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  04/04/2019 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL PLA DE GOVERN I LA CULTURA 

POLÍTICA (Tram. 302-00083/12) 

 

I.- El parlament de Catalunya es compromet a:  

1. Reduir els sous de les diputades en un 14% amb data d’efectes 1 de juliol 

de 2019.  

 

II.- El parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Reduir, tan aviat com sigui possible, en un 14% les retribucions dels alts 

càrrecs, de departaments, empreses i ens públics.  

2. Que apliqui les amonestacions i sancions que corresponen, a càrrecs electes 

i alts càrrecs, per incompliment de la llei de transparència.  

3. Elaborar un pla de modificació de la relació de llocs de treball que tingui per 

objecte reduir els alts càrrecs, de departaments, empreses i ens públics.  

4. Es compromet a fer les modificacions legislatives pertinents, perquè tant les 

operacions de concertació público-privada per a infraestructures, com el 

nomenament dels administradors de les empreses públiques i les 

modificacions de la RLT, una vegada aprovats els pressupostos, tant del 

Parlament com del Govern, sempre que suposin un augment dels càrrecs de 

confiança, hagin de comptar amb una autorització prèvia del Ple del 

Parlament.  

5. A implementar un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis 

gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, 

el compliment del plec de condicions –administratives i tècniques-, contingut 

de l’oferta, millores etc...que van fer considerar l’oferta de la concessionària 

com la més avantatjosa. 

a. Aquest servei de control tindrà la funció de:  

i. Llistar, tots els contractes que manté el Govern de la Generalitat 

amb empreses externes, amb informació sobre el preu anual del 

contracte, un enllaç als plecs de condicions i el contingut de 

l’oferta, data d’inici del contracte i de finalització. 

ii. Proposar, al departament corresponent, la imposició de sancions o 

resolucions contractuals, en cas d’incompliment dels plecs de 

condicions segons la normativa vigent. 

iii. Controlar el compliment de la llei 19/2014 de transparència, 

d’accés a la informació pública i bon govern.  

b. I estarà format, com a mínim, per:  
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i. Representants d’organitzacions que defensen la internalització de 

béns i serveis públics. 

ii. Representants de les treballadores 

iii. Representants dels grups parlamentaris i subgrups parlamentaris 

iv. Personal tècnic. 

v. Representants dels diversos departaments.  

 

6. Elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant 

aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la 

majoria popular i treballadora.   

7. El Parlament insta al Govern de la generalitat a Facilitar als municipis que 

ho demanin, per mitjà d’un acord entre del Departament competent i els 

ens supramunicipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) 

perquè puguin iniciar els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, 

d’execució de la remunicipalització dels serveis bàsics i béns comuns 

privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la prestació. 

8. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a realitzar una campanya 

dirigida als ajuntaments i en general a la ciutadania, que tingui per objecte 

la defensa de la municipalització de serveis d’atenció domiciliaria, neteja 

d’edificis públics o d’altres serveis necessaris pel desenvolupament de la 

vida, amb la finalitat d’apostar per la socialització dels treballs de cura 

d’envelliment i sociodependència i dignificar les condicions laborals de les 

treballadores que desenvolupen aquests treballs que no estan ni reconeguts 

ni retribuïts com mereixeria, tenint en compte que són imprescindibles 

perquè puguem gaudir de vides dignes.  

9.  El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat  

a. Expropiar, per raons d’interès general i sense compensació, tot el parc 

d’habitatges buits en mans de bancs i grans tenidors que hem rescatat 

amb diners públics, i per tant entre totes per incorporar-los al parc 

públic d’habitatge i posar-los a disposició dels ajuntaments perquè els 

puguin destinar a lloguer social a un preu inferior al 20% del salari 

mitjà. 

b. Regular l’obligació explícita de les operadores de distribució de 

subministraments bàsics a assumir el cost del subministrament quan 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

quedi acreditat que l’impagament ve motivat per raons 

socioeconòmiques. 

 

Rebutjada: 10 vots a favor (CatECP i CUP) i 116 en contra (Cs, 

JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

 

 

 


