitación 
de la línea Reus - Roda de Berà para la circulación de mercancías.

6) Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España y el resto de Comuni-
dades Autónomas, hacia un sistema de financiación de autopistas y autovías ecuáni-
me y sostenible que pase por garantizar que las concesiones de autopistas de peaje 
no se prorroguen automáticamente y sin ninguna justificación cuando finalice la 
concesión.

7) Presentar un nuevo Proyecto de Ley de Puertos de Cataluña que dé respuesta 
a los nuevos retos del sector con total seguridad jurídica.

Palacio del Parlamento, 14 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, portavoz adjunta, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el retorn social 
del rescat bancari
302-00045/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 24575 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu, Eva Baró Ramos, diputada del Grup Parlamen-

tari Republicà, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 
retorn social del rescat bancari (tram. 300-00057/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport a les recomanacions del Síndic de Greuges exposades 

en el seu informe «El Dret a l’Habitatge: Qüestions Urgents» de Febrer de 2018, on 
reclama que la de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (Sareb) cedeixi el 30% d’immobles al lloguer social i també reafirma el 
seu compromís amb la moció 66/XX, aprovada el 22 de Maig de 2013, per a ga-
rantir el dret a l’habitatge, reclamant la creació d’un Fons Social d’Habitatge amb 
actius procedents de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (Sareb).

2. Declara la necessitat que els partits polítics amb representació en aquesta cam-
bra a actuar amb coherència i fer efectiu el seu compromís amb el dret de l’Habi-
tatge a totes les institucions on hi tinguin representació, especialment al Congres i 
Senat de l’Estat Espanyol, per a tal d’assegurar: 

a. La cessió d’un mínim del 30% del fons d’habitatges de la Sareb per crear un 
fons d’habitatge de lloguer social, regulant la cessió temporal d’habitatge, durant un 
marc temporal de cinc anys, que actualment estigui en mans de la Sareb o de les en-
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titats financeres rescatades, per tal de que les diferents Administracions Públiques 
puguin donar resposta a l’actual emergència habitacional.

b. La modificació de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera per a tal de per-
metre a els Ajuntaments i Corporacions Locals aprofitar els seus superàvits muni-
cipals per a exercir el dret a tanteig i retracte i constituir un estoc d’habitatge públic 
de lloguer social, especialment en aquelles localitats amb una demanda acreditada 
important.

c. Que el Govern de l’Estat faci servir els mecanismes a les seva disposició per a 
tal de garantir que les administracions locals puguin fer efectiu el seu dret al tanteig 
i retracte, i creant unes línies de crèdit tous per a que els ajuntaments puguin adqui-
rir habitatges procedents d’execució hipotecaria via tanteig i retracte, adaptant l’ex-
periència pionera de l’Institut Català de Finances i l’Agencia Catalana de l’Habitatge 
i recuperant per a la societat habitatges que sinó no només serviran per engreixar els 
guanys dels fons voltor.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu; Eva Baró Ramos, diputada, GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 
i la necessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat 
nacionalment i socialment
302-00046/12

PRESENTACIÓ: SP CUP-CC

Reg. 24576 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 14.12.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat 
de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (tram. 
300-00054/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya, manifesta que la Constitució Espanyola, la Llei 

d’Amnistia i els anomenats «Pactes de la Moncloa» van constituir els acords i nor-
mes que configuren l’anomenada Transició, sense que els mateixos fossin garantia 
dels drets democràtics, socials i nacionals del nostre poble.

2. El Parlament de Catalunya, manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial 
de la Constitució Espanyola en els següents continguts: 

2.1. El Cap d’Estat es construeix de forma hereditària en els descendents del Sr. 
Juan Carlos de Borbón (proclamat Rei d’Espanya a Les Corts franquistes), al qual 
se li atribueixen facultats d’intervenció política no estant subjecte a responsabilitats.

2.2. No reconeix el Dret d’Autodeterminació, separa i divideix nacions històri-
ques i ni tant sols permet la federació de les Comunitats Autònomes.

