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Debat i votació

Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real

255-00007/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 43845, 43839, 43838, 43842, 43843 i 43876, 43840 i 43860, 43841 i 43859, 

43844, 43846 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2019 i Presidència del 

Parlament, 25.07.2019

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP ERC (reg. 43845)

A la Mesa del Parlament
Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre les propostes 
per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 17. Sobre la provisió de serveis públics
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra el seu compromís amb el foment de la societat del benestar que posa 

les persones en primer terme, que garanteixi la funció redistributiva i l’equitat entre 
la ciutadania, que tingui un protagonisme actiu en l’economia, impulsant nous sec-
tors productius i la democratització de l’activitat econòmica, i que l’administració 
pública prioritzi la gestió directa dels serveis públics i sigui garant de la bona qua-
litat dels serveis públics.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Garantir la provisió dels serveis socials, educatius i de salut d’acord amb el 

que estableixi la legislació sectorial bé directament pels poders públics o bé mitjan-
çant fórmules no contractuals com la concertació social o la cooperació interadmi-
nistrativa, i subsidiàriament mitjançant la contractació pública estratègica basada en 
criteris de qualitat i d’atenció a les persones i als col·lectius més vulnerables.

3. Assegurar la provisió pública de serveis mitjançant el desenvolupament de 
lleis sectorials que consolidin el rol de la Generalitat com a prestador dels serveis 
essencials per a la ciutadania.

4. Desenvolupar, en aquells casos on no sigui possible la gestió directa del servei 
públic, una utilització estratègica dels mecanismes de concertació i de contractació, 
amb l’aprovació de lleis que –tot respectant els principis de lliure concurrència– els 
regulin per a tal de: 

a. Garantir que la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el 
presti.

b. Impulsar el desenvolupament d’una economia social més responsable, demo-
cràtica, sostenible, feminista i justa.

c. Fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa, 
organització o entitat es lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o de 
les condicions laborals del personal que presta aquests serveis.

Proposta de resolució 18. En defensa dels drets fonamentals i en 
denúncia de la repressió

El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís amb el lliure exerci-
ci dels drets humans, civils, socials i polítics en un context on aquests son amenaçats 
per el creixement de l’extrema dreta, la xenofòbia i l’autoritarisme, i la voluntat dels 
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grans poders econòmics i polítics per a restringir el seu abast universal i l’àmbit del 
seu exercici; tant a Catalunya, com a l’Estat Espanyol, com Europa i arreu del món.

La Catalunya real es un país que pateix la repressió i que veu amb inquietud com 
perillen els drets fonamentals davant la connivència i impassibilitat de masses insti-
tucions que en comptes d’erigir-se en garants d’aquests drets, callen i miren cap un 
altre banda o son protagonistes actius de la seva laminació.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la 
defensa dels Drets Humans, especialment aquells que han estat recentment vulne-
rats a l’Estat Espanyol: 

a) El dret a la lliure expressió, amenaçat per la llei de mordassa amb més de 
20.000 sancionats o investigats a l’Estat Espanyol per exercir les seves llibertats no-
més el 2017.

b) El dret a la manifestació i a la reunió, amenaçat per l’autoritarisme judicial i 
d’Estat exemplificat per la presó injusta i arbitraria dels líders civils i polítics de l’in-
dependentisme, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

c) El dret a la vida, amenaçat per la indiferència dels Estats Membres de la Unió 
Europea que no només redueixen els recursos per a rescatar vides a la Mar Mediter-
rània sinó que bloquegen les embarcacions de rescat als seus ports i les amenacen 
amb multes i presó.

d) El dret a la llibertat de moviment, coartat per la inexistència de vies legals i 
segures per arribar a Europa.

e) El dret a un procés judicial just i equitatiu, a la tutela judicial efectiva, al re-
curs i a la defensa; vulnerats repetidament per la Causa General contra l’indepen-
dentisme, impulsada pel poder polític, executada pel poder judicial, i emparada per 
la cobertura mediàtica dels grans mitjans.

f) El dret a vot, reprimit violentament pels cossos i forces de seguretat de l’Estat 
l’1 d’Octubre de 2017 en una actuació que va causar més de 991 ferits, 4 persones 
hospitalitzades i un mutilat i reprimit judicialment mitjançant les interferències del 
Tribunal Suprem a les eleccions catalanes del 21 de Desembre de 2017, a les elec-
cions Estatals del 28 d’Abril de 2019 i a les eleccions municipals i Europees del 26 
de Maig de 2019.

g) Del dret a un habitatge digne, fins hi tot reconegut per l’article 47 de la CE i 
amenaçat per la inacció del Govern de l’Estat i els límits que imposa als poders pú-
blics que hi volen actuar.

h) Del dret a l’autodeterminació dels pobles que, tal com ha expressat repetida-
ment en repetides votacions del Parlament, es un dret irrenunciable del Poble de 
Catalunya.

i) El dret a vaga, amenaçats per interpretacions judicials que l’hi atorguen un pa-
per subsidiari davant interessos econòmics i polítics.

I per exercir la més ferma defensa d’aquests drets: 
1) Condemna qualsevol connivència amb les forces polítiques que tenen com 

l’objectiu explícit la restricció d’aquests drets fonamentals, i fa una crida als partits 
polítics presents en aquesta cambra a no normalitzar l’activitat política racista, xe-
nòfoba, masclista, autoritària, encarnada per forces de l’extrema dreta –com Vox, 
entre d’altres - acceptant i depenent dels seus vots per a governar, mitjançant pactes 
explícits o implícits.

2) Mostra el seu suport amb el sistema internacional de defensa dels Drets Hu-
mans i fa un reconeixement explícit de les institucions Europees i Internacionals 
que vetllen per assegurar que el lliure exercici dels Drets Civils i Polítics, exigint 
el compliment de les resolucions del Grup de Treball sobre Detenció Arbitraria de 
Nacions Unides que exigeix la llibertat immediata de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, 
Oriol Junqueras, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva i per exten-
sió la de Carme Forcadell, Jordi Turull i Dolors Bassa.
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3) Exigeix aturar la Causa General contra l’independentisme, de la qual el judi-
ci a l’1 d’Octubre al Tribunal Suprem n’és l’exemple més visible i punyent però que 
s’estén en una hidra jurídica-política arreu de les principals institucions de l’estat 
que de forma coordinada persegueixen un moviment polític democràtic, massiu i 
pacífic. Una causa general impulsada pel poder polític, començant pel cap de l’Estat 
i continuant per l’executiu i el legislatiu, que impulsen i donen cobertura a la perse-
cució judicial basada en el dret penal de l’enemic i la manca de garanties processals, 
a les investigacions prospectives sense base legal per els cossos i forces de seguretat 
de l’Estat, justificades per una cobertura mediàtica deshumanitzadora dels de comu-
nicació i que reprimeix tant a líders polítics, càrrecs de govern, funcionaris, batlles 
i batllesses, a activistes i ciutadanes.

4) Davant la criminalització del dret a vot, del dret a la llibertat d’expressió, del 
dret a la reunió, del dret a manifestar-se, del dret a decidir, del dret a vaga, que pot 
suposar la sentencia del Tribunal Suprem, reitera que mai renunciaríem a els nostres 
drets, els continuarem exercint en tots els casos i el futur de Catalunya el decidirà la 
seva ciutadania a les urnes.

5) El Parlament reafirma el seu compromís amb els valors republicans i aposta 
per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia, tal com 
ja va quedar recollit en la resolució 92/XII aprovada per la majoria del Parlament 
de Catalunya. Reafirmant també el seu rebuig a el posicionament del Rei Felip VI i 
la seva intervenció en el conflicte català, així com la seva justificació de la violència 
per part dels cossos policials l’1 d’Octubre.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CatECP (reg. 43839)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat gene-
ral sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 1. Paràlisi i incapacitat del Govern
El Parlament de Catalunya constata la manca de cohesió del Govern, la paràlisi 

i la incapacitat per impulsar polítiques per fer front al creixement de les desigual-
tats socials, la degradació dels serveis públics, la protecció del territori i el repte de 
l’emergència climàtica.

Proposta de resolució 2. Món local
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per a derogar de 

manera immediata i urgent la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat  
de l’Administració Local (LRSAL) i aprovar una Llei de Règim i Finances Locals 
que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament estable i 
proporcional a unes competències definides dels ens locals perquè puguin desenvo-
lupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència així com mo-
dificar la regla de la despesa per a que no s’apliqui en Ajuntaments que tinguin els 
comptes sanejats, és a dir, que tinguin superàvit o equilibri pressupostari i un baix 
nivell de deute, i estiguin complint el pagament a qui proveeix en menys de 30 dies.

2. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a desenvolupar els 
instruments necessaris per a permetre els ajuntaments amb demanda habitacional 
acreditada limitar les pujades de preu de lloguers.

3. Establir durant el mes de setembre de 2019 un calendari de pagament als 
Ajuntaments i planificar un programa per a cada ens local de reconeixement del 
deute, mitjançant conveni, i procedir a la seva liquidació durant 2019-2020.

4. Facilitar el suport tècnic, econòmic i jurídic necessari per engegar processos 
de remunicipalització de l’aigua als municipis de Catalunya i a comprometre’s a re-
vertir els processos de mercantilització de l’aigua per a recuperar-los com a serveis 
d’interès general, sota una gestió transparent i participativa, així com facilitar la ges-
tió del cicle integral de l’aigua als municipis prioritzant els usos de consum humà 
amb criteris de sostenibilitat ambiental.

Proposta de resolució 3. Pressupost de la Generalitat 2020
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar els pressupostos del 2020 abans del 10 d’octubre i evitar començar 

l’any de nou amb pròrroga pressupostària.
2. Que els pressupostos de 2020 tinguin com a màxima prioritat la lluita contra 

l’emergència climàtica, la reducció de les desigualtats i els drets de les dones.
3. Que els propers Pressupostos de la Generalitat superarin la política de retalla-

des, reduint les llistes d’espera sanitàries, finançant adequadament la renda garan-
tida i les polítiques d’habitatge, reduint les taxes universitàries un 30% i recuperant 
en la seva totalitat el finançament de les escoles bressol.

4. Impulsar una veritable reforma fiscal progressista i verda a Catalunya, refor-
mant l’impost de successions, l’IRPF i desenvolupant la fiscalitat verda, la llei de 
finançament del transport públic i l’impost sobre vehicles contaminants, abans del 
1 de gener de 2020.
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Proposta de resolució 4. Pels drets de les dones
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modificar la llei 5/2008 contra les violències masclistes per a incloure les vio-

lències institucionals.
b) Crear una partida finalista al projecte de llei de pressupostos del Govern de 

la Generalitat on s’hi detalli la despesa prevista per a la lluita contra les violències 
masclistes.

c) Acompanyar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat d’un informe 
d’impacte de gènere de totes les polítiques pressupostàries.

d) Pel que fa a la lluita contra les violències masclistes, d’acord amb la Moció 32/XII,  
aprovada al desembre del 2018, destinar els recursos necessaris per a posar en mar-
xa el 2019 vuit nous serveis d’intervenció especialitzada en violències masclistes i 
arribar així als setze serveis, per a garantir l’equilibri territorial i l’assistència espe-
cialitzada.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per l’arribada a les 
institucions de les forces d’extrema dreta arreu d’Europa i a l’Estat espanyol, com és 
el cas de VOX. Unes forces que rebutgen als valors democràtics i europeistes, clara-
ment masclistes i xenòfobes, que atempten contra els drets de les dones i de les per-
sones LGTBi. I fa una crida a les forces democràtiques a no establir pactes ni acords 
de cap tipus que permetin a l’extrema dreta condicionar governs o formar-ne part.

Proposta de resolució 5. Sobre la sentència del Tribunal Suprem pel 
judici de l’1 d’octubre
1. El Parlament de Catalunya, en cas d’una sentència condemnatòria, insta el 

Govern a: 
a) Impulsar el diàleg amb les forces polítiques i les organitzacions socials més 

representatives per donar una resposta unitària i àmplia que vagi en la línia de des-
judicialitzar un conflicte que és de naturalesa política.

b) Continuar treballant per generar les condicions polítiques i jurídiques que 
permetin assolir la llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones 
exiliades.

c) Treballar per cercar una solució dialogada al conflicte polític actualment exis-
tent sobre la relació entre Catalunya i l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya es referma en el dret a expressar valoracions i opi-
nions polítiques sobre l’actuació i el futur de la institució monàrquica i el seu com-
promís amb els valors republicans, tal com s’expressava en la resolució 92/XII apro-
vada pel Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució 6. Per un Pacte de Claredat per a la resolució del 
conflicte polític
El Parlament de Catalunya: 
1. Aposta per una solució dialogada al conflicte polític actualment existent sobre 

la relació entre Catalunya i l’Estat.
2. Es compromet a treballar per una via de solució que cerqui àmplies majories 

socials i el màxim consens possible entre les forces polítiques catalanes.
3. Manifesta que qualsevol via de solució haurà de ser validada democràticament 

per la ciutadania de Catalunya.
4. Explorarà en els propers mesos la concreció d’un Pacte de Claredat, amb par-

ticipació de totes les forces polítiques catalanes, on s’acordin les condicions per de-
terminar el futur polític de Catalunya. Per tal de resoldre l’actual conflicte polític, el 
Pacte de Claredat s’hauria de basar en els següents supòsits: 

a) Reconèixer Catalunya com a subjecte polític.
b) Fomentar la deliberació i una àmplia participació de la ciutadania.
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c) Sustentar en una majoria qualificada qualsevol modificació de l’estatus polític 
de Catalunya.

d) Incentivar la via de l’acord bilateral entre les institucions catalanes i espanyoles.

Proposta de resolució 7. Pel dret a l’educació i a la salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar al proper exercici pressupostari, com a mínim, un 6% del PIB català 

a Educació i prioritzar mesures específiques de lluita contra la segregació escolar i 
que avancin cap a un model d’escola pública inclusiva.

2. Presentar en seu parlamentària abans que acabi el 2019 un pla per integrar 
progressivament tota l’escola concertada al sistema d’ensenyament públic català a 
tots els efectes com a eina indispensable per a combatre la segregació escolar.

3. En referència al finançament de les escoles bressol i segons es va aprovar l’oc-
tubre de 2018 a la Resolució 90/XII d’orientació de política general del Govern: 

3.1 Complir la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el Govern 
ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les 
escoles bressol municipals, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i s’ha de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, 
acordats amb els ajuntaments.

3.2 Acordar i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de restitució 
de les partides destinades al foment i el funcionament de les llars d’infants munici-
pals no retornades als ajuntaments des del 2012 que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i 
transparència.

3.3 Fomentar la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta per 
garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.

4. Aprovar en un mes el nou Decret d’accessibilitat que ha d’abordar nous crite-
ris i garanties per a reduir les llistes d’espera sanitàries, tant d’intervencions com de 
visites a l’atenció primària, als especialistes o les proves diagnòstiques.

Proposta de resolució 8. Treball i Afers socials
El Parlament de Catalunya reprova el conseller de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies pel seu incompliment amb els mandats d’aquesta cambra, especialment per: 
a) Incomplir amb els reiterats mandats polítics via mocions o resolucions del 

Parlament per a que el Govern compleixi estrictament la Llei de la Renda Garantida 
de Ciutadania o per a que desplegui amb urgència el seu reglament. Mentrestant la 
pobresa a Catalunya es dispara, segons les dades de l’Idescat, fins al 21’3%, la pitjor 
dada des de fa 15 anys.

b) Incomplir tots els punts de la Moció 13/XII del Parlament de Catalunya, so-
bre la pobresa infantil, mentre 1 de cada 3 infants a Catalunya viu en risc d’exclusió 
social.

c) Incomplir els reiterats mandats polítics d’aquest Parlament, entre d’altres a la 
Moció 53/XII sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies amb relació a les polítiques socials, d’incrementar les tarifes públiques que es 
paguen als serveis del sector de la dependència per a poder dignificar el sector, tal i 
com demanen conjuntament patronals i sindicats

d) Seguir incomplint els mandats polítics de mesures per a acabar amb la pre-
carietat laboral, com els inclosos en la moció 89/XII o en la moció 25/XII sobre les 
condicions laborals dels treballadors del sector turístic, mentre a Catalunya segueix 
creixent la pobresa laboral, que ja afecta al voltant de 400.000 empleats i empleades.
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Proposta de resolució 9. Pel dret a l’habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar, com a mínim, 450 M€ a polítiques públiques d’habitatge en el proper 

exercici pressupostari conjuntament amb un pla d’augment escalonat de pressupost 
per a poder garantir el 15% de parc públic el 2027.

2. Impulsar la regulació i limitació de preu de lloguer en zones tensionades i en 
base a un nou índex de referència que contempli criteris de renda i estigui vinculat 
a la capacitat de despesa en habitatge de la població catalana, evitant, alhora, apro-
fundir en la segregació territorial.

3. Fer permanent la certificació d’habitatge protegit en qualsevol cas, com a eina 
indispensable per a poder arribar al principi de solidaritat urbana.

Proposta de resolució 10. Canvi climàtic i protecció del territori
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una política de mobili-

tat i d’infraestructures que tingui com a principal objectiu fer front a la emergència 
climàtica, facilitant l’accés al transport públic del conjunt de la població i fer-lo més 
accessible econòmicament.

2. El Parlament de Catalunya rebutja la compra per part del Govern dels terrenys 
on previsiblement s’ubicarà el Hard Rock Entertainment World a La Caixa per valor 
de 120M€, i declara que aquest projecte no es correspon al model turístic, productiu 
i ambiental que Catalunya necessita.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern a no destinar recur-
sos hídrics de l’Ebre per a l’explotació del macro-casino donat el seu impacte eco-
lògic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a la creació d’un operador energètic 
públic que contribueixi a la transició cap a un model basat en energies renovables i 
a la generació de proximitat.

4. Abandonar de manera definitiva el projecte de prolongació de la C-32 i rea-
litzar les gestions necessàries amb el Govern de l’Estat per aturar la construcció de 
l’A-7 a Terres de l’Ebre per protegir els paisatge i oliveres monumentals del Montsià.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir en totes les seves polí-
tiques un règim específic per als micropobles (pobles de menys de 500 habitants),  
reconeixent la seva autonomia i amb l’objectiu de facilitar el seu desenvolupament, re- 
vertir les dinàmiques de despoblament i avançar cap a l’equitat territorial.

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-Units (reg. 43838)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Diàleg per enfortir la convivència i reconstruir 
consensos

Els fets ocorreguts a Catalunya durant els darrers anys han deixat una societat 
profundament dividida, una economia afeblida amb una desigualtat creixent, impor-
tants problemes socials desatesos i una feixuga hipoteca en forma de procediments 
judicials oberts. L’enorme irresponsabilitat del Govern va comportar emprendre una 
via unilateral i il·legal que estava condemnada al fracàs, com s’ha demostrat. La 
creació d’un clima de diàleg i entesa entre forces polítiques catalanes, començant 
per la renúncia expressa a vies unilaterals i il·legals ha de ser el primer pas per re-
dreçar la situació.

El President de la Generalitat, tot i tenir el mandat del Parlament, en un any no 
ha estat capaç d’establir amb totes les forces presents al Parlament un clima que 
permetés que l’Espai de Diàleg creat en la moció 3/XII aprovada el 5 de juliol de 
2018 donés fruits. Tot i el descoratjador, en continguts i en formes, rumb de la pre-
sidència de la Generalitat, seguim reivindicant la importància d’assenyalar objectius 
compartits que ens permetin avançar, conscients que no estem cercant en aquests 
moments solucions definitives i que l’obertura d’un diàleg polític de fons exigeix un 
esforç previ de bastir ponts, que permetin restaurar la confiança en les institucions 
i el diàleg entre els diversos agents polítics. Sense acords àmpliament majoritaris 
és impossible avançar en reformes profundes. Cal recordar que està condemnada al 
fracàs qualsevol proposta de canvi institucional que no tingui un suport mínim de 
dos terços dels membres del Parlament.

Tampoc podem obviar que la tensió política ha provocat també una divisió social 
que exigeix un especial esforç per garantir la convivència des del respecte des de to-
tes les instàncies polítiques i socials a totes les opinions, tot cercant la reconstrucció 
de consensos bàsics trencats.

En el funcionament d’espais de diàleg entre forces parlamentàries com en la re-
baixa de la tensió social és imprescindible tant el lideratge de la Presidència de la 
Generalitat com la coresponsabilitat dels i les líders de les diferents formacions par-
lamentàries a partir del reconeixement explícit i del respecte escrupolós a la plura-
litat de la nostra societat i dels seus representants.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Contribuir a la creació d’un clima de diàleg i entesa entre forces catalanes a 

partir del respecte al pluralisme polític.
2. La renúncia expressa a vies unilaterals tot garantint el respecte a la legalitat i 

a l’actual marc institucional així com els mecanismes i majories necessàries per a 
la seva reforma.

3. Mentre no es generin els consensos necessaris pels canvis institucionals, prio-
ritzar el desenvolupament econòmic, la igualtat d’oportunitats i el combat contra les 
desigualtats socials.
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Proposta de resolució 2. Per l’aïllament de l’extrema dreta a les 
institucions
Davant l’auge de l’extrema dreta, el reconeixement de la diversitat i la pluralitat 

d’idees que s’expressen en el marc del sistema democràtic són la millor garantia de 
convivència. La preocupació davant de la normalització del feixisme, el racisme i 
la xenofòbia per part d’algunes forces polítiques manifesta la necessitat d’eradicar 
del debat públic el discurs de l’odi i deshumanització que reprodueix la dreta radi-
cal, així com combatre tota forma d’intimidació o violència que adrecen a qui pensa 
diferent.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya,
1. Reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del siste-

ma democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentà-
ria a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia de convivència.

2. Expressa la preocupació davant de la normalització del feixisme, el racisme i 
la xenofòbia per part d’algunes forces polítiques.

3. Manifesta la necessitat d’eradicar del debat públic el discurs de l’odi i deshu-
manització i de tota forma d’intimidació o violència que s’adreça a qui pensa dife-
rent.

4. Denuncia l’entrada a les institucions democràtiques d’aquells que les vol fer 
servir de manera sectària per incitar a l’odi i la violència contra les totes les persones 
que defensen i viuen en els valors de la igualtat, el dret a les minories, la tolerància, 
el respecte i la dignitat humana.

Proposta de resolució 3. Pel reconeixement i el prestigi de les 
institucions catalanes
Una conseqüència més del procés independentista està sent el deteriorament de 

la qualitat democràtica a Catalunya. No només per l’intent d’imposició d’un relat 
únic sobre les aspiracions polítiques de la nostra societat i per l’ús partidista de l’ad-
ministració de la Generalitat, també pel menysteniment creixent per part del Govern 
de les institucions d’autogovern i especialment del Parlament.

L’acord, com a resultat de la negociació, pràcticament ha desaparegut del Par-
lament de Catalunya. Cal que aquesta institució torni a ser l’instrument amb què la 
política, representada en els grups parlamentaris, articuli el seu normal i dinàmic 
funcionament al servei de la ciutadania.

L’evidència de la debilitat i manca de rumb del govern, és el nombre de votacions 
perdudes al Parlament, el Govern ha perdut 1 de cada 3 votacions als Plens i el que 
és més greu i denota la manca de respecte cap aquesta institució és l’incompliment 
reiterat dels mandats parlamentaris aprovats.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actuar amb 

sentit institucional i imparcialitat posant les institucions al servei del conjunt de la 
ciutadania.

2. El Parlament de Catalunya, es compromet a desbloquejar, en el termini de 3 
mesos, la renovació de molts òrgans estatutaris i d’altres previstos en la legislació 
sectorial que tenen membres amb els seus mandats finalitzats.

3. El Parlament de Catalunya constata la manca de respecte del Govern de la Ge-
neralitat pels acords presos pel Parlament durant la present legislatura.
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Proposta de resolució 4. Un Govern que governi. Pressupostos 2019-20
Des de l’any 2017, el Govern de la Generalitat no aprova un projecte de llei de 

pressupostos. Vàrem tenir pròrroga pressupostària l’any 2018 i també aquest any 
2019. El fet que el Govern no presenti pressupostos, i per tant, no s’aprovin, genera 
tensions econòmiques i financeres a l’administració de la Generalitat, no permetent 
posar en marxa nous programes, projectes o inversions.

En aquests tres anys, han augmentat els problemes i també els reptes que té per 
endavant Catalunya, per això es fa imprescindible aprovar uns nous pressupostos, per 
posar al dia les necessitats i les oportunitats que tenen els catalans i les catalanes.

El Govern que fa un any que va prendre possessió, només ha aprovat 1 llei i no 
han aprovat els pressupostos per al 2019. És un Govern que té una clara incapaci-
tat per acordar i per cercar les majories parlamentàries necessàries que li permetin 
legislar.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar el pro-

jecte de llei de pressupostos per al 2020 i el projecte de llei de mesures fiscals i fi-
nanceres per al 2020 abans de que finalitzi el mes d’octubre per tal que l’1 de gener 
del 2020 pugui entrar en vigor el nou pressupost.

Proposta de resolució 5. Lluita contra les desigualtats
Al 2019, 155.000 persones són beneficiàries del sistema de dependència, el que 

significa un màxim històric, però paral·lelament existeixen 75.000 persones desate-
ses i 62.000 persones pendents de valoració. El sistema de dependència a Catalunya 
es manté en una situació crítica. Malgrat el lleuger avenç en les persones ateses i una 
lleu reducció en la llista d’espera, el ritme dels darrers tres anys ens portaria a espe-
rar un total de vuit anys per arribar a la plena atenció. Un temps que s’incrementaria 
si tenim en compte el nombre de persones a l’espera de valoració. Sense un impuls 
decidit no serà possible sortir de atzucac de la desatenció.

La taxa de persones desateses a Catalunya és la més alta de tota Espanya (236 
persones per cada 10.000 habitants), un 46% més que la mitjana nacional. És a dir, 
3 de cada 10 persones amb el dret reconegut a Catalunya estan esperant la seva 
prestació.

Per altra banda, la cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials de Catalunya 
no s’ha actualitzat d’acord amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i 
social, ni tampoc en els terminis que marca la llei /cada 4 anys). Des de l’any 2011, 
la Cartera no s’ha actualitzat tot i les nombroses propostes i mocions aprovades pel 
Parlament de Catalunya. Algunes de les conseqüències d’aquesta paràlisi són, per 
exemple, que la dotació dels equips de professionals del servei bàsic d’atenció social 
no es correspon amb les necessitats existents entre la població que atenen i que no 
sempre es cobreixen les baixes ni les reduccions de jornada del personal que presta 
aquests serveis. Tampoc s’ha aconseguit una adequació entre la Cartera i les previ-
sions de la Llei 14/2010 en relació amb l’atenció social primària d’infants i adoles-
cents en risc. La manca de ràtios té una incidència especial en aquells territoris on 
hi ha una concentració superior de problemàtica social, o impacta directament en la 
qualitat en l’atenció a les persones grans usuàries d’un recurs residencial. A més, el 
fet de que no s’hagi actualitzat la Cartera de Serveis Socials d’acord amb les neces-
sitats creixents fruit de la crisi econòmica i social ha provocat que en molts casos els 
ajuntaments han hagut d’implementar programes i destinar recursos propis per fer 
front a aquesta nova realitat.

Per altra banda, el sistema de protecció a la infància necessita urgentment d’un 
canvi de model. Durant els anys 2016 i 2017 s’advertia del col·lapse del sistema, atès 
l’existència de menors i adolescents amb el dret reconegut a un recurs residencial 
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que no podien accedir per manca de places. L’arribada de Menors Estrangers no 
Acompanyats dels darrers anys ha obligar al Govern a atendre les necessitats de 
tutela i acollida d’aquests menors. Tant les entitats socials com el conjunt de forces 
polítiques han reclamat un canvi en el model de protecció, no només pel que fa a 
l’acollida, sinó també pel que fa a l’atenció a la infància en risc en situacions d’abu-
sos sexual, bullyng o exclusió social entre d’altres.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar una estratègia per a la reducció de la llista d’espera de beneficia- 

ris/àries de prestacions reconegudes a la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència que inclogui, entre d’altres, una simplificació en el tràmit administra-
tiu, un increment dels/les professionals que gestionen les prestacions i dels recursos 
econòmics que s’hi destinen actualment.

2. Actualitzar, en el termini de tres mesos, la Cartera de Serveis de la Llei de 
Serveis Socials de Catalunya.

3. Reestructurar el sistema de protecció de la infància amb el consens del sec-
tor i del conjunt d’administracions implicades, potenciant l’acollida familiar, imple-
mentant el model Barnahus (cases d’infants), orientant el sistema cap a un model de 
centres de dimensions reduïdes i amb serveis de qualitat i millorant les condicions 
laborals dels i les professionals que hi treballen, d’acord amb allò establert a la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per a proporci-
onar els nens i nenes un entorn similar al de la llar en coordinació amb els Ajunta-
ments.

Proposta de resolució 6. Per una educació pública de qualitat
Catalunya pateix un infrafinançament de l’educació pública. La inversió pública 

que el govern de la Generalitat destina a educació és de les més baixes d’Europa, de 
l’ordre d’un 2,8% del PIB. Estem lluny de la inversió que la pròpia Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC) proposava per al 2017 i que va ser fixada en un 6% del PIB, i la 
comparativa amb altres comunitats autònomes reflecteix com els governs de Catalu-
nya des de 2010 han sacrificat l’educació molt més que altres territoris de l’Estat. No 
només som dels territoris on més s’ha retallat en educació sinó que encara no s’han 
revertit bona part d’aquestes retallades, la qual cosa ha consolidat una dècada d’in-
volució que ha posat fi al cicle expansiu que havia caracteritzat la despesa educativa 
per apropar-se a la mitjana europea.

Tant és així, que mentre la inversió pública en educació disminuïa en els darrers 
anys en gairebé un 20%, la despesa de les famílies en educació augmentava més 
d’un 27%. I potser això expliqui que Catalunya sigui de les CCAA on el nivell de 
renda familiar més condiciona el rendiment acadèmic de l’alumnat, un indicador 
clau que posa de manifest la manca d’equitat del sistema educatiu.

En aquest sentit, és destacable que des de 2012 el govern de la Generalitat hagi 
abandonat el finançament del foment i funcionament de les escoles bressol muni-
cipals, essent una competència exclusiva del govern, i a dia d’avui encara no hagi 
recuperat la seva coresponsabilitat, juntament amb els ajuntaments i les famílies 
usuàries d’aquest servei públic.

Per altra banda, tampoc s’ha desplegat el decret 150/2017, de l’atenció educativa 
a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que pretén articular un model 
d’escola inclusiva, i són moltes les mancances en atenció a l’alumnat amb NEE que 
encara existeixen avui en l’àmbit educatiu, tant en horari lectiu com no lectiu. I de 
la mateixa manera, manquen encara recursos i determinació per combatre la segre-
gació educativa que contribueix negativament a la igualtat d’oportunitats i a la co-
hesió social.
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Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició 

els recursos necessaris a l’inici del curs 2019-2020 per assegurar el desplegament 
del decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema edu-
catiu inclusiu, la recuperació de la coresponsabilitat del govern en el finançament 
d’un terç del cost de la plaça de l’etapa educativa 0-3 anys i presentar un calendari 
de restitució del deute pendent als ajuntaments en concepte de foment i funciona-
ment de les llars d’infants, així com impulsar immediatament mesures normatives 
per combatre la segregació escolar i garantir una escolarització equilibrada entre els 
diferents centres educatius, independentment de la seva titularitat.

Proposta de resolució 7. Per una sanitat pública, universal i de qualitat
Des de l’any 2010 el sistema sanitari públic ha patit retallades importants, que 

han fet disminuir la despesa per càpita en salut. Aquestes retallades han afectat a la 
reducció de serveis, agreujat les inequitats territorials, provocat el tancament de llits, 
i un increment de les llistes d’espera.

Aquest mateix estiu veurem com els serveis es redueixen en un 20%.
El temps d’espera a atenció primària, hauria de ser de 48 hores, i estem en temps 

de dues i tres setmanes
S’ha patit pèrdua de professionals, no substitucions de les baixes ni jubilacions, 

i els i les professionals han vist com les seves retribucions disminuïen en un 20%. 
Una vaga de l’Atenció Primària ha fet que es comprometessin 100 milions d’euros 
per pal·liar alguns d’aquests efectes, però tot i així s’estan incomplint els acords.

I l’altra gran mancança generada per les retallades ha estat la no realització d’in-
versions en obres i sobretot en tecnologia de diagnòstic, de tractament i quirúrgica. 
Ni tan sols s’ha pogut fer el manteniment i la reposició més urgent.

Mentre la qualitat assistencial pública disminueix, l’accessibilitat al sistema es 
complica i s’allunya en el temps. La ciutadania deixa de creure en el sistema públic 
i s’incrementa la contractació d’una assegurança privada.

Les dades són clares: mentre les aportacions al sistema públic per part del Go-
vern han disminuït en 889 milions, el creixement econòmic de les asseguradores és 
també de 889 milions d’euros.

En aquest moment a Catalunya un 33% de la població ja té una assegurança pri-
vada.

S’està generant un doble sistema, que aprofundeix en les desigualtats, els més 
vulnerables a les llistes d’espera de la sanitat pública (cada vegada gent més gran, i 
pluripatològics) i qui s’ho pot permetre té una assegurança privada.

S’ha generat una bretxa generacional, i de capacitat econòmica.
Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Enfortir una sanitat publica, universal, equitativa, de qualitat i finançada amb 

impostos, com a garantia d’igualtat, equitat i solidaritat.
2. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris, que contem-

pli també un pla d’inversions. Que permeti en un horitzó de 2 anys arribar als 1.500 
euros per càpita en despesa pública de salut, amb priorització de les accions per re-
vertir els efectes de les retallades i la pèrdua de la qualitat assistencial.

3. Incorporar en el proper pressupost per al 2020 l’esmentada estratègia i el pla 
econòmic plurianual.
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Proposta de resolució 8. El canvi climàtic, un repte local i global
És hora de reconèixer l’emergència climàtica, comprometent-nos amb l’horitzó 

de total descarbonització el 2050, i impulsant un nou acord verd «Green New Deal» 
a Catalunya d’acord amb Espanya i la Unió Europea amb finançament suficient per 
garantir la creació d’ocupació i una transició justa en els sectors i territoris més vul-
nerables davant els necessaris canvis en les formes de producció i de consum.

Hem d’incorporar en les nostres reflexions i decisions, la consideració dels «lí-
mits planetaris» com a garantia d’un progrés durador i just.

Cal adoptar un nou enfocament de la política d’infraestructures, per garantir el 
dret a la mobilitat de forma segura i sostenible. Considerem les infraestructures com  
a eina al servei de la ciutadania i no un fi en si mateixes, tenint especialment en 
compte el repte del canvi climàtic i les oportunitats del canvi tecnològic. Per a això, 
es fa necessari l’impuls del transport públic i l’electrificació del transport, la lluita a 
favor de la qualitat de l’aire i reducció de la contaminació i la reducció de l’impacte 
ambiental de les infraestructures.

Considerem fonamental l’augment del pes de la indústria en el nostre teixit pro-
ductiu, per contribuir a una ocupació més estable i una menor vulnerabilitat i de-
pendència exterior de la nostra economia. Cal que el Pacte per la Indústria, avanci 
en l’adaptació del sector a la globalització, a la transició ecològica i a la transició 
digital. Cal promoure el lideratge de la indústria catalana en sectors com els d’acu-
mulació d’energia i equipaments per a l’electrificació del transport.

És precís incorporar criteris ambientals en la fiscalitat i en les compres públi-
ques.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En el termini de tres mesos, derogarà el decret 147/2009. Proposarà les mo-

dificacions legislatives necessàries perquè es permeti desenvolupar nous projectes 
de parcs eòlics de més de 10MW i per a reduir els costos d’implantació de l’energia 
fotovoltaica a terra i permetre així que una part de les noves instal·lacions solars es 
puguin implementar a Catalunya, revisant el sistema de tramitació actual per agi-
litar-la. Es coordinarà amb Red Elèctrica Espanyola la planificació de la connexió 
dels objectius de potència eòlica i fotovoltaica que es determinin per als anys 2025 
i 2030.

2. Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de 
baixa emissió o zones urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del 
corresponent estudi de factibilitat a escala supramunicipal i el posterior pla d’imple-
mentació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible 
de l’aparcament a l’àrea metropolitana. Crear una línia de suport econòmic pel des-
plegament de la Zona de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona i a la resta 
de municipis de més de 50.000 habitants pel desplegament de les futures Zones de 
Baixes Emissions. La Generalitat de Catalunya en les vies de la seva competència i 
en el Àmbit-40, desenvoluparà en el termini de sis mesos el reglament, per tal que 
en els episodis ambientals declarats, poder restringir la circulació dels vehicles fur-
gonetes (N1) anteriors a Euro1 i turismes (M1) Euro1 i anteriors a Euro1. A incorpo-
rar al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció 
especial una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca d’Osona.

3. incloure a l’agenda del Pacte Nacional per la indústria, els vectors ambientals i  
energètics necessaris per a assolir el full de ruta en el camp de l’economia verda  
i circular que, al mateix temps que integrin els objectius quantitatius, assignin res-
ponsabilitats i estableixin quins són els mitjans per a assolir-los amb la participació 
del sector privat i la resta d’Administracions de Catalunya, i fixar un calendari per a 
l’execució de les mesures i els indicadors per avaluar-ne el grau d’assoliment.
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4. Davant la pèrdua de biodiversitat que tots els indicadors científics mostren a 
Catalunya, presentar en el proper període de sessions la llei de biodiversitat i patri-
moni natural.

Proposta de resolució 9. Per un desenvolupament econòmic pròsper i 
just
El futur econòmic de Catalunya passa per un creixement basat en el coneixe-

ment. Volem que Catalunya sigui el país del talent i el coneixement, i un pol inter-
nacional de primer nivell de recerca i innovació.

No volem ser un país low cost que atrau inversions pels baixos costos laborals. 
Aquest és un model que no genera llocs de treball estables ni valor afegit a la nostra 
economia. Hem de ser capaços d’aprofitar les nostres singularitats com el clima o la 
qualitat de vida per afegir aquests elements al nostre ecosistema però no poden ser 
els únics elements per generar activitat econòmica.

El futur és del coneixement, serà de la indústria del coneixement i dels països del 
coneixement. És a dir, d’aquells qui tenen clar que cal posar el coneixement al centre 
de l’economia, que cal localitzar-lo en el territori per generar innovació, competiti-
vitat, riquesa i benestar.

En els darrers anys, des del 2012, el Govern de la Generalitat ha reduït els pres-
supostos dedicats al coneixement (universitats i centres de recerca) en un 30% i ha 
augmentat els preus públics de les universitats públiques un 66%, dificultant l’accés 
i la igualtat als joves que cerquen oportunitats de futur. Aquests dos elements es-
tan dificultant que les universitats del país puguin fer front als nous reptes que se’ns 
presenten i és molt rellevant ja que és a les universitats, als instituts i als centres de 
recerca on es genera el coneixement i on es transfereix aquest per generar riquesa 
econòmica i benestar social.

Davant els reptes que se’ns presenten com la digitalització, la intel·ligència arti-
ficial, els nous models energètics, la indústria 4.0... cal que el coneixement estigui 
al centre de les nostres polítiques, cal que preparem i formem bé als nostres joves 
perquè puguin inserir-se en el món laboral i formar part de la resposta que cal do-
nar a aquests reptes, per això és important una aposta clara per la universitat i per 
la formació professional.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats pú-

bliques pel període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat 
universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i per-
metre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i de per-
sonal d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 la xifra 
de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010 (900 
MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i com-
pensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la transfe-
rència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, 
equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les transferències, 
a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de taxes ha de 
continuar fins arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster 
similar al de la mitjana dels països de l’OCDE.

3. Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti els 
recursos per a la innovació i la transferència de coneixement que acosti Catalunya 
a l’objectiu d’inversió del 2% del PIB, basat en les polítiques de recerca i les eines 
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d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal d’enfocar també la 
innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

4. Aprovar una estratègia per un nou model de formació professional dual, adap-
tada a la realitat i a les demandes i reptes de la nostra indústria, facilitant l’accés als 
joves i a la seva inserció laboral.

Proposta de resolució 10. Per un territori cohesionat, equilibrat i que 
generi oportunitats
Des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar lamentem la manca 

d’un projecte integral de país per part del Govern, amb accions i finançament con-
crets, per contrarestar el preocupant augment de la despoblació, empobriment i en-
velliment de moltes de les comarques rurals de Catalunya.

A més, les retallades en inversions públiques a les zones rurals i la recentralit-
zació de serveis públics bàsics ha tingut un efecte determinant en l’abandonament i 
empobriment de les zones rurals que es troben més allunyades de les grans capitals.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya reclama la implicació del conjunt del Govern, i so-

bretot del President, en la lluita contra la despoblació i el desenvolupament rural del 
conjunt del país, per evitar el retrocés econòmic i social de les zones menys poblades.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les comarques 

rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta de tots els departaments 
de la Generalitat i del conjunt d’Administracions Públiques de Catalunya, de l’Estat 
i de la Unió Europea.

3. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d’accions con-
cretes per impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra la despoblació. Així 
com, un pla de finançament de les accions a implementar. Aquest informe i calen-
dari d’accions han d’incloure, entre d’altres: 

a) Mesures fiscals i financeres.
b) Mesures legislatives de suport a les zones rurals.
4. Revisar i millorar la gestió forestal, i l’impuls de la silvicultura, a través del 

Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024. Amb aquest objectiu, aug-
mentar els recursos econòmics destinats des de la Generalitat i millorar la coordi-
nació entre tots els propietaris i entitats implicades.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units



19 

 SP PPC (reg. 43842)

Sessió 36

23 de juliol de 2019

Dossier

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (reg. 43842)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Par-

tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents 
al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Reduir les llistes d’espera sanitàries
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar un pla 

de xoc amb caràcter indefinit per reduir les elevades llistes d’espera en l’àmbit de 
la sanitat pública. Aquest pla de xoc haurà de contenir mesures per reduir l’espera 
per l’accés a consultes externes, proves diagnostiques i intervencions quirúrgiques.

Proposta de resolució 2. Eliminar els barracots
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar una plani-

ficació per a suprimir els més de mils barracots que a Catalunya són utilitzats com a 
aulari de centres educatius sostinguts amb fons públics, de tal forma que, l’any 2022 
hagin desaparegut per equipaments educatius convenientment dotats.

Proposta de resolució 3. Enfortiment del sistema de protecció social
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar al tercer sector social d’una seguretat i una sostenibilitat que permetin 

encarar aquesta onada demogràfica de grans dimensions que, ara per ara, no estem 
preparats per afrontar

2. Garantir l’equitat i la qualitat en l’atenció a la gent gran.
3. Millorar les condicions laborals dels professionals que s’hi dediquen al sector 

de la gent gran, amb l’objectiu de retenir i atreure el talent de professionals (geria-
tres, infermeria amb especialitat de geriatria, tècnics especialitzats en dependència, 
etc.) i assegurar la cohesió i l’estabilitat dels equips.

4. Garantir la sostenibilitat del sector d’atenció a la gent gran.
5. Assumir el compromís de signar un conveni català que millori les condicions 

laborals i les càrregues de treball dels professionals, sempre i únicament vinculat 
a l’increment de tarifes, per aconseguir equiparar les condicions laborals dels pro-
fessionals amb les condicions dels professionals de gestió directa del servei públic, 
per tal de garantir l’equitat i la qualitat de l’atenció a tota la gent gran de Catalunya.

Proposta de resolució 4. Revolució fiscal
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reduir la fiscalitat 

de l’impost sobre la renda de les persones físiques especialment a les rendes menors 
de 30.000 euros anuals.

Proposta de resolució 5. Més seguretat als carrers dels nostres 
municipis

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar el número d’efectius dels Mossos d’Esquadra destinats a la ciutat 

de Barcelona que permeti reduir l’increment de la inseguretat ciutadana que s’està 
patint especialment en els últims mesos.

2. Intensificar la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies 
locals, especialment per a afrontar l’incivisme, i assolir amb els ajuntaments els 
acords necessaris perquè sigui possible denunciar davant la policia de la Generalitat 
les infraccions de les ordenances municipals en aquest àmbit.
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Proposta de resolució 6. Administració de justícia
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les greus 

deficiències que pateixen molts dels equipaments judicials a Catalunya que dificulta 
la prestació d’un servei essencial com el de la justícia i posa en perill la salut dels 
treballadors públics i dels operadors jurídics.

Proposta de resolució 7. Reforestació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar al servei de 

la reforestació de la Ribera d’Ebre, i de la resta d’indrets afectats pels greus incen-
dis de les darreres setmanes, tots els recursos necessaris per a minimitzar l’impacte 
que els incendis han tingut en les activitats agrícoles i ramaderes i recuperar la bio-
diversitat perduda.

Proposta de resolució 8. Supressió dels peatges
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a suprimir l’any 

2025 els peatges en les autopistes competències de la Generalitat, de la mateixa for-
ma que farà l’Estat a les autopistes de la seva competència.

Proposta de resolució 9. Suport a la universitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assumir com a 

propi el manifest dels rectors i dels presidentes dels Consells Socials de les univer-
sitats públiques. En aquest sentit, El Parlament de Catalunya insta, de forma urgent, 
el Govern a: 

1. Aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, 
amb el lideratge del Parlament i el Govern de la Generalitat i la plena col·laboració 
de les universitats i la resta d’agents del sistema de coneixement a Catalunya.

2. Afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques, en 
els seus àmbits organitzatius, de personal, financers i acadèmics, amb un compromís 
ferm per a la màxima transparència, avaluació i retiment de comptes a la societat.

3. Posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat per a la millora del finança-
ment de les universitats públiques pel període 2020-2022, amb l’objectiu de garantir 
el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària, so-
bretot en els àmbits de la docència i la recerca. Concretament, recuperar per a l’any 
2020 la xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de 
l’any 2010 (900 MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

4. Reduir progressivament les taxes i preus universitaris aplicats per la Genera-
litat des de l’any 2011, fins assolir una reducció aproximada del 30%, i compensar 
a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la transferència 
pública, equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les trans-
ferències, a banda de l’increment pressupostari. Arribar a un cost de matrícula dels 
títols oficials de grau i de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE, que 
inclogui un programa ambiciós de beques, beques salari i beques per mobilitat, així 
com el foment de la plena participació dels estudiants en la vida universitària.

Proposta de resolució 10. Un compromís per la convivència
Els catalans necessitem mirar al futur per consolidar una Catalunya plural i 

oberta en la qual tots puguem viure en pau. El Parlament de Catalunya, com a ins-
titució que representa al conjunt del catalans, ha de col·laborar i impulsar aquesta 
nova etapa de concòrdia i prosperitat.

El procés separatista ha suposat ja massa costos: la ruptura de la convivència, la 
fugida d’empreses i el desprestigi de les institucions. Per aquesta raó, observem amb 
preocupació com el president de la Generalitat amenaça irresponsablement amb tor-
nar a treure als catalans les seves institucions i el seu futur i tornar-nos a un passat 
de conflicte i inestabilitat. Davant aquesta actitud autoritària i excloent, al Parlament 
de Catalunya manifesta el seu compromís amb la convivència dels set milions i mig 
de catalans.
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És per aquest motiu, que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Garantir la neutralitat dels espais públics i de les institucions catalanes.
2. Despolititzar els mitjans públics per poder garantir el seu pluralisme polític i 

social.
3. Vetllar pel dret dels alumnes catalans a poder expressar-se lliurement en qual-

sevol dels dos llegües oficials a Catalunya, especialment a l’àmbit escolar.
4. Garantir que el personal al servei de l’administració de justícia (jutges, ma-

gistrats i fiscals) puguin accedir amb plenes garanties de confidencialitat als seus 
arxius informàtics.

5. Retirar tota subvenció pública a entitats que vulnerin drets fonamentals i bus-
quen trencar la convivència de tots els catalans.

6. Garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat política necessàries per al retorn de 
les empreses, la creació de nova activitat econòmica i la creació d’ocupació.

7. Presentar els pressupostos, abans del 10 d’octubre d’enguany, garantint que el 
80% de la despesa no financera disponible sigui destinat a inversió social: educació, 
sanitat, serveis socials i dependència.

8. Reconduir l’acció exterior per potenciar la cultura i l’economia catalanes, al 
mateix temps que tancar totes les delegacions polítiques i el DIPLOCAT que han 
reobert en els últims mesos l’únic objectiu és desprestigiar Espanya i els catalans.

9. Potenciar la cooperació entre administracions, basada en la lleialtat institucio-
nal i la participació de la Generalitat en tots els fòrums i organismes multilaterals 
de l’Estat i les comunitats autònomes.

10. Respectar les institucions que ens representen a tots els catalans i a la resta 
d’espanyols, especialment la Monarquia, garant de la concòrdia i de la unitat dels 
diferents en una democràcia plena com l’espanyola.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC





23 

 GP Cs (reg. 43843 i 43876)

Sessió 36

23 de juliol de 2019

Dossier

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP Cs (reg. 43843 i 43876)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre les propostes 
per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Propuesta de resolución 1. Una economía competitiva que garantice la 
prosperidad y favorezca la creación de empleo

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promover las ini-
ciativas legislativas necesarias para: 

1. Reducir los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF correspondiente 
a las bases liquidables de hasta 33.000 euros, con el objetivo de bajar la presión fis-
cal a la clase media y trabajadora que actualmente soporta la fiscalidad autonómica 
más alta de toda España.

2. Ampliar las reducciones en el impuesto de sucesiones. Bonificar el impues-
to en las herencias y donaciones entre parientes directos (cónyuges, padres e hijos, 
abuelos y nietos) y reducir sustancialmente el impuesto entre parientes más lejanos. 
Además de la vivienda habitual, dejar exenta la empresa o negocio familiar o explo-
taciones agrarias que se hereden.

3. Establecer incentivos fiscales para proyectos de I+D+I, como una deducción 
del 15% en el tramo autonómico del IRPF por donativos a Universidades y Organis-
mos Públicos de Investigación.

4. Someter a evaluación del IVÀLUA la eficacia y eficiencia de todos los tributos 
propios. Simplificar la aplicación de las reducciones y bonificaciones autonómicas 
para ganar en eficiencia.

5. Saldar de forma inmediata la deuda con los Ayuntamientos y recuperar los 
proyectos de financiación y cofinanciación en el mundo local (como la educación de 
0 a 3 o la ley de barrios), con priorización según índices de vulnerabilidad territorial 
que incluyan aspectos socioeconómicos y sociodemográficos para evitar tener una 
Cataluña a dos velocidades.

6. Presentar unos presupuestos de la Generalitat para todos los catalanes, que in-
crementen el presupuesto destinado a salud, educación y bienestar social.

7. Defender un sistema de financiación autonómica más transparente y más jus-
to, que garantice un reparto equitativo de los recursos entre todas las Comunidades 
Autónomas y tenga en cuenta factores demográficos, geográficos y otros con inci-
dencia sobre la demanda y los costes de provisión de los servicios prestados a los 
ciudadanos.

8. Reducir las cargas administrativas que soportan las empresas y lastran su ac-
tividad económica, especialmente en el inicio de su actividad.

9. Revisar la estrategia del Institut Català de Finances para que ofrezca servicios 
financieros de calidad con el objetivo de apoyar al tejido empresarial catalán.

10. Impulsar una Estrategia Catalana de Atracción de la inversión extranjera.
11. Reformar completamente el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) 

y sus políticas de empleo para convertirlas en una herramienta eficaz que ayude a 
todos los desempleados a encontrar un trabajo. Impulsar una nueva herramienta es-
tadística de perfilado de desocupados, que permita diseñar itinerarios de inserción 
más adaptados a sus características y a las necesidades de las empresas, y por tanto 
más eficaces a la hora de encontrar un empleo.

12. Poner los recursos directamente en las manos de los desempleados median-
te la introducción de cheques de formación que podrán utilizar todas las personas 
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desempleadas en el centro autorizado de su elección para adquirir la formación que 
más se adapte a sus necesidades.

13. Bonificar a los autónomos que no tengan empleados el 100% de la Seguridad 
Social de su primera contratación indefinida durante seis meses, ampliables a doce 
si la contratación es de jóvenes o mayores de 55 años.

Propuesta de resolución 2. Regeneración para acabar con la corrupción
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Asumir un compromiso de «tolerancia cero» con la corrupción que incluya el 

cese inmediato de cualquier miembro del Govern o alto cargo investigado por cor-
rupción.

2. Adoptar las medidas legislativas y políticas necesarias para suprimir los afo-
ramientos, para acabar con los privilegios políticos, de modo que tanto los diputados 
del Parlament como los miembros del Govern puedan ser enjuiciados por el juez or-
dinario predeterminado por la ley como cualquier otro ciudadano.

3. Mejorar la coordinación de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), especialmente en materia 
de lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

4. Facilitar la auditoría por parte de la Autoridad Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) de las subvenciones concedidas por la Generalitat de Cataluña.

5. Evaluar de forma sistemática y transparente todas las políticas públicas y su 
retorno social, económico y ambiental como fórmula para identificar, entre otros 
aspectos, el gasto superfluo, así como deficiencias en la provisión de servicios o la 
inversión.

6. Impulsar una Ley sobre la Alta Dirección en la Administración Pública y sus 
entes dependientes que siente las bases para lograr una gestión más profesional y 
despolitizada en todos los ámbitos (salud, educación...), orientada al cumplimiento 
de objetivos y con rendición de cuentas de los gestores sobre la obtención de resul-
tados.

7. Elaborar un plan de reducción drástica del personal de libre designación (pues-
to a dedo) y sustitución por puestos asignados mediante procedimientos abiertos que 
garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función 
pública.

8. Poner en marcha una auditoría de las funciones de todas las empresas, funda-
ciones y consorcios públicos para detectar duplicidades o ineficiencias que permi-
tan determinar el cierre de las que no tengan propósito o funciones bien definidas y 
fusionar todas las que realicen funciones duplicadas.

9. Eliminar y evitar redes clientelares a través de una regulación y unos proce-
dimientos que garanticen la apertura a la competencia y transparencia en todos los 
contratos públicos. Auditar con especial atención las prórrogas de contratos de ser-
vicios y concesiones.

10. Adoptar las medidas legislativas y políticas necesarias para establecer la li-
mitación de mandatos a 8 años tanto del President como de los Consellers del Go-
vern de la Generalitat.

Propuesta de resolución 3. Una apuesta decidida por la ciencia, la 
tecnología y la innovación

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reducir al máximo posible las cargas burocráticas que soportan las empresas, 

especialmente en el inicio de su actividad, facilitando al máximo los trámites y eli-
minando cualquier duplicidad, tal y como establece la Ley 16/2015 de simplifica-
ción de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los 
gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.

2. Ampliar y reforzar los programas de Acció dirigidos al asesoramiento y apoyo 
integral a las pymes y emprendedores que busquen el acceso a financiación en cual-
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quiera de sus fórmulas (pública, fondos europeos, préstamo, crowdfunding, capital 
riesgo o cualquier otra). Ampliar progresivamente el número de puntos para alcan-
zar territorios que actualmente no disponen de este servicio.

3. Realizar un Plan específico de apoyo y desarrollo de la Formación Profesio-
nal, en especial de la Formación Profesional Dual, y desarrollar campañas de difu-
sión de las ventajas de empleabilidad y de desarrollo profesional que proporcionan 
los estudios profesionales.

4. Realizar un estudio sobre la distribución territorial de centros que imparten 
Formación Profesional y Formación Profesional Dual, así como su adecuación a las 
necesidades de estudiantes y oportunidades de empleo.

5. Diseñar un plan con el objetivo de aumentar la presencia de la mujer en las 
carreras técnicas y científicas, así como en la Formación Profesional y la Formación 
Profesional Dual.

6. Realizar una campaña de sensibilización y fomento de los planes de igualdad 
de género efectiva en las empresas, con el objetivo de incentivar y facilitar la lle-
gada de mujeres a sus órganos de decisión, en colaboración con las organizaciones 
empresariales y sindicales.

7. Impulsar la creación de un Consejo de Mujeres Emprendedoras, con la partici-
pación de organizaciones patronales y sindicales, con el objetivo de tratar y aportar 
soluciones a las problemáticas específicas que tienen que superar las mujeres en el 
ámbito de las empresas.

8. Aumentar progresivamente la inversión en I+D+i, en los presupuestos corres-
pondientes a los próximos ejercicios, hasta acercarnos a la media europea.

9. Mejorar el sistema de apoyo a la innovación y a la producción sostenible. Po-
tenciar las estrategias para aumentar el número de empresas innovadoras, diseñando 
un programa de incentivos específico, asegurando la transferencia y gestión del co-
nocimiento y facilitando el acceso a la innovación a pymes y autónomos.

Propuesta de resolución 4. Acompañamiento y ayuda a las familias /  
El mejor lugar para formar una familia

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Diseñar e impulsar, a través del Consell de Relacions Laborals, un sello de 

incentivo y reconocimiento para las empresas que adopten políticas reales de con-
ciliación eficaces.

2. Ampliar progresivamente el permiso de paternidad de los funcionarios públi-
cos de la Generalitat.

3. Establecer una bonificación equivalente al 100% de las cuotas de autónomos 
durante los 2 años siguientes a su paternidad o maternidad, y poner en marcha un 
proyecto específico para facilitar que los autónomos contraten sustitutos durante 
este periodo y no tengan que interrumpir su actividad.

4. Establecer incentivos para aquellas empresas que faciliten a sus trabajadores 
acogerse a reducciones de jornada, flexibilización de horarios, o teletrabajo para el 
cuidado de los hijos o de familiares con dependencia.

5. Dar ejemplo desde la Administración con la implantación de modelos de tra-
bajo flexible y teletrabajo para los empleados públicos aprovechando las tecnologías 
disponibles.

6. Establecer una línea de ayudas para el acceso de las familias con menos re-
cursos a las tecnologías de información y comunicación, para evitar una brecha tec-
nológica que limite sus oportunidades.

7. Reforzar el aprendizaje del inglés con el desarrollarlo de un Programa Volun-
tario de Refuerzo desde la finalización del periodo lectivo hasta final de julio, con 
profesores nativos cualificados. El programa se completará con refuerzo de las com-
petencias en matemáticas, lectura o actividades de carácter deportivo.
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8. Crear una prestación económica para las familias en riesgo de exclusión so-
cial con menores a cargo para prevenir situaciones de pobreza infantil, con especial 
atención a las especialmente vulnerables como las familias numerosas y las mono-
parentales. El objetivo de esta prestación será poder garantizar unos ingresos sufici-
entes para hacer efectivo el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado 
y evitar situaciones de pobreza.

9. Establecer un Abono Mensual para Jóvenes con el que tengan acceso a toda 
la red de transporte público de Cataluña por un importe fijo mensual inferior a 30 
euros.

10. Aumentar la dotación de becas universitarias para garantizar la equidad.
11. Poner en marcha las medidas que sean necesarias para que en el curso 2020-

2021 se ofrezcan libros de texto gratis en los centros de enseñanza sostenidos con 
fondos públicos de Cataluña, tal y como establece la proposición de ley de gratuidad 
de los libros de texto y material curricular en trámite.

12. Asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI+, ga-
rantizando el acceso a todos los derechos y prestaciones sociales que sean compe-
tencia de la Generalitat a los niños y las familias que hayan recurrido a la gestación 
subrogada en condición de igualdad con el resto de familias, evitando así la discri-
minación por razón de nacimiento.

Proposta de resolució 5. Una sanitat pública universal, moderna, 
equitativa i de qualitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i fer públic abans de finalitzar aquest any 2019 un registre detallat de 

centres hospitalaris, assistencials i d’atenció primària que no disposin d’un sistema 
adaptat d’accessibilitat als serveis sanitaris per a persones amb qualsevol tipus de 
discapacitat, així com aquells que no tinguin adaptats els panells d’informació i de 
comunicació.

2. Garantir un sistema sanitari transparent, impulsant la compareixença obliga-
tòria dels gerents dels grans hospitals catalans, així com els responsables de l’aten-
ció primària de cada territori, cada legislatura a la Comissió de Salut, per tal de fer 
pública la situació sanitària i respondre a les preguntes de control dels grups parla-
mentaris.

3. Fer pública de forma anticipada la planificació de cobertura de vacants als 
centres hospitalaris i d’atenció primària per vacances, substitucions, jubilacions o 
qualsevol altre raó, així com la disponibilitat de llits hospitalaris, per a cada centre 
de salut.

4. Donar a conèixer públicament el criteri del Departament en relació al tanca-
ment de Centres d’Atenció Primària i centres sanitaris nocturns, així com respecte 
de la disminució en la dotació d’ambulàncies medicalitzades, especialment en aque-
lles poblacions on per motius geogràfics, urbanístics o socioeconòmics, aquestes 
mesures han tingut i encara tenen un impacte especialment negatiu.

5. Publicar el nombre de llits tancats durant les èpoques de vacances, amb detall 
dels serveis afectats i durada del tancament, a cada hospital i centre d’atenció pri-
mària de Catalunya.

6. Publicar, abans de la finalització d’aquest any 2019, el grau de compliment del 
Pla de reposició i modernització dels equips i elements tecnològics dels anys 2018 i 
2019, especificant les partides pressupostàries efectivament assignades a cada cen-
tre. De la mateixa manera, publicar el Pla previst per als anys 2020 i 2021.

7. Complir l’obligació de transparència donant a conèixer els protocols per a la 
determinació de les llistes d’espera de tots els centres del SISCAT, amb l’objectiu 
que els pacients puguin conèixer la data aproximada d’intervenció o numero d’ordre 
dins la llista d’espera, tant per als procediments quirúrgics com per als diagnòstics.
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8. Fer una anàlisi sobre els incompliments laborals actuals en l’atenció primà-
ria, serveis hospitalaris i de transport sanitari, en relació als acords de les darreres 
vagues, i portar a terme amb caràcter d’urgència totes les accions no solament per 
donar-les a conèixer, sinó les accions concretes per a solucionar-les.

9. Presentar i portar a terme, de forma urgent, un pla de millora de les consultes, 
centres d’atenció primària i centres hospitalaris amb problemes de climatització o 
qualsevol altre de infraestructures.

10. Ajustar els recursos de la Xarxa de Salut Mental a les necessitats de la pobla-
ció segons les recomanacions de les guies de bona pràctica clínica garantint l’equitat 
en l’accés per a tots els ciutadans.

11. Dotar de transparència el sistema públic de salut publicant sistemàticament 
l’evolució dels indicadors de gestió per a la seva avaluació, tal com va aprovar el Par-
lament, incorporant-los automàticament al web del mateix Departament.

Proposta de resolució 6. Una educació que promogui el talent i 
garanteixi la igualtat d’oportunitats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Tornar a finançar l’Educació Infantil de 0 a 3 anys en els pressupostos de la 

Generalitat de Catalunya de l’any 2020, i reemborsar als ajuntaments per pròpia 
iniciativa tots els fons que han deixat de transferir-los des de 2012 en línia amb les 
nombroses sentències judicials que ja han donat a la raó a les justes reclamacions 
dels ajuntaments.

2. Impulsar l’augment del nombre de places en Educació Infantil de 0 a 3 anys, 
tot garantint-ne la gratuïtat per als alumnes, amb l’objectiu d’incrementar les taxes 
d’escolarització en aquestes edats, especialment de les famílies menys afavorides 
econòmicament, i de millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.

3. Presentar en el primer trimestre del curs 2019-2020 en seu parlamentària un 
pla per eliminar els barracons existents, amb calendari i detall de la manera com 
s’eliminaran els mòduls de cadascun dels centres on estan instal·lats, posant un límit 
d’un màxim de quatre anys per a la seva total supressió.

4. No instal·lar nous barracons d’ara en endavant, si no vénen justificats per una 
situació extraordinària i impossible de predir, i limitats a un màxim improrrogable 
de dos cursos acadèmics.

5. Elaborar un pla per reduir el fracàs escolar, l’abandonament escolar prematur 
i les taxes de repetició, acompanyat d’un increment del personal docent i no docent 
per tal que cap alumne es quedi pel camí.

6. Garantir que els alumnes amb TEA i la totalitat d’alumnes amb necessitats 
educatives especials tinguin cobertes totes les seves necessitats tant durant la jorna-
da lectiva com en el menjador i a les activitats extraescolars, en els centres ordinaris 
i en els d’educació especial.

7. Proporcionar intèrprets de llengua de signes catalana durant tot l’horari esco-
lar als centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria i postobliga-
tòria.

8. Assegurar els recursos suficients i la formació necessària dels equips d’orien-
tació per a dur a terme la detecció primerenca dels alumnes amb altes capacitats in-
tel·lectuals perquè així puguin desenvolupar tot el seu potencial.

9. Garantir que les famílies amb nens amb necessitats educatives especials tenen 
tota la informació sobre les opcions de què disposen en relació amb la seva educa-
ció, i que són lliures per decidir si els escolaritzen en una escola ordinària o en una 
d’educació especial.

10. Garantir que el català, l’espanyol i l’anglès siguin llengües vehiculars a tots 
els centres públics i concertats a tots els nivells educatius, des de l’Educació Infantil 
de 0 a 3 anys fins al Batxillerat.
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11. Implantar del Carnet Cultural i Carnet Cultural Jove com a vehicles per in-
crementar el consum de cultura per part dels joves, i entregar un bo cultural de 200 
euros a tots aquells que fan 18 anys que podran ser gastats en productes, activitats 
i serveis culturals.

12. Impulsar la declaració de la Diada de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural 
de la Humanitat.

13. Crear un Centre d’Alt Rendiment Artístic destinat a la formació, el perfec-
cionament i la projecció dels artistes més prometedors de l’escena nacional i inter-
nacional.

14. Impulsar el desenvolupament de la indústria del videojoc, l’animació i els 
efectes visuals pel seu potencial per generar ocupació jove i altament qualificada.

El Parlament de Catalunya: 
15. Condemna l’agressió patida a mans de la seva mestra per l’alumna del col·legi 

Font de l’Alba (Terrassa), la qual ha sofert a més el patiment afegit d’haver de can-
viar d’escola per no haver de veure més la persona que la va agredir.

16. Condemna l’espionatge fet als alumnes als patis d’algunes escoles catalanes 
per l’entitat Plataforma per la Llengua i l’ocultació que han fet d’aquests fets la Di-
recció de les mateixes escoles i el Departament d’Educació als propis alumnes, a les 
seves famílies i als grups parlamentaris, i demana la dimissió del conseller d’Edu-
cació, Sr. Josep Bargalló.

Proposta de resolució 7. Pla de xoc per a millorar els indicadors socials
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar un:
1. Pla per a revertir la pobresa a Catalunya: 
a) Treballar per a revertir les retallades sofertes els últims anys en serveis i pilars 

bàsics de l’Estat del Benestar com l’Educació, la Sanitat i els Serveis Socials, que 
afecten al conjunt de la nostra societat i el nostre futur més pròxim.

b) Augmentar la inversió en polítiques socials fins a assolir, com a mínim, la 
mitjana espanyola.

c) Apostar per l’eradicació del sensellarisme a través de la intervenció en l’allot-
jament i l’ocupació com a eina d’inclusió.

d) Avançar en la generalització de la compatibilitat de la Renda Garantida de 
Ciutadania amb totes les rendes del treball derivades de contractes a temps parcial, 
recollida a l’article 4.1 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

2. Pla de millora de l’atenció a la dependència i la reducció de les llistes d’espera: 
a) Donar una atenció de qualitat a les persones dependents, reduint les llistes 

d’espera, i assegurar la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector, priorit-
zant les següents mesures: 

– Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia
– Recuperar la universalitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV)
– Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics
– Garantir les millores laborals dels professionals del sector
– Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei
b) Identificar la soledat no desitjada com un dels grans reptes de la nostra socie-

tat, impulsant la generació de xarxes de suport veïnal i fomentant programes d’ha-
bitatge col·laboratiu com el «cohousing».

3. Pla per a reduir la pobresa infantil: 
a) Donar compliment al Pacte per la Infància, signat el 19 de juliol de 2013, rea-

litzant el recompte de menors en situació de malnutrició a Catalunya.
b) Realitzar un informe de compliment del dit Pacte per la Infància, fent-lo pú-

blic i traslladant-lo als grups parlamentaris.
c) Augmentar la inversió en polítiques d’infància fins a assolir la mitjana europea.
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d) Posar en marxa un Pla Estratègic contra la pobresa infantil, dotat dels recursos 
necessaris perquè les famílies afectades puguin garantir la seva adequada atenció, 
educació, cura i benestar.

4. Pla per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat: 
a) Incrementar els recursos destinats a intèrprets en llengua de signes catalana, 

eliminant les desigualtats socials existents.
b) Oferir a les persones amb discapacitat demandants d’ocupació, per part del 

SOC, itineraris personalitzats d’inserció laboral que comprenen orientació, acom-
panyament, formació i contractes de Treball, a través de fórmules de col·laboració 
amb corporacions locals i altres institucions públiques. El personal d’aquests serveis 
comptarà amb la qualificació professional que exigeix el compliment de la seva tas-
ca, amb formació en matèria de sensibilització, de coneixement de les capacitats i 
aptituds que presenten les persones amb discapacitat i d’adaptació dels llocs de tre-
ball, així com d’igualtat d’oportunitats.

c) Apostar per la figura del «assistent personal» com a recurs del Sistema per a 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

5. Pla urgent per al desplegament de les lleis socials: 
a) Actualitzar la Cartera de Serveis Socials de la Llei 12/2007 de serveis socials 

de forma urgent, ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a les noves reali-
tats demogràfiques i socials, juntament amb una memòria econòmica per a l’exer-
cici 2020.

b) Desplegar completament la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, dotant-la d’un pressupost suficient per combatre les agressions 
sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i de nenes, la mutilació genital feme-
nina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes 
armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

c) Adaptar la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per les 
Nacions Unides el 2006.

d) Desplegar reglamentàriament la Llei 13/2014 d’accessibilitat de Catalunya, 
dotant-la amb un pressupost suficient.

e) Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, donant trasllat als grups parlamentaris de tots els decrets 
desplegats i els recursos econòmics associats.

f) Desplegar totalment la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la trans-
fòbia, dotant-la de pressupost suficient per oferir una veritable atenció a les víctimes.

g) Desplegar la Llei 17/2010 de la llengua de signes catalana, dotant-la d’un pres-
supost adient per fer efectius els drets que s’hi recullen i, en especial, assegurant una 
dotació suficient d’intèrprets en llengua de signes.

Propuesta de resolución 8. Un territorio más cohesionado y una 
movilidad sostenible frente a la emergencia climática

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar el nuevo Plan Director de Infraestructuras (PdI) 2021-2030 con espe-

cial atención a aquellas actuaciones más necesarias en relación a la lucha contra la 
contaminación ambiental y para hacer frente a la emergencia climática.

2. Impulsar el avance hacia un mayor porcentaje de vehículos de cero y bajas 
emisiones, a través de ventajas competitivas e implantación de infraestructuras de 
recarga de vehículos eléctricos para garantizar una cobertura adecuada.

3. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuer-
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te demanda acreditada de acuerdo con el Plan Territorial Sectorial de Vivienda de 
Cataluña.

4. Reforzar la policía medioambiental de los Agentes Rurales como herramien-
ta para garantizar la salud del medio y la actividad humana sostenible en el medio 
natural.

Lucha contra la despoblación y el abandono del sector primario
5. Establecer políticas forestales para que los bosques se gestionen de manera 

sostenible y planificada, con contribución a la prevención de grandes incendios fo-
restales.

6. Promocionar el uso de maderas certificadas de bosques sostenibles, la revalo-
rización del producto no maderable como biomasa y el impulso a la instalación de 
calderas de biomasa como contribución al incremento de las energías renovables y 
a la reactivación del sistema económico agroforestal.

7. Impulso del regadío en los sistemas Xerta-Xenia y Segarra-Garrigues en cum-
plimiento de plan de Regadíos vigente, así como la modernización de riegos.

8. Establecer protocolos de actuación contra plagas y especies invasoras.
9. Revalorizar la producción pesquera local con la promoción de productos de 

calidad. Facilitar medidas de protección de sectores estratégicos como las piscifac-
torías o la producción de moluscos y bivalvos.

10. Establecer medidas contra las prácticas abusivas de mercado y competencia 
desleal que dificultan que el productor reciba un precio justo y arriesgan la calidad 
del producto.

Proposta de resolució 9. Seguridad y convivencia
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el catàleg de llocs de treball del Cos de Mossos d’Esquadra per reduir 

dràsticament els llocs de lliure designació vetllant perquè la major part dels llocs 
siguin assignats a partir de criteris objectius, en els que imperi el mèrit i la capaci-
tació i assegurant que els llocs de lliure designació siguin coberts per personal que 
reuneixin la totalitat de les condicions objectives indispensables.

2. Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini de 90 dies un infor-
me detallat sobre la composició actual de la Divisió d’Afers Interns en què consti 
el nombre total d’efectius de cadascuna de les escales i categories professionals, la 
seva antiguitat en el cos i l’experiència professional als diferents àmbits policials.

3. Davant l’augment exponencial de la inseguretat ciutadana i el notable incre-
ment poblacional a les principals zones turístiques, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a convocar la Junta de Seguretat de Catalunya per revi-
sar la plantilla necessària del Cos de Mossos d’Esquadra i establir els mecanismes 
de cooperació i coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat que garanteixin 
els nivells de seguretat adequats a tota la Comunitat Autònoma fins que s’assoleixin 
els nivells de plantilla adequats.

4. Incloure en els pressupostos generals de la Generalitat les partides econòmi-
ques concretes que permetin dotar dels recursos humans tècnics i materials impres-
cindibles a totes i cadascuna de les regions policials, acabant amb la precarietat de 
recursos que afronten els membres del Cos de Mossos d’Esquadra al desenvolupa-
ment de les seves funcions.

5. Impulsar les mesures necessàries que permeti millorar els equipaments i les 
infraestructures judicials i garanteixi que els funcionaris i els operadors jurídics que 
treballen en seus judicials puguin exercir les seves funcions en condicions dignes i 
adequades.

6. Impulsar les mesures necessàries que acabi amb la precarietat laboral que 
afronten els treballadors de l’Administració de Justícia en el desenvolupament de 
les seves funcions.
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7. Davant la comissió d’actes delictius puntuals per part d’alguns menors, em-
placem els governs a treballar de manera coordinada amb els països d’origen per a 
poder evitar el desarrelament precoç i possibilitar les condicions de benestar que fa-
cilitin la reincorporació amb les seves famílies, sempre i quan s’asseguri el correcte 
seguiment durant el procés i aquest sigui l’interès superior del menor.

8. Dur a terme les mesures necessàries amb l’objectiu d’ampliar els recursos ma-
terials pel Cos de Mossos d’Esquadra i els serveis d’emergència.

9. Presentar en seu parlamentaria un informe sobre el balanç i resultat del pla 
anual de cooperació al desenvolupament 2019 i el pla anual d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea 2019 i a comparèixer davant del Parlament al Con-
seller responsable en matèria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència per tal de donar explicacions sobre el balanç i resultat d’aquests plans i de la 
feina feta pel seu departament.

10. Sense perjudici de les mesures de formació i conscienciació social que s’han 
d’aplicar en altres àmbits a fer un estudi amb caràcter d’urgència, que determini les 
necessitats reals del nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra que hagin de ser des-
tinats al Grup d’Atenció a la Víctima, en els casos de violència masclista.

El Parlament de Catalunya condemna: 
11. El suposat espionatge realitzat per part de tècnics de l’Administració autonò-

mica, que només tenen competències d’assistència informàtica a jutges i magistrats 
destinats a Catalunya.

12. L’assetjament, les pressions i les ingerències que han patit els servidors pú-
blics i insta la Generalitat a prendre les mesures necessàries que permeti garantir la 
seguretat dels jutges, fiscals, advocats, procuradors i personal al servei de l’Admi-
nistració de Justícia.

Proposta de resolució 10. Per una Catalunya lliure del llast del procés
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara que no hi ha democràcia sense llei, ni és possible el gaudi de la lliber-

tat i de la resta de drets fonamentals sense seguretat jurídica.
2. Afirma que les institucions democràtiques i l’Administració pública tenen com 

a missió fonamental el servei als interessos generals de tots els ciutadans i el foment 
de la pau i la solidaritat social i la prosperitat de l’economia, que constitueixen la 
seva mateixa raó de ser.

3. Condemna el franquisme, l’extrema dreta i el terrorisme.

En conseqüència, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Garantir la neutralitat de l’espai públic, que ens pertany a tots els ciutadans i 

no és privatiu de cap persona ni de cap grup social.
5. Garantir la neutralitat de l’Administració pública, que ha de servir amb objec-

tivitat els interessos generals, i acabar amb les pràctiques que porten implícitament 
o explícitament al senyalament dels funcionaris per la seva ideologia.

6. Assegurar el funcionament regular de les institucions, que han de representar 
lleialment els interessos de tots els catalans i han d’acudir a tots els fòrums institu-
cionals i administratius on aquests interessos es tracten com, per exemple, el Con-
sell de Política Fiscal i Financera.

7. Cessar en la difusió de missatges i eslògans divisius i menyspreatius contra 
Espanya, els seus ciutadans i les seves institucions, que fomenten la discòrdia entre 
la ciutadania, ofenen a part de la ciutadania i creen un clima menys atractiu per a la 
bona marxa de l’economia i l’ocupació.

8. Reformar la Llei 18/2000 per la qual es regula la publicitat institucional per 
tal d’assegurar que totes les campanyes impulsades per la Generalitat estan al servei 
del bé comú de tots els catalans i les catalanes.

9. Garantir la neutralitat dels mitjans de comunicació públics.
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10. Actuar decididament per evitar boicots empresarials de qualsevol mena, amb 
totes les eines al seu abast, incloent-hi les accions judicials.

11. Oferir seguretat jurídica i facilitats perquè les empreses que han traslladat la 
seva seu social les retornin a Catalunya, restaurant la situació prèvia a la marxa i 
retenint els centres de decisió i un important nombre de llocs de treball qualificats.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC, GP JxCat,  

GP ERC (reg. 43840 i 43860)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Par- 
lamentari de Junts per Catalunya, Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent 
al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Proposta de resolució

Proposta de Resolució 1. Dret a l’autodeterminació, drets civils i 
resolució del conflicte
Des de que l’any 2004 va iniciar-se el procés de reforma estatutària a través de la 

constitució d’una ponència al Parlament de Catalunya per redactar el primer esbor-
rany del nou Estatut, el que havia de ser un procés per aprofundir en l’autogovern en 
el marc de la Constitució espanyola de 1978, i per tant, que en principi havia de ser-
vir per possibilitar un eixamplament en la garantia de tot tipus de drets socials, ci-
vils, polítics i culturals per a tota la població de Catalunya independentment del seu 
origen, ha esdevingut en una situació que és objecte de debat i de posicionaments 
en institucions internacionals tant rellevants com el Consell de Drets Humans de les 
Nacions Unides, o d’organitzacions del prestigi d’Amnistia Internacional.

En 15 anys han passat moltes coses: un Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya; 
un Estatut retallat pel Congrés dels Diputats espanyol; i malgrat tot, un Estatut apro-
vat en referèndum pel poble de Catalunya; una campanya contrària a l’Estatut, amb  
recollida de firmes inclosa, i un seguit de denúncies contra aquest Estatut al Tribu-
nal Constitucional; una sentència contrària a l’Estatut per part del Tribunal Consti-
tucional, el juliol de 2010.

És important constatar, a partir de 2010, que el Tribunal Constitucional prota-
gonitza la suspensió, de forma parcial o global, de múltiples iniciatives legislati-
ves impulsades pel Parlament de Catalunya, relatives a tot tipus de qüestions. Així 
doncs, des que el Tribunal Constitucional trenca el Pacte Constitucional espanyol 
amb la sentència contra un Estatut d’Autonomia que ja havia estat prèviament reta-
llat i aprovat pel Congrés dels Diputats, i que ja havia estat ratificat per un Referèn-
dum obligat per la mateixa Constitució, es multiplica la seva acció contra l’activitat 
legislativa del Parlament de Catalunya, i ho fa suspenent, globalment o parcial, lleis 
com la de consultes populars (març de 2010), de matèries audiovisuals, d’horaris 
comercials, d’impostos als bancs, contra la pobresa energètica, d’acompanyament 
de pressupostos, de consultes populars no referendàries, de creació d’impostos a la 
producció d’energia nuclear, del Síndic de Greuges, d’acció exterior, de comerç de 
Catalunya, d’impostos als habitatges buits, de governs locals, d’igualtat efectiva en-
tre homes i dones, de prohibició del fracking, de prohibició de grans superfícies fora 
ciutats, de creació de Medinyà com a municipi independent de Sant Julià de Ramis, 
d’emergència habitacional o contra els desnonaments, del llibre sisè del Codi Civil 
de Catalunya, de voluntats digitals, de l’Agència de Protecció Social, contra el can-
vi climàtic i de creació de l’Agència de Ciberseguretat catalana; a banda d’aquestes 
lleis i decrets lleis, el Tribunal Constitucional també ha actuat contra altres mesu-
res, lleis o declaracions, com el Comissionat per a la Transició Nacional, la Taxa 
a operadores d’internet, el Codi de Consum de Catalunya, l’Agència Tributària de 
Catalunya, la Declaració del 9 de novembre de 2015, la Comissió d’Estudi del Pro-
cés Constituent, la Conselleria d’Afers Exteriors, la Declaració del 27 d’octubre de 
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2017, o la més recent reprovació de Felip VI aprovada pel Parlament de Catalunya 
l’octubre de 2018.

Totes aquestes mesures del Tribunal Constitucional contra l’acció legislativa o 
fins i tot merament declarativa del Parlament de Catalunya el que posen de relleu, 
més enllà de les valoracions que es puguin fer del rigor o l’oportunitat de la tasca del 
Tribunal Constitucional, és la dificultat del Parlament de Catalunya de dur a terme 
la seva activitat normal, que no és altra que la representació del poble de Catalunya, 
així com, en virtut d’aquesta, legislar en benefici seu. És obvi que totes aquestes 
mesures anul·lades o suspeses de forma parcial o global pel Tribunal Constitucional 
gaudien del suport de la majoria del Parlament de Catalunya; en molts d’aquests ca-
sos, el suport anava molt més enllà de majories absolutes, i gaudia del suport de tots 
o de pràcticament tots els grups parlamentaris de la cambra.

Aquesta crisi de l’autogovern català, generada en bona mesura pels mateixos 
poders constitucionals que l’haurien d’emparar, va comportar a partir de 2006 la 
constitució d’un moviment social molt ample i transversal en defensa el dret a deci-
dir del poble català. Aquest moviment promourà campanyes de sensibilització i de 
mobilització popular i ciutadana, així com la realització de consultes populars sobre 
la independència en bona part del territori, defensant la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació per Catalunya.

Entre els anys 2012 i 2017, amplis sectors polítics i socials defensaran diferents 
instruments participatius, consultius i referendaris per tal de promoure una sortida 
a les aspiracions d’autogovern i d’autodeterminació representades per àmplies ma-
jories parlamentàries, però també socials i polítiques, constituïdes successivament 
en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir (2013), i el Pacte Nacional pel Referèndum 
(2016). Producte dels compromisos adquirits pel Parlament de Catalunya i els suc-
cessius consells executius del Govern de Catalunya, avui hi ha fins a 16 antics mem-
bres del Govern de Catalunya, 9 diputats del Parlament de Catalunya, i fins a més de 
60 càrrecs governamentals o membres de l’estructura de l’administració de la Ge-
neralitat que estan o han estat involucrats en processos judicials penals, dels quals 9 
estan empresonats de forma preventiva pel seu compromís amb el Referèndum del 1 
d’Octubre de 2017, i 4 han estat inhabilitats per el seu compromís amb la Consulta 
del 9 de novembre de 2014. El número de persones investigades, incloent alcaldes i 
ex-alcaldes, activistes, i ciutadans en general per la seva relació amb aquests fets, o 
simplement amb protestes o manifestacions populars que hi puguin estar directa o 
indirectament relacionades supera de llarg el miler.

Enlloc d’impulsar mesures de diàleg sense condicions amb els i les representants 
de les institucions de Catalunya, les institucions de l’Estat espanyol han apostat per 
mesures judicials com les ja apuntades, alhora que per l’impuls de mesures, com 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, forçant, més enllà dels límits 
de la Constitució, la dissolució del Parlament de Catalunya, del Govern de Catalu-
nya i la destitució de més de 200 càrrecs governamentals.

La greu situació de vulneració de drets civils i polítics que ha tingut lloc a Ca-
talunya en aquest període producte de la manca de voluntat per part dels successius 
gestors de les institucions de l’Estat de resoldre aquesta situació de conflicte polític 
a partir de criteris d’eixamplament de drets democràtics, ha arribat a ser objecte de 
debat al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides, i ha generat posiciona-
ments judicials i a vegades fins i tot governamentals en estats com Alemanya, Bèl-
gica, Escòcia o Suïssa.

Davant tot aquest context: 
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret a 

l’autodeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.
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2. El Parlament de Catalunya es reafirma en la recerca de solucions democrà-
tiques i polítiques per fer efectiu que el futur de Catalunya sigui el que el poble de 
Catalunya vulgui.

3. El Parlament de Catalunya insisteix en exigir l’alliberament immediat dels di-
putats, ex-diputats i representants de la societat civil en presó preventiva.

4. El Parlament de Catalunya subratlla la necessitat del respecte més escrupolós 
als drets civils i polítics de la societat catalana, tant dels seus representants públics, 
com de la seva ciutadania, i rebutja la situació dels centenars de persones que, si-
gui des de la presó, des de l’exili, o des d’altres situacions, resten encara a l’espera 
de judici per la seva participació, directa o indirecta, en actes en defensa del dret a 
l’autodeterminació.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Albert Batet i Canadell, portaveu 

GP JxCat; Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC 

(reg. 43841 i 43859)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 
255-00007/12).

Propostes de resolució

Exposició de motius
Catalunya viu des de fa uns anys en una situació d’important crisi política i ins-

titucional, producte de la incapacitat dels instruments polítics, econòmics, socials 
i culturals de què disposa per poder respondre als reptes a què ha de fer front. La 
crisi econòmica i financera iniciada ara fa poc més d’una dècada, juntament amb 
l’esmentada crisi política i institucional, agreujades ambdues per les receptes impul-
sades per fer-hi front des de les institucions internacionals, des de l’Estat espanyol, 
i sovint també des de les mateixes institucions catalanes, han portat a una situació, 
l’actual, en què cada vegada és més urgent una solució global a tots aquests proble-
mes. A aquestes crisis s’hi suma una crisi que ja existia, però que potser cada vega-
da es veu més urgent i que cal afrontar d’una forma cada vegada més inajornable: 
parlem de l’emergència climàtica i ecològica.

La sortida a aquesta situació no pot passar per mesures autoritàries basades en 
la negació de drets civils i polítics, com proposa l’Estat espanyol, les seves institu-
cions judicials i les successives majories polítiques al Congrés dels Diputats estatal; 
no pot passar tampoc per sortides basades en polítiques neoliberals, que aprofundei-
xin en el sistema de les desigualtats i la pobresa, que alhora retroalimenten el mode 
de producció i consum que cada dia fa més irreversible aquesta crisi climàtica que 
posa en perill la vida sobre la terra, i que alhora manté una relació de simbiosis amb 
el sistema patriarcal que vol mantenir en una situació de subordinació a les dones. 
I finalment, la sortida a tot aquest atzucac tampoc no pot passar ni per la inacció, ni 
per la resignació als marcs imposats.

La Catalunya real –la que viu fora de les parets d’aquest Parlament i que aquest 
Parlament ha de representar fidelment, tot legislant i impulsant i controlant l’acció 
governamental per tal de garantir totes aquelles iniciatives necessàries per a respon-
dre i respectar les seves necessitats i els seus drets– és una Catalunya que es preo-
cupa pel seu futur i pel futur dels seus fills i filles. La Catalunya real és una Cata-
lunya que, independentment de l’origen dels seus veïns i veïnes, lluita per construir 
un futur millor per a tothom. És una Catalunya que s’organitza i es mobilitza per 
aconseguir més drets, perquè aquests drets no estan garantits –i sovint ni tant sols 
estan reconeguts.

La Catalunya real no hi cap dins les cotilles de la Constitució espanyola.
Les lluites de la gent de la Catalunya real no tenen encaix jurídic ni polític en el 

marc de la Monarquia Parlamentària vigent a l’Estat espanyol.
Per això defensem la vigència de la necessitat de l’exercici del dret a l’autode-

terminació, com a primera clau no només per a la resolució de la situació de greu 
vulneració de drets civils i polítics a Catalunya, sinó com a instrument d’accés a 
l’exercici de la plena sobirania per part del poble de Catalunya, independentment 
del seu origen.

Davant la negació de drets, i davant de la manca de propostes per part de l’Estat 
i les seves institucions per donar sortida a les necessitats i reivindicacions del poble 
de Catalunya, la CUP-CC defensem impulsar des d’ara, i de nou, tota la capacitat le-
gislativa del Parlament de Catalunya, però no com un ens de mera descentralització 
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administrativa com pretenen les institucions de l’Estat, sinó com una representació 
de la sobirania del poble de Catalunya, i alhora una font de sobirania en sí mateixa.

El Parlament de Catalunya ha d’exercir com a parlament sobirà per defensar el 
model lingüístic de l’escola pública catalana com a garant de la defensa i norma-
lització de la llengua catalana, el principal instrument de comunicació i de cohesió 
social de què disposa el nostre poble, i defensar-lo també dels atacs que rep el seu 
professorat per la seva pràctica i el seu compromís en la defensa d’aquest model i 
d’un ensenyament crític, pilar fonamental d’una societat democràtica com la que vo-
lem construir; cal una resposta a la crisi a l’emergència climàtica, i un compromís 
explícit i concret amb les mesures orientades a revertir-la, i no un compromís amb el 
model econòmic, industrial i de consum que la genera; cal també donar una resposta 
a la crisi humanitària que suposa la violència masclista i patriarcal, amb assassinats 
i agressions quotidianes; cal impulsar la recuperació d’uns serveis públics i de quali-
tat, amb la garantia de drets per als treballadors del sector públic, uns dels pilars fo-
namentals de la garantia de drets en una societat democràtica, i de construcció d’un 
país veritablement sobirà; cal, també, combatre la precarietat laboral, i garantir el 
dret a l’habitatge; cal garantir els drets civils i polítics del nostre poble, tot defensant 
en tot moment el dret de tot col·lectiu humà a exercir el seu dret a la dissidència, i per 
tant també, el dret a la desobediència civil - més encara, en un context de lleis in-
justes, i de repressió d’aquests drets civils i polítics. Finalment, també, la Catalunya 
real, que la CUP-CC defensa, manté el seu compromís solidari i internacionalista, i 
es compromet a dedicar tots els recursos públics que siguin necessaris per facilitar 
l’acollida a totes les persones que ho necessitin, amb especial atenció i cura dels in-
fants sense referents familiars.

Per tot això, la CUP-CC porta al Ple del Parlament de Catalunya les següents 
propostes de resolució: 

Proposta de resolució 2. Parlament sobirà
Des que l’any 1989 el Parlament de Catalunya va acordar no renunciar a l’exerci-

ci del dret a l’autodeterminació, han estat moltes i molt diverses les majories parla-
mentàries que s’han succeït al Congrés dels Diputats espanyol, i molts els Governs 
que han encapçalat el poder executiu de l’Estat espanyol. Especialment des de l’any 
2015, hi ha hagut un procés electoral rere un altre, i fins i tot, per primera vegada, 
ha caigut un Govern de l’Estat espanyol després d’una moció de censura exitosa.

De tots aquests Governs i de totes aquestes majories parlamentàries, no n’hi ha 
hagut cap que s’hagi mostrat disposada a escoltar la voluntat majoritària, refermada 
al llarg dels anys en les diverses conjuntures i processos, de possibilitar l’exercici 
del dret a l’autodeterminació.

Al contrari. Per activa i per passiva, els diversos governs i majories s’hi han mos-
trat obertament en contra. A vegades de forma hostil, mai de forma menys clara.

També els successius Caps d’Estat que s’han succeït, els Reis d’Espanya Joan 
Carles I i Felip VI, no només han rebutjat en tot moment qualsevol possibilitat d’ac-
ceptar la voluntat majoritària del poble català expressada lliurement - sigui quina 
sigui aquesta - sinó que arribat el moment, s’han mostrat partidaris de la repressió 
contra el poble català, com en la declaració de Felip VI el 3 d’octubre de 2017.

Així, mentre en un moment d’una significativa crisi econòmica, una àmplia ma-
joria del Congrés espanyol dels diputats va possibilitar i avalar una important refor-
ma de la Constitució espanyola l’any 2011 que ni tant sols va poder ser votada en 
Referèndum, mai no ha estat possible que aquesta o qualsevol de les majories par-
lamentàries estatals, avalessin cap mena de canvi que anés orientat a possibilitar el 
dret dels i les catalanes a decidir el seu futur en llibertat.

Per aquests motius, i davant el fet que avui, el conjunt dels Països Catalans, tam-
bé Catalunya, s’enfronta a uns problemes polítics, econòmics, socials i ambientals 
d’una gran profunditat, complexitat i urgència: 
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1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI del Par-
lament de Catalunya de 2015, en la necessitat de legislar com a Parlament plenament 
sobirà, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat catalana, per donar 
resposta a la pobresa energètica, l’emergència habitacional, la garantia de l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, a una educació pública, a la ga-
rantia de les llibertats públiques, la garantia d’unes competències plenes per a les 
administracions locals catalanes, a donar resposta a l’emergència humanitària que 
viuen els i les refugiades, garantir el dret a l’avortament i a una gestió del deute que 
possibiliti, i no impedeixi, un pla de xoc social.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la seva reprovació a Felip VI pel seu 
posicionament i la seva intervenció en relació al conflicte democràtic que genera la 
negació de drets civils i polítics per part de l’Estat espanyol a Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de forma 
concreta el dret a l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del poble 
de Catalunya, amb o sense l’acord amb l’Estat espanyol

Proposta de resolució 3. Escola i llengua
Tot i els progressos que la llengua catalana ha experimentat en les darreres dè-

cades pel que fa a la seva normalització gràcies, en bona mesura, a l’ensenyament 
i als mitjans de comunicació públics, així com al fet de ser llengua d’ús habitual a 
l’Administració Pública i als ajuntaments de Catalunya, i malgrat la seva condició 
de llengua oficial i pròpia de Catalunya, el català resta lluny de ser una llengua ha-
bitual en molts àmbits de la vida social i econòmica, és marginal a l’Administració 
de Justícia, i no ha esdevingut encara la llengua comuna en l’àmbit públic.

En aquest context, el model educatiu d’Immersió Lingüística segueix sent una 
eina fonamental per a la cohesió social, l’equitat i per a l’accés de tota la població 
infantil al bé comú de la llengua catalana, en el marc d’una societat multilingüe i 
multicultural, a més d’una bona metodologia educativa per a l’objectiu de les com-
petències plurilingües de l’alumnat.

L’Escola Pública Catalana és també un espai de llibertat i educació crítica i de-
mocràtica i d’un ensenyament basat en el respecte a la diversitat, i en el foment del 
pensament crític.

En base a aquestes consideracions i davant els diversos atacs polítics que l’Escola 
Pública Catalana i el seu personal docent ha rebut en els darrers temps, qüestionant 
el seu model lingüístic i democràtic,

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Defensar i aplicar el model d’Immersió Lingüística en tots els àmbits, recursos 

i nivells de l’ensenyament a Catalunya, esmerçant tots els recursos administratius, 
econòmics, didàctics i humans necessaris per a la seva garantia. És imprescindible 
garantir un sol model educatiu per a tots els infants, tot rebutjant un model que se-
gregui els infants en funció de la seva llengua.

2. Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit de creativitat, cultura 
democràtica, cooperativa i solidària, ecològicament responsable, igualtat en la di-
versitat, debat lliure i pensament crític. L’adoctrinament d’infants no pot tenir ni té 
cabuda a les aules de l’escola catalana, sí en canvi el foment del lliure debat raonat 
i crític.

3. Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit que fomenti el sentit 
crític, el respecte a la diversitat, i els valors i criteris per a prevenir, evitar i contra-
ris al feixisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme, el sexisme, i la LGTBIfòbia.

4. El Parlament de Catalunya insisteix en seu suport als docents de l’IES El Pa-
lau de Sant Andreu de la Barca i de les escoles La Salle i Pau Claris de La Seu d’Ur-
gell, i el rebuig a la insistència de la Fiscalia en la seva persecució judicial, en rela-
ció a uns fets que haurien ocorregut el dilluns 2 d’octubre de 2017. El Parlament de 
Catalunya condemna l’actitud d’aquelles institucions, partits i associacions que han 
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volgut instrumentalitzar l’escola amb la finalitat de visualitzar un suposat conflicte 
inexistent en el sí de la societat i l’escola catalanes.

Proposta de resolució 4. Sobre la necessitat d’una xarxa de gestió i 
titularitat pública d’atenció a les cures, les dependències i les víctimes 
de la violència masclista

Des de fa temps, la desigualtat i la pobresa són una realitat cada vegada més pu-
nyent a Catalunya. La desigualtat també implica una desigualtat en la distribució 
dels treballs i les cures. Aquesta realitat afecta especialment les dones, i d’entres les 
dones, les de classe treballadora, que són qui major càrrega laboral i de treball re-
productiu i de cures tenen.

Per tal de respondre a l’empoderament de les dones en la lluita en defensa dels 
seus drets, i possibilitar el manteniment de l’actual situació de desigualtat, el siste-
ma patriarcal ha respost amb l’augment dels discursos i les pràctiques masclistes.

Els efectes principals d’aquesta situació són: 
1. La consolidació quan no l’augment de l’escletxa salarial entre homes i dones, 

que al conjunt dels Països Catalans es situa entre el 16% i el 25%; en el cas de les 
dones nascudes fora d’Europa, la diferència salarial arriba fins al 49,9%.

2. La consolidació de l’escletxa de les pensions entre homes i dones, que al con-
junt dels Països Catalans supera el 40%.

3. L’augment de les necessitats de les tasques de cura, degut a l’envelliment de la 
població, que recau principalment en les dones.

4. L’augment de les agressions masclistes, amb augment alarmant de les denún-
cies per violència masclista, incloent les violacions i els assassinats.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a treballar 
amb urgència per: 

1. L’impuls d’una xarxa única, de titularitat i gestió 100% pública, per a l’aten-
ció de les víctimes de les violències masclistes. Aquesta xarxa ha d’articular tots els 
centres municipals, comarcals i provincials ja existents, tot garantint que totes les 
fases de l’abordatge de la violència masclista es facin des d’una perspectiva femi-
nista i coherent en tota la xarxa. Aquesta xarxa ha de possibilitar uns circuits que 
posin al centre de la seva activitat el benestar i la recuperació de les supervivents de 
la violència masclista.

2. L’impuls d’un parc sociosanitari públic d’atenció a la gent gran i persones 
dependents, tot recuperant la gestió d’aquells centres que tinguin gestió privada i 
internalitzant les seves treballadores, amb l’objectiu de donar una resposta a les ne-
cessitats de les famílies de classe treballadora o que no tenen recursos per pagar re-
sidències privades per a les seves familiars

3. L’impuls dels serveis d’atenció a la dependència, més enllà del parc sociosa-
nitari, que inclogui un repensament integral de totes les tasques de cura, superant 
els límits de la legislació estatal i preveient el finançament imprescindible per a la 
seva implementació

Proposta de resolució 5. Dret a l’habitatge
Catalunya encapçala el rànquing de la vergonya amb més de 60 desnonaments 

diàries, la pujada del preu de l’habitatge és una constant, destinem una mitjana del 
40% del nostre minso salari per garantir-nos un dret essencial com és l’habitatge. 
Hi ha un milió u mig d’habitatges buits als Països Catalans que no compleixen la 
seva funció social i l’ordenament jurídic segueix posant per davant del valor d’ús, el 
valor de canvi de l’habitatge.

Davant d’aquest context: 
1. El Parlament de Catalunya es compromet a regular els preus lloguer, tenint en 

compte en qualsevol cas, la capacitat econòmica i els ingressos de la ciutadania i no 
els preus de mercat.
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2. El Parlament de Catalunya es compromet modificar la Llei d’arrendaments ur-
bans amb l’objecte de reduir les causes justificades de resolució contractual i donar 
estabilitat residencial a les persones que han accedit al seu habitatge habitual mit-
jançant un contracte de lloguer, evitant així, els desnonaments invisibles i potenciant 
així el lloguer com una alternativa real i estable.»

3. El Parlament de Catalunya es compromet a la prohibició dels desnonaments 
sense alternativa. La Llei 24/2015 va néixer d’una ILP gràcies a l’esforç de la ciu-
tadania organitzada i a l’enorme suport social que va rebre amb més de 150.000 
signatures. Aquesta llei va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. 
Els grans poders econòmics de l’Ibex 35 van fer tot el possible per deixar-la sense 
efectes, però de nou l’organització popular i la lluita diària de tantes persones van 
servir perquè es mantinguessin molts dels preceptes que són essencials per afrontar 
des d’una perspectiva de l’emergència la situació de vulneració sistemàtica d’un dret 
tan essencial com ho és l’accés a un habitatge digne. En aquest sentit: 

a) El Parlament de Catalunya constata la incapacitat del Govern de la Generalitat 
per garantir el dret a l’habitatge i posa en valor la gran feina que fan els moviments 
socials organitzats en defensa d’aquest dret.

b) El Parlament de Catalunya es compromet de forma consensuada amb els movi-
ments socials que defensen el dret a l’habitatge a ampliar la definició de gran tenidor.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 
a) A complir amb l’article 5.6 i 5.7 de la llei 24/2015 i en conseqüència a garantir: 
i. Els ajuts necessaris a les persones i unitats familiars en risc d’exclusió residen-

cial que no puguin afrontar el pagament del lloguer de l’habitatge habitual.
ii. El reallotjament adequat de les persones i unitats familiars en situació de risc 

d’exclusió residencial que estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge 
habitual, per a poder fer efectiu el desnonament.

b) A elaborar un informe trimestral en el que constin els casos concrets en els 
que en aplicació de l’article 7 de la llei 24/2015 el govern ha procedit a resoldre la 
cessió obligatòria d’habitatges, per quin període, quin ha estat el cost total de l’ade-
quació de l’habitatge i si el cost l’ha assumit l’administració o la propietat.

c) A elaborar un informe públic de publicació trimestral en el que constin el nom 
de les persones jurídiques que han incomplert el que estableixen els punts 1 a 4 de 
l’article 5 de la Llei 24/2015 sobre el lloguer social obligatori per a grans tenidors 
per tal d’aturar els desnonaments de persones en exclusió residencial. Amb la fina-
litat de disposar de dades per elaborar l’informe el govern impulsarà una campanya 
informativa i crearà un canal telemàtic perquè la ciutadania pugui denunciar les si-
tuacions d’incompliment.

d) A garantir i controlar de forma proactiva el compliment exhaustiu del lloguer 
social obligatori per a desnonaments de grans tenidors d’hipoteca o d’impagment de 
lloger de persones en exclusió residencial, imposant sancions administratives exem-
plars de fins a 90.000 euros pels grans tenidors que infringeixin la normativa. (obli-
gacions contemplades als articles 5.1-4, 7, 9 i Disposició final Tercera).

e) A elaborar un reglament que desenvolupi l’article 7 de la llei 24/2015 que re-
guli el procediment de cessió obligatòria d’habitatges buits en desús i el preu del 
lloguer social de tal manera que aquesta cessió no es converteixi en un nou rescat 
a la banca.

f) A aplicar de forma immediata i valenta les multes i sancions als bancs que no 
respecten la funció social de l’habitatge en base al que estableix la llei 18/2007 o 
qualsevol instrument legislatiu que pugui servir per penalitzar l’existència de pisos 
buits o en males condicions.

Proposta de Resolució 6. En defensa dels serveis públics
La privatització dels serveis públics ha afectat seriosament la qualitat de ser-

veis tan essencials com la Sanitat, l’Educació, o l’atenció social entre molts d’altres, 
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serveis que són els que han patit amb més virulència les retallades i que en moltes 
ocasions s’ocupen de treballs de cura, d’envelliment i dependència, treballs que són 
necessaris pel desenvolupament de la vida. Aquests serveis, solen ser intensius en 
mà d’obra i amb plantilles altament feminitzades i precaritzades.

En comptes de blindar aquests serveis a la titularitat, gestió i provisió pública, els 
successius Governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat de que aquests 
siguin privatitzats mitjançant diferents fòrmules, amb iniciatives legislatives que 
volen posar cara amable a unes privatitzacions que són injustificables des d’un punt 
de vista del bé comú.

La llei Aragonés n’és un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, am-
bientals o de gènere en la contractació administrativa, és necessari, però no serveix 
de res sinó aprovem prèviament iniciatives legislatives que blindin determinats ser-
veis a la gestió pública directa. És una fal·làcia que amb la introducció d’aquestes 
clàusules s’expulsen les grans empreses i menys quan les administracions ni tan sols 
tenen capacitat fiscalitzadora sobre el compliment dels plecs de condicions adminis-
tratives i tècniques.

Aquesta llei, no només permetrà que es consolidin les privatitzacions ja existents 
sinó que a més en permetrà de noves, estableix nous objectes d’externalització i re-
gula com han de ser aquestes externalitzacions via contractació administrativa, una 
modalitat que comporta necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o 
indirecte a favor de la concessionària.

La llei del departament d’economia, regula com les empreses han de fer negoci 
amb els nostres drets fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la competitivitat 
entre empreses que va directament lligada a la rebaixa de la qualitat del servei i la 
precarització de les condicions laborals de les treballadores.

Per això el Parlament de Catalunya: 
1. Rebutja el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones i dóna su-

port a la Plataforma Aturem la Llei Aragonès, formada per entitats, organitzacions i 
moviments socials que treballen per la defensa dels serveis públics que garanteixen 
drets fonamentals.

2. Defensa i protegeix que els serveis públics es gestionin i es prestin directa-
ment des de l’Administració Pública, com a única garantia per salvaguardar els drets 
fonamentals de totes les persones de forma gratuïta i universal, al marge de qualse-
vol interès econòmic.

3. Insta el Govern Català a que retiri el projecte de Llei de Contractes de Serveis 
a les Persones fins l’aprovació, en seu parlamentària, d’una iniciativa legislativa que 
reguli de forma integral els serveis a les persones, blindi la no externalització dels 
serveis públics, relegui les figures no contractuals a casos taxats i excepcionals, i es-
tableixi la contractació pública com una fórmula residual de gestió de serveis.

4. El Parlament de Catalunya insta al govern a elaborar un pla d’internalització 
progressiva dels béns i serveis ja externalitzats, que reverteixi els retrocessos en la 
garantia dels drets fonamentals que s’han produït en els darrers anys.

5. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a legislar en favor 
de la recuperació i la construcció de sobiranies, tot recuperant la titularitat i la gestió 
d’aquells serveis públics privatitzats o externalitzats.»

Proposta de resolució 7. Joves migrants sense referents adults
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a internalitzar la gestió de totes les 

activitats que són titularitat de la DGAIA que, guardant relació amb menors, són 
gestionades per entitats privades, passant a ser de propietat i gestió pública.»

2. El Parlament de Catalunya es compromet a garantir un treball educatiu, social 
i de caràcter pedagògic en els diferents centres de menors per infants i adolescents 
migrants sense referents adults amb les figures professionals corresponents tal i com 
marca la Cartera de Serveis Socials, i tal i com es fa i s’ha fet fins ara, en els dife-
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rents centres de menors de la xarxa de protecció d’infància de la DGAIA. Aquest 
compromís s’estendrà a: 

a) Garantir el número corresponent d’educadores socials i de mediadores per tal 
que l’idioma no sigui un problema

b) Garantir un Projecte Educatiu de Centre (PEC)
c) Garantir l’alfabetització i l’escolarització de tots aquests infants i adolescents 

i el seu dret a rebre suport psicològic
d) Garantir tallers socio-laborals
e) Garantir un projecte educatiu individualitzat (PEI) per infant, per inserir-lo 

socialment i laboralment per quan arribi la seva majoria d’edat
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a incorporar a l’Adminis-

tració catalana tantes educadores i treballadores socials com siguin necessàries per 
complir les ràtios de 2/3 per cada 15.000 habitants.

4. El Parlament de Catalunya insta el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies a modificar el circuit d’atenció per a aquells infants o adolescents migrats 
no acompanyats que disposen de passaport o de document equivalent d’identitat del 
qual es desprèn la seva minoria d’edat, a fi que no puguin ser considerats estrangers 
indocumentats per ser sotmesos immediatament a les proves de determinació d’edat 
sense abans ser posats a disposició de la DGAIA.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a garantir uns centres de me-
nors residencials per infants i adolescents migrats sense referents adults en condi-
cions dignes per la seva acollida, tal i com estableix l’article 132 de la llei d’infància 
de Catalunya, els diferents informes del Síndic de Greuges, la Moció 94/XI del Par-
lament de Catalunya sobre la dignificació de l’atenció a la infància, la Guia Equar, 
així com diferents convenis internacionals de protecció a la infància. Això implica 
garantir centres residencials de 10-12 places com a molt i integrats sempre dintre 
del casc urbà dels diferents municipis. També es compromet a buscar alternatives 
urgents als centres de 60-70-80 i fins a 100 places com els que s’estan creant en l’ac-
tualitat, ja que aquests dificulten la integració social dels menors, el desenvolupa-
ment de qualsevol tipus de treball educatiu i vulneren tot tipus de lleis i convenis de 
protecció a la infància a nivell nacional, estatal i internacional.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a impulsar un control ex-
haustiu en forma de fiscalització i auditoria pública de les diferents empreses i en-
titats subcontractades per la DGAIA pel compliment de les seves finalitats. Al res-
pecte, semestralment, es farà públic un informe relatiu al compliment o no de tots 
els elements continguts als plecs així com els nivells de qualitat, de satisfacció i de 
compliment d’objectius dels serveis gestionats. L’informe inclourà expressament les 
denúncies i demandes judicials que hagin presentat els treballadors i les treballado-
res contra les empreses que gestionen els serveis així com justificació documental de 
la causa per la qual s’extingeixen contractes laborals de les mateixes.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a realitzar una auditoria pú-
blica del programa Catalunya-Magrib de l’any 2006, avaluant-ne el programa, els 
costos, i els resultats, i a aturar de forma immediata el projecte Al Amal Marroc.

Proposta de resolució 8. Davant l’emergència climàtica
1. El Parlament de Catalunya es manifesta a favor d’aturar la construcció de les 

noves terminals de creuers a Barcelona, eliminar les bonificacions, les ajudes fiscals 
i la promoció comercial al sector creuerista i limitar el nombre de creueristes i cre-
uers que fan escala a tots els ports del Principat de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern català a elaborar una estratègia per 
fer possible un procés de decreixement turístic al Principat de Catalunya i la recon-
versió d’un model turístic extractivista, contaminant i massiu construït sobre la base 
de l’acumulació per despossessió, la precarietat laboral i la destrucció de l’entorn 
natural per un model social i econòmic fonamentat en els drets laborals, la protecció 
de l’entorn natural i el benestar de les persones.»
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3. El Parlament de Catalunya es reafirma en la Llei 16/2017 de Canvi climàtic, 
i declara el seu compromís en anar més enllà en l’àmbit de la legislació, i insta el 
Govern català, i totes les administracions públiques de Catalunya a comprometre’s 
en les reivindicacions plantejades al voltant de la Vaga General Internacional con-
vocada per al proper 20 de setembre per aturar l’escalfament global i combatre la 
crisi ecològica i climàtica.

Proposta resolució 9. Precarietat laboral i pobresa
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Emprendre la iniciativa legislativa i/o reglamentària perquè el sector públic 

català només pugui adjudicar contractes públics a les empreses i entitats que en pre-
sentar la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als seus treballadors i treba-
lladores per l’execució de la prestació un salari d’almenys 1200 euros per catorze 
mensualitats en relació a jornades laborals de 40 hores de mitjana setmanal, així 
com a donar compliment durant l’execució del contracte.

a) En cas que l’oferta no inclogui la declaració relativa al salari mínim i no es 
presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador l’oferta quedarà exclosa de la 
valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també de l’anterior obligació.

b) Si bé sempre s’haurà de respectar el salari mínim en els termes anteriorment 
explicitats, el sector públic català haurà d’incorporar als plecs de clàusules del pro-
cediments de contractació pública l’obligació de sotmetre les condicions laborals 
establertes en el conveni col·lectiu sectorial que li correspongui a l’activitat con-
tractada durant tota l’execució. El contingut del conveni referit conformarà les con-
dicions laborals mínimes dels treballadors i les treballadores que desenvolupin les 
activitats objecte del contracte. Les empreses subcontractistes també seran objecte 
de l’anterior obligació.

c) Aquestes dues condicions, manteniment d’un salari mínim de 1200 € en rela-
ció a jornada setmanal de 40 hores i condicions establertes al conveni col·lectiu sec-
torial d’aplicació, tindran la consideració de clàusules essencials.

2. Realitzar totes les accions, a través de la Inspecció de Treball de Catalunya, 
orientades a impedir supòsits d’esquirolatge i substitucions de treballadors en vaga, 
tal i com ha possibilitat la interlocutòria del Magistrat-Jutge del Jutjat Social 27 de 
15 de juliol 2019 en relació a UTE Rigging-Fira de Barcelona respecte als Riggers.

3. Realitzar una campanya específica per la igualtat salarial entre dones i homes 
per part de la lnspecció de Treball de Catalunya, en la que es vetlli per tal que les 
empreses en què el salari entre homes i dones sigui desigual, s’acrediti la raó que 
ho justifica. En cas contrari, aplicar els procediments sancionadors que correspon-
guin. En aquests procediments es demanarà un informe a aquelles empreses en què 
el salari dels homes sigui superior al de les dones, perquè expliquin quines són les 
justificacions per les quals es dóna aquesta situació. Sense justificació legal hi haurà 
procediment d’infracció, sanció i demanda d’ofici davant la jurisdicció social.

4. A deixar sense efecte qualsevol participació privada en la gestió de la Renda 
Garantida de Ciutadania.

5. Donar compliment a l’apartat a) 2a. de la Moció 24/XII, sobre desprotecció 
social. En aquest sentit, i per a dur a terme una revisió de les resolucions de dene-
gació de la renda garantida de ciutadania, s’ha d’elaborar un informe que contingui 
informació sobre les denegacions justificades indegudament i compensar la pèrdua 
de drets amb l’establiment d’un calendari de les mesures que cal dur a terme per a 
resoldre els casos que s’hagin detectat.

6. A través de la Inspecció de Treball de Catalunya a intensificar i dedicar més 
mitjans a campanyes especifiques sobre els supòsits de relacions laborals no recone-
gudes: la falsa economia col·laborativa, falsos socis-treballadors cooperatius, falsos 
autònoms i falsos becaris.
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Proposta de resolució 10. En defensa del dret a la protesta i la llibertat 
d’expressió

En un informe de data 25 de gener de 2019, l’Oficina de Drets Civils i Polítics del 
Govern de la Generalitat de Catalunya va manifestar la seva preocupació per la lec-
tura restrictiva per part de la judicatura del dret a la llibertat d’expressió. En aquest 
mateix informe l’oficina constatava que l’anomenada «Llei Mordassa» constitueix 
una amenaça i una limitació injustificada del dret de protesta.

El Parlament de Catalunya va interposar el recurs d’inconstitucionalitat  
nº 3848/2015 contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la se-
guretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumen-
tava que «els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fona-
mentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets 
humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans».

En data 9 de novembre de 2015, aquesta cambra va aprovar la resolució 1/XI mit-
jançant la qual el govern es va comprometre a vetllar en la seva actuació en matèria de 
seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.

El passat 20 de novembre de 2018, la Comissaria Europea de Drets Humans, 
Dunja Mijatovi, va remetre una carta a Ana Pastor i Pio García-Escudero, en quali-
tat de Presidenta del Congrés dels Diputats i de President del Senat respectivament, 
fragment de la qual reproduïm literalment: 

«Demano al Parlament espanyol que vetlli perquè la revisió de la llei de segu-
retat ciutadana elimini tota possibilitat d’ingerència excessiva sobre els drets a la 
llibertat d’expressió i d’assemblea pacífica, i en resulti un marc legal que millori la 
protecció de l’exercici d’aquests drets, d’acord amb les normes internacionals relati-
ves als drets humans. També és imprescindible garantir la disponibilitat de recursos 
eficaços per a les persones que considerin que s’han violat els seus drets a la llibertat 
d’expressió i la llibertat d’assemblea pacífica».

Malgrat això, entre l’1 d’octubre de 2017 fins el 10 d’abril de 2019 s’han incoat 
54.858 expedients sancionadors per infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la seguretat ciutadana.

Aquestes dada ens demostren que de mitjana cada dia s’obren més de 100 expe-
dients en base a aquesta llei, de fet, cada mes el govern de la generalitat obren més 
de 3000 expedients sancionadors en aplicació de l’anomenada Llei mordassa.

Davant de tot l’exposat, el Parlament de Catalunya: 
1. Posa de manifest que s’ha produït un retrocés en l’exercici de la llibertat d’ex-

pressió a causa d’una lectura excessivament restrictiva d’aquest dret per part de la 
judicatura; posa de manifest que la «llei mordassa» segueix constituint una amenaça 
i una limitació injustificada del dret de protesta.

2. Constata que és urgent derogar la llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana ja que la seva aplicació vulnera les normes in-
ternacionals relatives als drets humans i insta al Govern de la Generalitat a fer les 
gestions oportunes amb dita finalitat.

3. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Deixar d’aplicar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 

seguretat ciutadana i a garantir el legítim dret a la protesta i la dissidència política.
b. A complir de forma escrupolosa la Sentència dictada el 14 d’octubre de 2014 

per el Tribunal Europeu de Drets Humans en el marc del cas Yilmaz Yildiz and 
Others v. Turkey i a informar-ne del seu contingut a tots els agents dels cossos de 
seguretat.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JxCat (reg. 43844)

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre les 
propostes per a la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 19. Aclariment i responsabilitats dels atemptats 
del 17 i 18 d’agost de 2017 

Arran de les darreres revelacions periodístiques sobre els atemptats del 17 i 18 
d’agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya: 
A realitzar totes les actuacions necessàries, davant del govern espanyol i, si s’es-

cau, davant instàncies internacionals, per aclarir els fets esdevinguts i les circums-
tàncies que els van fer possibles, especialment la relació de l’imam de Ripoll, Ab-
delbaki Es-Satty, i el CNI fins al moment dels atemptats, i perquè se’n depurin les 
responsabilitats.

Proposta de resolució 20. Generació d’estat del benestar 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
A seguir denunciant el dèficit en matèria d’inversions a Catalunya per part de 

l’Estat espanyol, la situació energètica ineficient i el dèficit sistèmic en el finança-
ment que afecta a la prestació de tots els serveis públics a Catalunya. Serveis que 
configuren el nostre Estat del Benestar i que tenen a veure amb àmbits tant diversos 
com: l’Educació, la Salut, els Serveis Socials, el Treball, la Cultura, l’Habitatge, el 
Medi Ambient i la Sostenibilitat, la Seguretat, la Mobilitat, el món empresarial, la 
Indústria, la Recerca, la Innovació, l’accés a les Telecomunicacions, les Universi-
tats, el Comerç, el Consum, la Justícia, l’Esport, l’Associacionisme, la Participació 
i altres.

A seguir buscant les complicitats en el món econòmic, social i cultural per re-
vertir la situació actual.

A seguir treballant per poder garantir i assegurar al màxim, el potencial eco-
nòmic, de cohesió social i de benestar de Catalunya, com a prioritat immediata de 
l’acció del Govern.

A aprofitar tots els mitjans que tingui a l’abast, ja sigui a través de la prestació 
directa, de la concertació o de la contractació de tercers, amb control i transparèn-
cia, per prestar els millors serveis públics, amb la màxima qualitat, al major nombre 
de persones.

El Parlament de Catalunya reconeix el paper cabdal que les entitats del Tercer 
Sector Social han tingut, tenen i han de continuar tenint a Catalunya com a presta-
dores de serveis de qualitat, aprofitant la iniciativa ciutadana i l’experiència, i per 
impulsar el model social català, així com altres formes de concertació.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JxCat, GP ERC 

(reg. 43846) 

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Bernat Solé i Barril, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el  
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüent al Debat general sobre les propostes per a 
la Catalunya real (tram. 255-00007/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre l’estratègia d’ofec econòmic de l’Estat 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Defensar l’autonomia local i a treballar en un model d’administració local basat 

en l’enfortiment i la modernització dels governs municipals, i sol·licitar al Govern de 
l’Estat la derogació de l’LRSAL.

Impulsar els canvis necessaris en la normativa relativa a l’estabilitat i sostenibi-
litat de les finances dels ens locals i de les comunitats autònomes per eliminar les 
limitacions imposades a aquestes administracions.

Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació del Reial decret-llei 15/2017 del 6 
d’octubre, amb el qual es va aprovar la modificació de la llei de Societats per fa-
cilitar la mobilització d’empreses fora de Catalunya després del referèndum de l’1 
d’octubre del 2017.

Proposta de resolució 2. En defensa dels mitjans públics de 
comunicació

El Parlament de Catalunya reconeix el paper dels mitjans públics de comunica-
ció com a impulsors de la qualitat democràtica i la cohesió social del país i es com-
promet amb garantir-hi l’accés de totes les opinions, veus, posicionaments i creen-
ces, d’acord amb el criteri periodístic dels professionals.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la reforma de la llei 
22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, per tal 
de transposar el contingut de la Directiva Europea 2018/1808 del Parlament Euro-
peu i del Consell Europeu de 14 de novembre de 2018.

Proposta de resolució 3. Per un salari mínim català de referència 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a proposar un sis-

tema objectiu i rigorós de càlcul d’un salari mínim de referència català (SMR) i 
aprovar-lo en el termini de tres mesos amb l’objectiu de potenciar un marc català de 
relacions laborals que permeti fomentar l’ocupació de qualitat per la via de la con-
certació social i territorial i lluitar contra la precarietat laboral, que afecta sobretot 
a les dones.

Proposta de resolució 4. En defensa dels drets fonamentals i de l’acció 
exterior 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Continuar treballant per dur a terme una acció exterior coherent i coordinada 

en tots els àmbits, tal i com disposa el Pla d’Acció Exterior i l’art 193 de l’Estatut 
d’autonomia, que estableix l’obligació del Govern de la Generalitat a impulsar la 
projecció de Catalunya a l’exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, i 
exigir al Govern espanyol la defensa dels drets fonamentals per a que els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret de reunió i llibertat d’expressió 
sense interferències.
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Proposta de resolució 5. Model integral de seguretat pública de 
Catalunya 

Per tal de reforçar el model de seguretat català basat en garantir la democràcia, 
la convivència i la protecció de les persones i els seus béns.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar l’actualització de la Llei de Sistema de Seguretat Pública de Catalu-

nya, que data de l’any 2003, així com la Llei de la PG-ME de 1994 i la Llei de les 
Policies Locals de 1991 per tal d’avançar en la integració de la PG-ME i de les poli-
cies locals que operen a Catalunya dins d’un model policial que abordi amb eficàcia 
els reptes del s xxi.

2. Impulsar la revisió de la xifra de 18.267 efectius acordada en la Junta de Se-
guretat de 2006 per adequar-la als nous reptes de seguretat i a les característiques 
sociodemogràfiques de Catalunya.

3. Dissenyar un pla de reposició de la plantilla per adequar-la a les necessitats 
organitzatives derivades de l’envelliment de la plantilla, les jubilacions i altres con-
tingències.

4. Consolidar, mitjançant la formació, el model integral de seguretat pública de 
Catalunya: 

– impulsant la formació conjunta dels operadors de seguretat ciutadana, emer-
gències i protecció civil a través d’accions formatives i els canvis legislatius neces-
saris, 

– i potenciant la formació de futurs professionals de la seguretat i emergències a 
través de la formació professional i els estudis universitaris de grau i màster,

– millorant la qualitat de les instal·lacions i l’equipament per a la formació dels 
nostres operadors i professionals de la seguretat pública.

5. Reclamar al Govern de l’Estat que aboni el deute pendent destinat a mossos 
xifrat en a prop de 800 milions d’euros.

Proposta de resolució 6. En defensa del model d’escola catalana 
El Parlament de Catalunya reconeix l’escola catalana com un model d’escola 

d’èxit, un model d’escola integradora i inclusiva, que constitueix una eina de cohesió 
social i territorial que forma ciutadans lliures i compromesos, amb opinió pròpia, 
esperit crític i mentalitat oberta, persones participatives i amb ferms valors demo-
cràtics.

El Parlament de Catalunya condemna les acusacions i l’assenyalament de profes-
sors del Servei d’Educació de Catalunya per motius ideològics i insta a disculpar-se 
als representants polítics que han assenyalat públicament els docents per exercir la 
seva tasca alhora que reconeix la professionalitat i el compromís del professorat en 
la formació de ciutadans crítics.

Proposta de resolució 7. Per a un model de salut universal i equitatiu
El Parlament de Catalunya expressa la importància de garantir l’accés universal 

i l’equitat per tal de donar resposta a les necessitats de salut de tota la població, tot 
considerant les desigualtats que puguin existir i posant el focus en les desigualtats 
de gènere.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al govern 
espanyol que compleixi els seus compromisos amb Catalunya i que aboni el deute 
del Fons de Cohesió Sanitària reconegut pel Ministeri de Sanitat de 33,6 milions 
d’euros corresponents al període 2013-2018 per tal que el govern català pugui seguir 
millorant l’accessibilitat i els temps d’espera dins del sistema de salut.

Proposta de resolució 8. Lluita contra l’emergència climàtica 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el 

context d’emergència climàtica, a: 
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1) Desplegar i implementar les accions necessàries per fer front a l’emergència 
climàtica amb l’objectiu de fer una societat i un territori descarbonitzats i resilients.

2) Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a incorporar en el pla de gestió i en la 
resta de plans i programes que està redactant les directrius de la llei de canvi climà-
tic catalana, impulsant la mitigació en les seves actuacions així com introduir me-
sures d’adaptació als nous escenaris per garantir el recurs.

3) A crear, en el termini de sis mesos, la nova Agència Catalana de l’Energia, a 
partir de l’actual ICAEN, com a instrument impulsor de les actuacions relacionades 
amb la descarbonització del sector energètic català, amb capacitat de governança 
sobre el Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya, tal com estableix 
la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.

4) A impulsar un programa per acompanyar la transformació tecnològica de les 
empreses catalanes cap a la indústria 4.0, donant una resposta integral a aspectes 
com la sensibilització o la provisió de serveis específics.

Proposta de resolució 9. Sobre l’incompliment crònic de la disposició 
addicional tercera per part de l’Estat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern espanyol el com-
pliment de la disposició addicional tercera de l’estatut d’autonomia, el Pla de Roda-
lies, la finalització del Corredor Mediterrani, entre d’altres, per tal de dotar de Ca-
talunya de les infraestructures que necessita per al seu desenvolupament econòmic i 
social, que posi fi al dèficit inversor públic de l’Estat envers Catalunya.

Proposta de resolució 10. En defensa de la llengua catalana i l’occità de 
l’Aran

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adoptar mesures per promoure l’ús del català com a eix vertebrador de la so-

cietat, com a instrument per a la igualtat d’oportunitats i com a opció individual de 
coneixement i creixement cultural.

2. Estendre l’oferta dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Nor-
malització amb programes específics per a persones amb dificultats d’aprenentatge.

3. Fomentar el coneixement i l’ús de l’occità de l’Aran.

Proposta de resolució 11. Recuperació de la memòria democràtica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant per impulsar un 

projecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya que permeti supe-
rar les limitacions de la Llei estatal 13/2007, de 26 de desembre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant en el Pla de 
fosses per recuperar les víctimes que hi estan enterrades i identificar-les amb el cre-
uament de dades genètiques de possibles familiars vius, i actuar en la dignificació 
i la recuperació de les fosses com a espais de memòria quan aquesta actuació sigui 
adient per a complir els objectius de reparació a les víctimes i foment dels valors 
democràtics.

Proposta de resolució 12. Per un model de país divers, cohesionat i 
amb igualtat d’oportunitats

El Parlament de Catalunya constata que tenim un país divers i plural, que som 
i volem ser terra d’acollida i terra d’oportunitats. Que la societat que volem bastir 
busca l’equilibri entre la cohesió i la diversitat basat en el principi d’inclusió, reco-
neixement de la diversitat i d’interacció.

El Parlament insta al Govern a treballar per garantir la igualtat d’oportunitats 
per a tothom, es vingui d’on es vingui, es parli la llengua que es parli, es pensi el 
que es pensi, s’estimi com s’estimi, independentment de l’edat o del gènere, o de les 
capacitats que es tinguin.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fomentar la inte-
racció entre persones de diferents orígens en totes les seves polítiques. Entre d’altres: 
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a treballar per Impulsar i donar suport a projectes de mentoria social que fomentin 
l’autonomia personal de persones refugiades i de joves que han immigrat sols, el seu 
aprenentatge lingüístic, la seva inserció laboral i la seva participació en condicions 
d’igualtat en tots els àmbits de la societat catalana, així com facilitin el coneixement 
de la societat d’acollida de la realitat del procés migratori.

I per a tal d’aconseguir aquests objectius i millorar l’atenció als joves migrats, 
considera imprescindible la col·laboració lleial de l’administració estatal i Insta al 
Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat: 

a. Informació periòdica de la situació d’arribada a costes de l’estat d’infants, ado-
lescents i joves migrats sols, així com establir els mecanismes necessaris i suficients 
per garantir una coordinació entre territoris de cara a l’atenció a aquests nens i joves.

b. Mantenir i augmentar els fons estatals de suport a l’acollida de joves migrats 
sols, tot revisant la metodologia de càlcul per al seu repartiment, tot primat el nom-
bre de joves acollits amb qui es treballa un procés educatiu i formatiu i la inclusió 
social i laboral, i no en funció del nombre de joves atesos en una primera i única 
atenció de caràcter humanitari.

c. Expedir de forma automàtica el permís temporal de treball per a aquells joves 
migrats sols que compleixin els 16 anys amb la voluntat de no discriminar respecte 
a altres joves de la mateixa edat que poden iniciar un procés d’inserció laboral, i per 
donar mes eines i garanties a la seva inclusió social mitjançant el treball tot mini-
mitzant la seva vulnerabilitat.

Per a tal de garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats, el Parlament de Cata-
lunya també insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Impulsar mesures per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i depen-
dència, especialment en aquelles zones del territori on els terminis d’espera són més 
elevats.

2. Reclamar al Govern de l’Estat, per a tal de millorar l’atenció a la dependència 
i la discapacitat: 

a. el retorn del deute en dependència
b. que acceleri els treballs per establir el barem únic de valoració de la dependèn-

cia i la discapacitat, que permeti a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels 
equips actuals de valoració, creant sinèrgia entre equips i processos per augmentar 
la seva capacitat valoradora.

Proposta de resolució 13. Societat del coneixement i 4a revolució 
industrial

El Parlament insta el Govern a: 
1. Potenciar l’Estratègia SmartCatalonia a nivell local i internacional mitjançant 

l’impuls d’iniciatives intel·ligents en el territori acompanyant a tots els pobles i ciu-
tats de Catalunya en aquest procés de transformació digital i posicionant Catalunya 
com una Smart Nation de referència en el fòrums i congressos internacionals.

2. Impulsar iniciatives que garanteixin l’objectiu d’atraure talent local i interna-
cional al sector TIC, fomentar la reorientació professional cap a les carreres digitals 
i generar vocacions tecnològiques entre els més joves amb especial èmfasi en les 
noies.

3. Donar suport a les discussions, treballs i consensos que es vagin aprovant en 
el si del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement per a que tinguin una con-
creció en una memòria econòmica que es traslladi a l’elaboració dels futurs pressu-
postos.

Proposta de resolució 14. Política alimentària i gestió del territori 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a formalitzar i apro-

var el Pacte Nacional per a la Política Alimentària de Catalunya, amb els agents 
econòmics i socials, i conduit a través del Consell Català de l’Alimentació (CCA), 
abans d’acabar l’any 2020, i que es basi en criteris de sobirania alimentària i de pro-
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ducció local d’aliments sans, segurs i de qualitat, amb baixa petjada de carboni i una 
contribució clara i directa a la mitigació del canvi climàtic, que faciliti el relleu ge-
neracional i contribueixi a la cohesió territorial en base a un desenvolupament rural 
sostenible, des del punt de vista econòmic, social i dels recursos naturals.

Proposta de resolució 15. Acció política, unitat i diàleg
El Parlament, seu de la sobirania popular, manifesta que la voluntat dels ciuta-

dans és la màxima legitimitat en democràcia i reivindica aquesta legitimitat com a 
principi per afrontar els reptes d’arrel política.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a perseverar en el 
diàleg i la negociació, per fer efectiva la voluntat de la ciutadania i trobar sempre 
solucions democràtiques, que passin per l’exercici ple dels drets civils, socials i po-
lítics, en la seva dimensió individual i col·lectiva.

El Parlament denuncia la causa general contra l’independentisme que comporta 
una actuació coordinada i concentrada de tots els poders de l’Estat (des del polític, 
executiu al legislatiu, fins al judicial i policial passant pel comunicatiu i empresarial) 
per perseguir i prohibir una ideologia democràtica i pacifica; constata que la judicia-
lització de la situació política i l’existència de presos i exiliats polítics és una anor-
malitat democràtica i assumeix la necessitat que els actors polítics i socials sàpiguen 
respondre de forma democràtica i cívica a la sentència contra el procés.

El Parlament demana al Govern que treballi: 
– Per obtenir les eines pròpies d’un estat, des de l’afirmació de Catalunya com a 

subjecte polític; 
– Per revertir l’ofec legislatiu que, entre d’altres, el Tribunal Constitucional impo-

sa a la societat catalana a través de les seves sentències i resolucions; 
– Per combatre i acabar amb les desigualtats entre persones (econòmiques, polí-

tiques, socials, culturals...) i garantir efectivament la igualtat d’oportunitats i el ben-
estar de tots i totes.

Proposta de resolució 16. Sobre la lluita per la igualtat i contra la 
discriminació i la violència masclista

El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que assistim a un retrocés dels drets de les dones, de la llibertat sexual, de 

l’autonomia del propi cos i dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ com a conseqüència 
de l’auge de l’extrema dreta. Els fonamentalistes, els fanàtics i els ultraconservadors 
volen dictar una nova moral que menysté la lluita feminista i la lluita contra l’homo-
fòbia, i perpetua un sistema patriarcal, masclista i androcèntric que representa una 
amenaça pels drets fonamentals de tota la ciutadania.

2. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya, amb els grups parlamentaris i els 
partits polítics que els composen, es comprometen a no pactar amb partits homòfobs 
o masclistes, com VOX i a lluitar contra tota discriminació per raó de sexe o gènere.

3. Que el silenci o la inacció de la víctima davant la violència masclista, no sig-
nifiquen consentiment.

4. Que per fer front a les conseqüències de la violència masclista les víctimes 
necessiten i han de rebre un tractament des de l’expertesa, que tingui en compte la 
victimologia específica, que no revictimitzi, i que no culpabilitzi, de manera que no 
es promogui el negacionisme o la desconfiança de les supervivents.

5. Que la desprotecció de les dones migrades, causada per la Llei d’Estrangeria 
les empeny a desplaçar-se a través de màfies que, en molts casos, les utilitzen per 
explotar-les sexualment.

6. Que la manca d’oficines d’asil arreu i les traves burocràtiques impedeixen que 
dones que haurien de ser refugiades ho puguin ser, vulnerant el dret internacional, 
i deixant-les en situació de perill al seu país d’origen. Per aquest motiu, les forces 
polítiques presents en aquest Parlament es comprometen a fer servir els seus repre-
sentants al Congrés de l’Estat per a derogar la Llei d’Estrangeria.
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7. Que els sistemes patriarcals masclistes provoquen la divisió sexual del treball 
i de les cures, generen desigualtats econòmiques i socials vers les dones i sostenen 
la bretxa salarial, abocant així les treballadores als coneguts sostre de vidre i terra 
enganxós, a la precarietat, l’economia submergida i la pobresa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
8. A reclamar a l’Estat espanyol que revisi el marc normatiu de relacions labo-

rals per revertir la situació i garantir els drets de les treballadores, amb especial de 
les que es veuen abocades a situacions més precàries com les que es dediquen al 
treball de les cures.

9. A continuar fent un tractament innovador, ambiciós i transversal en les seves 
polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat efectiva i garantir els drets de 
les dones.

10. Personar-se com acusació popular en els casos de violència masclista que es 
correspongui, especialment en casos delictes contra la vida, contra la llibertat sexual 
i lesions greus.

11. A Promoure els canvis normatius necessaris per garantir que les associa-
cions, partits i administracions públiques tinguin protocols de violència masclista, 
contra l’assetjament sexual i per raó de gènere.

12. A impulsar les mesures necessàries per garantir la paritat en els càrrecs di-
rectius de l’administració, del sector públic de la Generalitat i en tots els nomena-
ments que depenguin del Govern i del Parlament de Catalunya.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 i 15 són atribuïbles a efectes de 
còmput al Grup Parlamentari de JxCat.

Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 són atribuïbles a efectes de 
còmput al Grup Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu, GP JxCat; Bernat Solé i Barril, portaveu ad-

junt, GP ERC