2.3. Atribueix a les Forces Armades la missió de defensar la integritat territorial 
i l’ordenament constitucional.

2.4. Manté els privilegis per la jerarquia de l’Església Catòlica al no establir el 
laïcisme com a principi i garanteix com a Dret Fonamental «el dret que assisteix als 
pares per tal que els seus fills rebin formació religiosa...».
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2.5. No possibilita altres formes d’organització socioeconòmica que no sigui el 
capitalisme que denomina economia de mercat i estableix com a sistema únic.

2.6. No estableix com a Drets Fonamentals, directament exigibles sense necessi-
tat de cap normativa que els desenvolupi, el Dret a la sanitat pública de qualitat, les 
pensions públiques garantides o tants d’altres drets socials.

3. El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer efectives les següents accions 
polítiques i normatives de caràcter democràtic, sobirà i social: 

3.1. Modificació legislativa per incorporar en totes les noves contractes o qualse-
vol forma de gestió indirecta un salari mínim de 1.200 € que en cap cas podrà ser 
objecte de rebaixa.

3.2. Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió pública 
universal i qualitat, garantint el 6% del PIB a ensenyament. No renovació dels con-
certs de les escoles i instituts que segreguen per qüestió de sexe.

3.3. Garantia de gratuïtat de l’ensenyament des del 0-3 fins a la Universitat, tran-
sitòriament rebaixa del 30% de les taxes universitàries a partir del curs 2018-2019.

3.4. Nou sistema fiscal redistributiu i progressiu que com a mínim suposi: 
a) Incrementar progressivament els trams de l’IRPF per les rendes superiors a 

60.000 €.
b) Reforma de l’impost de successions: reduir el màxim exempt en qualsevol cas 

(excepte entre parella). Incrementar els tipus de forma progressiva, centrant-nos en 
grans fortunes.

3.5. Recapitalitzar i recuperar el conjunt del sistema sanitari en quan a la gestió 
pública; per tant, impulsar la comissió d’estudi per analitzar i avaluar les conces-
sions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a provisió pública directa.

3.6. Reducció d’un 50% en les llistes d’espera, en el termini de 6 mesos. Per fer-
ho efectiu es prioritzarà l’assistència als centres del SISCAT de titularitat pública. 
Això comporta la recuperació de la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els 
serveis sanitaris públics, optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí 
i tarda i recuperant els llits que s’han eliminat o tancat provisionalment durant la 
darrera dècada. Es dotarà del pressupost necessari i del personal del qual s’ha pres-
cindit.

3.7. Es regularà el procediment d’expropiació dels habitatges buits de la banca 
amb consideració en relació a la quantia indemnitzatòria d’allò que l’Estat ja els hi 
va avançar amb el seu rescat. A la vegada es crearà amb parc d’habitatge públic amb 
un preu de lloguer que no superi el 30% del salari.

3.8. Impulsar una reforma de l’Institut Català de Finances (ICF) per tal que es 
converteixi en l’embrió real de la banca pública catalana i presentar en el primer se-
mestre de 2019 el Projecte de Llei de la Banca Pública.

3.9. Modificar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes per desenvolupar totes les mesures necessàries per fer realitat la igualtat retri-
butiva entre dones i homes.

3.10. Crear un observatori de control, denúncia i transparència en relació a les 
vulneracions de Drets Humans per part del Cos de Mossos d’Esquadra.

4. El Parlament de Catalunya, manifesta tot el suport a les preses polítiques, a 
les persones exiliades, i a totes les milers de persones repressaliades per part de 
l’aparell de l’estat espanyol, per haver defensat el dret a l’autodeterminació, així com 
a l’exercici dels Drets Fonamentals de Llibertat d’expressió, Reunió i Manifestació 
que es puguin donar el 21 de desembre de 2018 o en l’inici de la «Macrocausa Ca-
talunya» davant el Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC


