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255-00002/13
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 16484, 16485, 16494, 16499, 16500, 16501, 16502, 16503, 16504,
16505, 16506, 16507, 16508, 16510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.9.2021
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA
(REG. 16484)

A LA MESA DEL PARLAMENTO

Joan Garriga Doménech, portavoz, Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto
del Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes al Debate sobre la orientación política general del Gobierno (tram. 255-00002/13).
Proposta de resolució 1
Por la defensa y protección del sector primario catalán

Los agricultores, ganaderos y pescadores compiten en condiciones de desigualdad con productos extracomunitarios que no se ven obligados a cumplir
con las exigencias del producto español. Debe actuarse de forma urgente contra esta situación de desigualdad.
Desde la UE, se nos quiere imponer un ecologismo radical a través de la
“Agenda 2030” que, desgraciadamente, cuenta con el apoyo de todos los partidos de esta cámara exceptuando nuestra formación política.
El objetivo de nuestro grupo parlamentario es tener una Cataluña verde, limpia, próspera, y capaz de poner en pie una industria compatible con el cuidado
del medio ambiente.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de agricultura, ganadería y pesca:
1) Promover que nuestro sector primario tenga facilidades para acceder al conjunto de fondos europeos Next Generation de la Unión Europea, con la finalidad de mejorar y optimizar las explotaciones.
2) Mejorar la seguridad en las explotaciones agrarias, en especial aquellas explotaciones familiares.
3) Modernizar los sistemas de riego en la agricultura e integrar los planes de
regadío con los desarrollos agropecuarios.
4) Acelerar las inversiones para la finalización del Canal Segarra Garrigues.
2

Dossier Ple 12
29 de setembre de 2021

En materia de desarrollo rural:
5) Elaborar un plan de desarrollo rural 2022-2027, con el objetivo de implementar políticas integrales de lucha contra la despoblación, emplear nuevas
tecnologías en los métodos de explotación y establecer un plan de ayudas a
jóvenes empresarios.
6) Doblar los recursos presupuestarios para el mantenimiento de bosques, ríos
y el litoral catalán.
7) Favorecer el establecimiento de empresas y familias en las zonas más despobladas mediante la implantación de bonificaciones fiscales y ayudas que
hagan atractiva la España rural para la inversión y el desarrollo económico y
demográfico.
En materia de gestión forestal:
8) Promover una planificación eficiente de conservacionismo y mantenimiento de los bosques que apoye la industria forestal, así como la mejora de las
condiciones de trabajo de los agentes rurales para mejorar y mantener los accesos y vías forestales, así como facilitar las tareas de prevención y extinción
de incendios.
En materia de caza:
9) Proteger y legislar la actividad de la caza responsable, no solo para la recuperación del equilibrio de la carga cinegética de nuestros campos sino para
mantener una riqueza de biodiversidad.
Proposta de resolució 2
Por la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres

Desde nuestra formación política defendemos la igualdad en derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, la condena de toda violencia y la necesidad de garantizar la asistencia a todas las personas sobre las que se ejerce la
violencia intrafamiliar.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Establecer un Plan contra la violencia intrafamiliar que ofrezca cobertura,
protección y asistencia eficaz a todas las personas que padezcan algún tipo de
violencia dentro del núcleo familiar.
2) Suprimir las subvenciones concedidas con criterios ideológicos que pretendan avanzar en la imposición totalitaria del progresismo y el globalismo.
3) Revocar todos los planes gubernamentales que pretendan imponer la perspectiva de género, el feminismo, o la discriminación de un sexo en detrimento
de otro.
4) Derogar la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar
la violencia machista y elaborar una Ley contra la violencia intrafamiliar.
5) Derogar la Ley 17/2015, de 21 de julio, mal llamada “de igualdad efectiva
de mujeres y hombres”, pues solo ha servido para instaurar una guerra de sexos y colectivizar y victimizar a las mujeres.
6) Eliminar de los planes de emisión de TV3 la programación en clave de
perspectiva de género.
7) Invertir todos los medios públicos necesarios para acabar con la lacra de los
matrimonios forzados.
8) Eliminar de los planes educativos toda política de inmersión escolar con
perspectiva de género.
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Proposta de resolució 3
Por la recuperación de una Cataluña segura

La Generalidad de Cataluña ha priorizado invertir esfuerzo y dinero en promover la independencia y ha dejado de lado a los ciudadanos en una situación
de decadencia y confrontación.
La convivencia pacífica y la seguridad de todos los ciudadanos es un bien
público que debe ser protegido. En materia de seguridad hoy nos encontramos
con tres grandes cuestiones a resolver: el incremento de la inseguridad ciudadana, el auge del islamismo radical y la imparable inmigración ilegal.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de seguridad:
1) Priorizar las políticas que refuercen la seguridad en todos los ámbitos, con
plena cooperación y colaboración de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
2) Asegurar el cumplimiento de la Ley de Extranjería y adoptar las medidas
necesarias para eliminar cualquier obstáculo de la Generalidad y otras administraciones y entidades en lo referente a la repatriación o devolución de los
inmigrantes ilegales a sus países de origen.
3) Mantener la Jefatura Superior de Policía de Cataluña de la ciudad de Barcelona en su actual ubicación.
En materia de defensa de la propiedad privada:
4) Defender el derecho de la propiedad privada.
5) Instar al Gobierno de España a presentar una reforma legislativa contra la
ocupación de viviendas.
En materia del Cuerpo de policía Mossos d’Esquadra:
6) Reorganización operativa del Cuerpo de Mossos d’Esquadra para que deje
de estar al servicio del proyecto separatista y se ponga al servicio de los catalanes y de su seguridad.
7) Aumentar los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a razón de 1.500
agentes al año desde la presente fecha hasta 2025, pasando de los 17.000 actuales a los 23.000 efectivos.
8) Requerir a la Generalidad de Cataluña a que convoque con regularidad la
Junta de Seguridad de Cataluña y que actualice el Plan General de Seguridad
de Cataluña para el cuatrienio 2021 a 2025.
9) Adoptar medidas tendentes a la despolitización de los Mossos d’Esquadra
a fin de garantizar su neutralidad institucional, estableciendo mecanismos de
promoción basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En materia del Cuerpo de Bomberos:
10) Adoptar un Plan Estratégico para dotar al Cuerpo de Bomberos de los
medios e instrumentos idóneos para mejorar la lucha en la prevención y extinción de incendios.
En materia de Agentes Forestales:
11) Incrementar un 25% la actual plantilla de los agentes forestales y favorecer
políticas para dotarlos de herramientas para que puedan guardar y proteger los
bosques.
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Proposta de resolució 4
Por una justicia moderna, ágil, eﬁcaz y eﬁciente para Cataluña

Ante el colapso de los juzgados y tribunales que provocan inseguridad personal en los justiciables y el desaliento por la falta de una justicia eficaz y eficiente, se hace necesaria la implementación de las nuevas tecnologías para optimizar las posibilidades que ofrecen estos nuevos medios para hacer la
justicia más moderna, ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de la Administración de Justicia:
1) Impulsar la Nueva Oficina Judicial y su implantación en los partidos judiciales correspondientes a esta Comunidad Autónoma, singularmente y de
forma urgente en aquellos que ya cuentan con un servicio común tales como
L’Hospitalet, Igualada, Mollet, Sant Boi o El Prat.
2) Triplicar el importe presupuestario consignado en los presupuestos de 2020
para subsanar las carencias materiales y de recursos humanos en la Administración de Justicia y, especialmente, para la construcción del Fórum de la Justicia de la ciudad de Tarragona.
3) Determinar el mapa de los registros civiles a raíz de la nueva Ley del Registro Civil y adaptar los Juzgados de Paz en materia de instalaciones y de
equipamientos informáticos para cubrir las necesidades de mantenimiento.
4) Promover las medidas necesarias para evitar el hostigamiento generalizado
y constante a la independencia judicial y a los jueces y evitar la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales por parte de la Generalidad. A su vez,
adoptar las medidas necesarias para lograr la cobertura de todas las plazas de
magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia en
Cataluña.
En defensa del no revisionismo histórico:
5) Derogación de la Ley 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático.
Mantener y conservar, como parte de nuestro patrimonio, todos los monumentos que son parte de nuestra historia, como, por ejemplo, el Monumento de la
Batalla del Ebro en la ciudad de Tortosa.
En materia de servicios penitenciarios:
6) Adoptar medidas para mejorar la seguridad y defensa a los funcionarios del
servicio de prisiones, así como para mejorar sus condiciones de trabajo (jubilación anticipada, segunda actividad) y reducir la interinidad.
En materia de asuntos religiosos:
8) Cierre de mezquitas y/o asociaciones, entidades, ONG´s que propaguen el
integrismo, el menosprecio a la mujer o la yihad. Solicitar la expulsión inmediata de los imanes fundamentalistas.
Proposta de resolució 5
Por una política social y familiar eﬁciente

La ideologización progresista y separatista de la política social en Cataluña,
implica ineludiblemente la desorientación legislativa, ineficacia operativa, y
una jerarquización de prioridades errática. A su vez, esta jerarquización
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errática de prioridades sociales, se ha trasladado a la política pública mediante
la colectivización identitaria/ideológica de la vulnerabilidad socioeconómica.
En vez de priorizar vulnerabilidades materiales de la sociedad, la actual línea
de trabajo en materia de política social, encasilla a las personas según su raza,
sexo, orientación sexual y situación migratoria, olvidando completamente vulnerabilidades reales relacionadas con características físicas y sociológicas,
como la discapacidad y dependencia, nivel socioeconómico, vejez, infanciajuventud, etc.
Desde VOX, planteamos una política social basada en las siguientes líneas de
actuación y, por lo tanto, opuesta a la citada línea de trabajo de la Generalidad
de Cataluña:
La familia como centro de gravedad de nuestra política social; la defensa de
la autonomía y autogestión de la sociedad civil frente al exceso de intervencionismo estatal; la no colectivización desde parámetros de ideología progresista; el principio de Autoprovisión y Responsabilidad Individual para reforzar
la autonomía familiar y desincentivar la cultura de la subvención y asistencialismo crónicos.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Introducir la perspectiva de familia de manera transversal en todas las políticas sociales del Gobierno de la Generalidad para fomentar la estabilidad y
bienestar de las familias. Se reconocerá a la familia como célula básica de una
sociedad fuerte y próspera. Se apoyará decididamente a las familias numerosas en materia fiscal y en prestaciones directas.
2) Garantizar un nivel de inversión suficiente para la protección de la familia
y la promoción de la natalidad. Se suprimirá la Consejería de Igualdad y Feminismos e impulsará la creación de una Consejería exclusiva de Familia y
Demografía.
3) Proporcionar una protección especial a la infancia en sus espacios educativos y recreativos, de tal manera que se persiga con dureza la corrupción de
menores y los crímenes más graves contra los niños, como la pornografía infantil, la trata, la pederastia o la prostitución de menores.
4) Reformar y reforzar el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia,
mediante la mejora del actual modelo de Casas de Infancia y acogida familiar,
en coordinación con las administraciones públicas locales y la sociedad civil.
5) Incrementar los esfuerzos actuales destinados a combatir y erradicar la pobreza multidimensional en Cataluña. En particular, se reformará la Ley
24/2015, de 29 de julio, para incrementar la cobertura de asistencia social y la
cuantía de las ayudas, prestando especial atención a la pobreza infantil. Esta
reforma debe incluir la retirada inmediata de aquellas provisiones legales que
hagan algún tipo de alusión a la perspectiva de género, discriminación de sexos o promoción de la inmigración ilegal.
6) Prioridad nacional en las ayudas sociales. Impulso de los mecanismos legales necesarios para garantizar la prioridad de los ciudadanos españoles en el
acceso a ayudas sociales.
7) Impulsar las medidas necesarias para potenciar la situación demográfica,
económica y familiar en las zonas más despobladas de la región.
8) Suprimir los impuestos y tasas autonómicas, y renunciar a la transferencia
de impuestos recaudados por la administración nacional, que repercutan sobre
la factura de suministros básicos como la luz, el agua o el gas. Preparar con
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carácter de urgencia un plan de contingencia fiscal y de ayudas directas monetarias otoño/invierno para paliar los efectos de la subida energética, gas y
agua.
9) Racionalizar el gasto social, acabando con las subvenciones de naturaleza
ideológica que agotan los recursos de los españoles en detrimento de las
ayudas sociales a personas dependientes, discapacitados, niños o ancianos en
situación de pobreza.
10) Presentar, priorizar y ampliar con carácter de urgencia medidas de implantación para abordar la situación de las listas de espera en los ámbitos de sanidad y dependencia.
11) Realizar con carácter de urgencia un plan de mejora de las condiciones
materiales de las residencias públicas para la gente mayor en Cataluña, así
como aumentar la oferta actual de servicios y cobertura en las mismas.
12) Reforzar los programas dedicados a las prestaciones sociales en materia
de personas con discapacidad y mejorar su acceso a pisos tutelados y residencias.
13) Derogar inmediatamente la Ley de Contención de Rentas 11/2020, del 18
de septiembre, con el objetivo de incentivar la oferta privada de vivienda en
zonas de alta concentración poblacional y habitacional.
Proposta de resolució 6
Por una concepción integral de la sanidad, mejora de la gestión
sanitaria y cultura de la vida

La sanidad catalana se enfrenta a varios problemas estructurales, que, a su vez,
son fruto de la desidia política de los diferentes Gobiernos de la Generalidad
de Cataluña, ideologización de la legislación, y la focalización exclusiva por
parte de los partidos de gobierno en el proceso separatista y adoctrinamiento
progresista.
Las propuestas de nuestra formación política en materia sanitaria giran en
torno a tres ejes principales de actuación:
1. La promoción de la cultura de la vida.
Nuestro enfoque sanitario se centra en promover la cultura de la vida frente a
la cultura de la muerte y a defender la dignidad de toda vida humana. Desde
VOX, defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte
natural y el derecho de las personas y las familias a un acceso sanitario de
calidad durante su itinerario vital.
2. Excelencia sanitaria y racionalización de recursos.
Desde nuestra formación política, defendemos la racionalización de recursos
mediante la priorización de necesidades sanitarias reales e investigación frente
a gasto ideológico, superfluo y duplicidades. Priorizamos la excelencia y estabilidad a largo plazo del sistema sanitario frente al derroche político.
3. Protección integral del sistema sanitario.
El funcionamiento correcto del sistema sanitario catalán no se entiende sin el
fomento y la protección de nuestros profesionales sanitarios. Las principales
quejas del sector se centran en los sueldos no competitivos, en la falta de políticas que favorezcan la conciliación familiar, en la ausencia casi absoluta de
la oferta de formación continuada, y las trabas burocráticas (como el requerimiento del nivel C de catalán) con la que se encuentran los sanitarios para
acceder a una plaza.
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Es necesario abogar por cuidar a los que nos cuidan. Por proteger y valorar a
todos los profesionales que durante tantos años y especialmente, durante este
último año, nos han ofrecido su tiempo, su dedicación, su conocimiento y su
extraordinario esfuerzo.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Realizar con urgencia un plan de contingencia COVID otoño/invierno
(2021-2022) en el que se planteen cuestiones de índole sanitaria pero también
de índole socioeconómica. Este plan debe incluir: screenings masivos y gratuitos para identificar y aislar únicamente a los positivos; aumento de la inversión en tratamientos COVID; defensa de la vacunación optativa; mantenimiento de la apertura de locales y comercios diurnos y ocio nocturno; refuerzo
claro y contundente de la atención primaria como columna vertebral del sistema sanitario; incremento de la transparencia, calidad y cantidad de la información y datos COVID disponible para la sociedad.
2) Promover medidas de defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como la protección absoluta por parte de las administraciones públicas del derecho de objeción médico a realizar abortos y a practicar la eutanasia. Desarrollar servicios de cuidados paliativos que actúen bajo los
principios de promoción de cultura de la vida y la vida digna, y que contengan
medidas médicas, de acompañamiento y de asesoramiento psicológico y social, etc.
3) Garantizar la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un embarazo problemático e inesperado.
4) Retirar de la cobertura de la sanidad pública la práctica de abortos, la reasignación genital por cuestiones de disforia de género y la práctica eutanásica.
Asimismo, incluir los servicios bucodentales en los servicios de la seguridad
social.
5) Robustecer a la atención primaria en nuestra región, dotándola de mayor
financiación y contratación de profesionales sanitarios. Eliminar el requisito
selectivo relativo a estar en posesión de un título de catalán para acceder a una
plaza dentro del Sistema Catalán de Salud y aplicar un sistema de rendición
de cuentas periódico donde se analicen indicadores de calidad sanitaria, investigación, rendimiento asistencial, etc.
6) Mejorar las iniciativas vigentes de combate contra las enfermedades raras,
atendiendo a las necesidades materiales y sociales de los enfermos, además de
incrementar la cuantía destinada a la investigación de estas patologías.
7) Realizar un plan específico integral de asistencia a enfermos de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ELA) donde el objetivo principal sea cubrir sus necesidades médicas, sociales y materiales.
8) Diseñar un plan intersectorial e interdepartamental anti-adicciones que
tenga en cuenta holísticamente todos los peligros de las adicciones de nueva
generación, como son el teléfono móvil o las nuevas tecnologías, así como
drogadicciones o ludopatía.
9) Reducir las desigualdades territoriales de acceso, cobertura, calidad y gestión sanitaria en los centros de salud de Cataluña.
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Proposta de resolució 7
Por una política económica y ﬁscal responsable

Desde nuestra formación política, siendo conscientes de la existencia real del
Principio de Escasez Económica y de Recursos, se apuesta por un gasto público eficiente, la priorización del gasto público no ideológico y bajo la focalización exclusiva en las necesidades materiales y sociales de todos los ciudadanos.
Así, para la apropiada consecución de los objetivos de desarrollo económico,
laboral y empresarial catalán, es necesario que la Generalidad de Cataluña establezca de manera inmediata, los siguientes ejes de actuación que proponemos desde nuestra formación:
1. La desburocratización y desregularización del tejido empresarial y laboral
catalán.
2. La reindustrialización de Cataluña y adaptación de las empresas locales y
PYMES a las nuevas condiciones y tendencias tecnológicas.
3. La promoción y protección del talento laboral, empresarial e industrial nacional.
4. La preeminencia de la cultura del esfuerzo frente a la cultura del subsidio.
5. La desideologización de las políticas empresariales y laborales y la mejora
de la conciliación familiar en el ambiente laboral.
6. La eficiencia y austeridad en el gasto público, bajada general de impuestos.
7. El cumplimiento permanente de los principios de estabilidad presupuestaria, la seguridad jurídica y la unidad de mercado nacional.
Este planteamiento de prioridades, principios y objetivos, corresponde a la
firme convicción de que la política económica no es el arte de lo posible, sino
de hacer posible lo necesario.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña debe restaurar la solidez de las
finanzas públicas, eliminando el déficit actual y reduciendo el nivel de deuda.
Siguiendo este objetivo, debe fomentar la competitividad, la productividad y
la creación de empleo, y reducir los impuestos para aumentar los incentivos al
trabajo, al ahorro y a la asunción de riesgo.
Por estos motivos, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Suprimir todos los impuestos propios y reducir sustancialmente la cuota del
tramo autonómico del IRPF para todas las rentas. Bonificar el 99 por 100 de
la cuota del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
2) Proponer medidas específicas como la mejora de la ventanilla única empresarial para desregularizar, desburocratizar, simplificar y liberalizar las actividades empresariales y laborales de la economía catalana. Asegurar la inmediata apertura total de comercios, locales y hostelería catalana, y eliminar todas
las multas o sanciones lingüísticas o ideológicas a las empresas que desarrollan su actividad en Cataluña.
3) Promover la recuperación del talento profesional, con el doble objetivo de
frenar la fuga de talentos de la región y atraer a aquellos que se hayan tenido
que marchar al extranjero por motivos laborales. Algunas medidas en este plan
deberían incluir líneas específicas de financiación a empresas que contraten
profesionales retornados, e incentivos fiscales para profesionales emprendedores actualmente establecidos en el extranjero.
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4) Reformar el sistema de Formación Profesional potenciando tres grandes
cuestiones: 1. La FP dual, ya que demuestra tener mejores resultados en índole
de inserción laboral. 2. Las iniciativas privadas de Formación Profesional, ya
que demuestran resultados muy positivos en términos de emparejamiento productivo entre empresa-alumno. 3. Tener en cuenta la opinión de las empresas
en el diseño de los planes de estudio y educativos de la formación profesional,
ya que esto permitiría aminorar y reducir el desajuste actual entre oferta y
demanda.
5) Suprimir el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), e impulsar la
transferencia de competencias al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE),
en aras de mejorar la eficiencia del servicio.
6) Estructurar un plan de modernización de los polígonos industriales catalanes, para su adaptación a la industria 4.0. Dentro de este plan se deben incluir
medidas para elevar el límite de altura en los polígonos, mejorar el acceso a
fibra óptica, escuelas infantiles para mejorar la conciliación familiar, mejorar
la vigilancia y seguridad, aumentar los accesos a gas y recogida de residuos,
y digitalizar las infraestructuras en los recintos.
7) Presentar una batería de medidas de todo tipo (fiscales, laborales, regulatorias, de formación, etc.) para mejorar la conciliación familiar en el ambiente
laboral.
8) Mejorar los esfuerzos dedicados al desarrollo económico y social de las
zonas despobladas y desindustrializadas de la región. Realizar medidas de
apoyo al desarrollo económico e industrial de los principales sectores estratégicos de Cataluña.
9) Garantizar la competencia de los productos españoles de nuestra región en
igualdad de condiciones con aquellos que entran del exterior. Para ello, se reforzarán los controles fitosanitarios, el cumplimiento de cupos y las normas
de etiquetado a productos importados de terceros países para asegurar que
cumplen con la misma normativa comunitaria que nuestros productores.
10) Modificar y simplificar la normativa vigente en relación a la adjudicación
de subvenciones con el triple objetivo de: 1. Mejorar la transparencia de procesos de adjudicación. 2. Eliminar baremos y criterios de selección ideológica
dentro de la temática de género, LGTBI o personas inmigrantes ilegales. 3.
Agilizar los procesos burocráticos de adjudicación de fondos.
11) Elaborar unos presupuestos autonómicos de base y déficit cero, como ejercicio para hacer tabula rasa en materia presupuestaria y eliminar así programas
innecesarios, gasto superfluo, y priorizar líneas de trabajo por su importancia.
Comprometerse a una reducción de la deuda pública del 10% en una legislatura y realizar una auditoría general del gasto público del Gobierno de la Generalidad.
12) Instar a que al menos el 80% de los Fondos Next Generation vayan destinados a PYMES, que son las que más han sufrido durante la crisis del coronavirus en nuestro país.
Proposta de resolució 8
Por una restitución integral del panorama audiovisual y mediático

Desde VOX, planteamos una política audiovisual pública basada en los principios de pluralismo y neutralidad.
La simbiosis entre dirigentes de la Corporación, miembros del Consejo Audiovisual y Gobierno de la Generalidad, configura una estructura piramidal en
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la que se replica, sin atisbo de disenso, la línea oficial dictada por los gobernantes separatistas. De esta forma, los partidos separatistas han instrumentalizado los medios de comunicación públicos para tratar de silenciar a una mayoría de catalanes que se oponen al separatismo. Urge una reconversión integral
del sector audiovisual y comunicativo en Cataluña. Debe implantarse un
marco general donde los medios desarrollen su actividad de manera libre, sin
sombras de partidismo y manipulación ideológica, y donde la máxima profesional sea el rigor informativo y el respeto, tanto a la libertad de expresión
como al conjunto de la sociedad catalana.
A la vista de lo expuesto, consideramos que la situación de los medios públicos en Cataluña adolece de males endémicos, y que no es posible reformar
instituciones que han interiorizado tan profundamente los mecanismos de manipulación informativa y nepotismo. Para recuperar la libertad política en Cataluña es esencial clausurar unos medios públicos que, en la actualidad, constituyen la principal herramienta propagandística de un proyecto totalitario que
a su vez es objeto de un gravísimo despilfarro de recursos públicos.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Cerrar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para poner fin al
despilfarro de recursos destinados a la propaganda de la agenda rupturista y
separatista a través de los medios de comunicación públicos.
2) Suprimir el Consejo Audiovisual de Cataluña con el fin de impedir la existencia de barreras en el ejercicio de la libertad de expresión, para poner fin a
las malas praxis y las dinámicas corruptas que se han generado a partir de la
creación del Consejo, y para eliminar un organismo público innecesario que
supone un alto coste para los presupuestos públicos.
3) Eliminar las subvenciones a medios de comunicación públicos y privados
con la excusa de la promoción de la lengua catalana, y reducir drásticamente
la financiación, mediante publicidad institucional, de los medios afines a la
causa separatista, para asegurar que su reparto responde únicamente a criterios
equitativos de difusión, y no de propaganda política.
4) Revisar el mapa radioeléctrico para comprobar que las emisoras cumplen
con los proyectos que presentaron para la obtención de las licitaciones.
5) Incorporar criterios en el reparto que favorezcan la libre competitividad y
la igualdad de oportunidades, evitando de esta forma la creación de oligopolios en el sector.
Proposta de resolució 9
Por la erradicación de la corrupción y la opacidad de la clase política
catalana

El Grupo Parlamentario de Vox entiende que el Gobierno debe hacer de la
transparencia y de la rendición de cuentas los principios generales de su actuación, garantizando a su vez el acceso fácil y directo a la información pública
con el fin de que todos los ciudadanos puedan conocer en todo momento las
actuaciones de sus representantes y gobernantes. Es inadmisible que el garante
del cumplimiento de las normes no las cumpla, y que se exija al administrado
lo que la Administración no es capaz de llevar a efecto.
Por eso, es de vital importancia desarrollar activamente políticas que rompan
con las dinámicas de corrupción y opacidad de la Generalidad de Cataluña,
alrededor de la cual se han generado en las pasadas décadas enormes tramas
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de corrupción que han puesto fraudulentamente los recursos públicos al servicio del proyecto separatista.
Debemos apostar por el fácil y directo acceso a la información pública por
parte de los ciudadanos y por la transparencia real y efectiva en la actuación
de los gobernantes.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Reformar la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, para desarrollar en profundidad las obligaciones y el régimen sancionador por el incumplimiento de la normativa al
respecto.
2) Exhortar a cada departamento, entidad y organismo público, a publicar anualmente la Memoria de Actividad en su portal correspondiente, sin que exista
posibilidad alguna de retraso, como viene ocurriendo hasta ahora.
3) Desglosar por concepto todas y cada una de las partidas presupuestarias,
para que queden fielmente reflejadas en los presupuestos de la Generalidad de
Cataluña.
4) Aumentar el control de los cargos públicos antes, durante y después de su
mandato, reforzando la normativa de incompatibilidades de los políticos tras
el abandono de los cargos públicos, y exigiendo la devolución de los caudales
públicos cuando proceda.
5) Hacer públicas y justificar todas las subvenciones concedidas a proyectos
de cooperación en el extranjero.
Proposta de resolució 10
Por el respeto a la competencia exclusiva del Estado en materia
exterior

La Constitución atribuye en sus artículos 149 y 97 la competencia exclusiva
en materia de relaciones internacionales al Estado, y la dirección de la política
exterior al Gobierno de España. A lo largo de las últimas décadas, la Generalidad de Cataluña ha desarrollado diversas actividades en el exterior en clara
vulneración de estos preceptos, con un serio incremento del gasto público, y
la creación de una enorme confusión al respecto de la imagen internacional de
España. Los sucesivos gobiernos separatistas han ampliado ilegítimamente
sus atribuciones para desarrollar una estructura diplomática paralela al Estado,
que promociona su proyecto rupturista desatendiendo sus responsabilidades
reales.
La Generalidad de Cataluña también ha ido aumentando de forma gradual los
recursos destinados a cooperación al desarrollo, concretamente a través de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Instituto Internacional
Catalán por la Paz. En la praxis, resultan en estructuras paralelas al Estado
para comportarse como tal a nivel internacional. Ambas instituciones, además,
realizan su tarea de "cooperación al desarrollo" con un sesgo palpable, intentando hacer pasar por humanitarios numerosos proyectos de marcado carácter
ideológico. Consideramos inaceptable que se instrumentalicen entidades públicas para la implantación de una agenda ideológica concreta en países extranjeros a través de subvenciones millonarias. Los catalanes no pueden estar
sufragando con el dinero de sus impuestos los delirios ideológicos de los dirigentes de la Generalidad de Cataluña.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
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1) Cerrar todas las delegaciones del gobierno de la Generalidad en países extranjeros y del DIPLOCAT.
2) Suprimir la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Instituto
Catalán Internacional por la Paz.
Proposta de resolució 11
Por la recuperación de la libertad política en Cataluña, el ﬁn de la
deslealtad institucional y la reducción de gasto político

El Gobierno de la Generalidad debe abandonar la mal llamada “mesa de negociación” para centrarse en los problemas reales de los catalanes en lugar de
destinar esfuerzos y recursos a sus ensoñaciones totalitarias y sus delirios
ideológicos. El resultado político de esta mesa es la agudización del enfrentamiento entre catalanes y el ahondamiento en la insolidaridad territorial española. En democracia, las únicas mesas de diálogo son las cámaras legislativas:
el Congreso de los Diputados y el Senado, la cámara de representación territorial y el Parlamento de Cataluña.
La solución no pasa ni por la concesión de indultos ni por la amnistía de aquellos que cometieron un golpe de Estado en 2017, sino por frenar el expolio y
la decadencia que sufren los catalanes corrientes. Los partidos separatistas llevan años promocionando un declive continuo en la libertad y la calidad de
vida de los catalanes, en base a excusas de falta de recursos y competencias,
despilfarrando el enorme presupuesto público del que disponen y actuando
como una burda agencia de colocación de afines. Los catalanes necesitan colaboración institucional y garantía de respeto al orden constitucional, porque
sin orden no hay libertad, y sin respeto a la ley no hay democracia posible.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Retirarse de la mal llamada “mesa de negociación” con el Gobierno de España.
2) Oponerse a la concesión de indultos o a una hipotética amnistía a políticos
condenados por delitos cometidos durante el golpe de estado de 2017.
3) Instar al Gobierno de la Nación a reformar el Código Penal para que no sea
necesario el requisito de la violencia si se cometen hechos constitutivos de
rebelión, y que no sea necesario el alzamiento tumultuario o la fuerza si se da
el objetivo de la sedición de la ley.
4) Abstenerse de avalar las fianzas de todas aquellas personas a las que el
Tribunal de Cuentas les atribuye haber destinado dinero público a gastos vinculados a la internacionalización del proceso separatista, al referéndum unilateral del 1-O y del 9-N, y a cualesquiera actividad similar, relacionada o
análoga a las anteriores. Asimismo, reconocer que la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalidad de Cataluña resulta contraria a derecho y, en consecuencia, derogar el Decreto Ley 15/2021, de 6 de julio, que
contempla la creación del mismo.
5) Suprimir las oficinas y privilegios de los ex presidentes del Parlament y de
la Generalidad de Cataluña.
6) Reducir el gasto político e ideológico mediante la reducción del 50% de
altos cargos y personal eventual de confianza, así como reducir el número de
consejerías del número actual a siete.
7) Revocar ipso facto aquellos nombramientos de altos cargos que se encuentren inmersos en un proceso judicial o que sean prófugos de la justicia.
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8) Suprimir la figura del Síndic de Greuges, por constituir una evidente duplicidad con la figura del Defensor del Pueblo y para poner fin a las actividades
de una institución costosa al servicio de la causa separatista.
9) Poner fin a la imposición ideológica en edificios institucionales y públicos
de tal modo que se acabe con la expresión de que las instituciones catalanas
solo representan a una parte de la sociedad.
Proposta de resolució 12
Por la reorientación de las políticas digitales y del territorio para
ponerlas al servicio de todos los ciudadanos

El uso partidista que desde el Gobierno de la Generalidad se ha hecho de las
infraestructuras ha resultado en la creación de duplicidades, con su correspondiente despilfarro, y en el aumento de la inestabilidad política, que a su vez
deriva en una pérdida de oportunidades de crecimiento. Para que la consecución exitosa de infraestructuras redunde en una mejora de la calidad de vida
de los catalanes es esencial que el Gobierno de la Generalidad plantee sus
proyectos sobre la materia respetando los principios de solidaridad, lealtad
institucional y cooperación administrativa, frente a la dialéctica del enfrentamiento político reinante.
Las actuaciones de los gobernantes no pueden obviar que el objeto de sus acciones son las personas. Por este motivo, consideramos que deben priorizarse
las inversiones en infraestructuras que afecten a un número más elevado de
personas, siguiendo criterios de generación de riqueza y bienestar social. Los
planes deben incluir la prestación de servicios básicos para el conjunto de los
catalanes, tales como las conexiones por carretera, la mejora de la red ferroviaria, la conexión a las redes telefónicas fija y móvil, la conectividad digital y
la obtención de una vivienda digna y estable.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de infraestructuras:
1) Oponerse al sistema de viñeta para el pago del mantenimiento de carreteras,
y renunciar a la creación de cualquier tipo de figura tributaria que grave la
mera circulación de vehículos por las carreteras catalanas o las emisiones por
parte de vehículos. Incluir en los presupuestos públicos las partidas necesarias
destinadas al mantenimiento de carreteras gestionadas por la Generalidad de
Cataluña, evitando la creación de impuestos a ese respecto.
2) Suprimir entidades que suponen una duplicidad o un coste innecesario en
materia de infraestructuras. Renunciar a la creación de sociedades paralelas al
Estado que aumentan el despilfarro público y la ineficiencia de los recursos,
tales como la sociedad pública FGC Mobilitat o Aeroports de Catalunya.
3) Proceder al desmantelamiento de amianto, poniendo especial atención a los
edificios de colegios e institutos para evitar su afectación a los alumnos, así
como las viviendas de protección oficial y las redes de metro y tren.
4) Instar al gobierno de la nación a finalizar los tramos pendientes de la B-40.
En materia de vivienda y ordenación territorial:
5) Fomentar e incentivar la oferta privada de vivienda mediante la reducción
de trabas burocráticas, regulaciones excesivas y presión fiscal. Liberalizar
todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido para aumentar
la oferta de vivienda y la consecuente bajada de precios. Acabar con la especulación y la corrupción política de este sector.
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6) Aumentar sustancialmente la oferta de vivienda pública y de protección
oficial.
7) Desarrollar un plan marco de revisión de viviendas de protección oficial
para su consiguiente reforma y rehabilitación.
En materia digital:
8) Revocar cualquier proyecto digital cuyo objetivo persiga la creación de estructuras paralelas al Estado.
9) Desplegar la fibra óptica en todos los municipios y centros de trabajo de
Cataluña, para mejorar la productividad de las empresas y para garantizar una
conexión de calidad para todos los catalanes, en especial a quienes viven en
zonas rurales.
10) Impulsar el conocimiento ciudadano para erradicar la brecha social en materia digital, y promover la formación digital y en ciberseguridad del personal
de empresas públicas y privadas.
Proposta de resolució 13
Por una educación y una cultura libre de ideología rupturista y
adoctrinamiento progresista

Desde VOX planteamos una política educativa y cultural basada en los siguientes principios cardinales:
En primer lugar, la promoción del derecho a una educación y a una cultura
también en español. Cataluña es una región bilingüe en la que conviven el
castellano y el catalán como lenguas oficiales. Esta realidad histórica y social
debe ser preservada y fomentada de forma adecuada por parte de la Administración del Estado y de la Administración autonómica garantizando la enseñanza y la expresión artística en español.
En segundo lugar, la defensa de la escuela como un espacio libre de adoctrinamiento separatista y de ideología de género. Los padres tienen el derecho
constitucional de educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y convicciones
morales. La incorporación del Pin Parental en las escuelas es un mecanismo
adecuado para preservar dicha libertad de cualquier intromisión ideológica.
Además, es preciso derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la
libertad de los padres a educar y a elegir el modelo educativo de sus hijos.
En tercer lugar, la orientación de las políticas educativas hacia la excelencia y
la adecuada dotación presupuestaria. Ningún menor debería experimentar
jamás la precariedad, tampoco en la escuela. Y la falta de medios económicos
no debería ser nunca un impedimento para acceder a una educación de calidad.
En cuarto lugar, velar por el sector artístico-cultural, consolidarlo como un
auténtico motor social, económico, educativo de la sociedad catalana. La creación cultural no debe ser un privilegio para aquellos que obedecen la agenda
ideológica del Gobierno.
Asimismo, es preciso reivindicar el patrimonio cultural y el folclore español
como elemento integrador de la cultura catalana. Liderar el arraigo a la patria,
España, sin complejos; proteger el extenso patrimonio artístico de Cataluña
como parte de un acervo cultural rico y variado como es el español.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia educativa:
1) Proceder a la inmediata devolución al Estado de las competencias en materia de educación.
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2) Defender el derecho constitucional de la enseñanza en español en las aulas
y suprimir cualquier organismo dirigido a controlar el catalán en la escuela.
3) Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo
que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos mediante el consentimiento
autorizado del Pin Parental. Derogar todas las leyes que vulneran los derechos
de los padres a educar a sus hijos en libertad y suprimir cualquier programa o
plan educativo de educación afectivo-sexual que tenga como objeto adoctrinar
en la ideología de género.
4) Blindar la libre elección de centro educativo en todos los niveles a través
del cheque escolar para que las familias elijan libremente el modelo educativo
que desean, sin que su situación económica o social sea un impedimento para
ello.
5) Promover el despliegue de un plan efectivo de prevención y actuación en
casos de acoso y ciberacoso escolar.
6) Elaborar un plan para paliar las carencias en el modelo educativo: desmantelar los barracones y reubicar los centros escolares en infraestructuras educativas adecuadas; invertir recursos en paliar el déficit de profesorado y personal
educativo; ajustar la oferta de plazas a la demanda real existente.
7) Exigir la supresión inmediata de las deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el fomento del catalán y, en su lugar, incorporar una
nueva deducción fiscal por gastos de material educativo.
8) Exigir la supresión de la Dirección de Política Lingüística y todas las entidades y plataformas análogas que se orienten a la imposición del catalán.
9) Eliminar cualquier requisito lingüístico, ideológico o con perspectiva de
género de subvenciones y ayudas concedidas a proyectos o iniciativas de carácter cultural y promover unas bases reguladoras que únicamente exija criterios técnicos y artísticos.
10) Reafirmar la figura del maestro como la autoridad del conocimiento e impulsar mecanismos para reforzar la disciplina y el respeto en el aula. Desarrollar un régimen sancionador ante ataques o amenazas por parte de menores
adolescentes y familiares al profesorado.
11) Reforzar las actuales políticas educativas para acabar con los índices de
fracaso y abandono escolar.
12) Impulsar, a través de los Servicios Territoriales de Educación, dependientes de la Secretaría General de Educación, la supervisión anual de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos para garantizar que el castellano es considerado lengua vehicular.
13) Implantar medidas que favorezcan el fomento del turismo cultural: que
promueva el aprovechamiento del potencial de los recursos culturales y del
turismo natural, que además haga frente a la concentración geográfica y a la
estacionalidad, potenciando también las regiones de interior y la riqueza cultural de Cataluña.
14) Recuperar el esplendor cultural de la ciudad de Barcelona y convertirla en
la capital mundial de la edición del libro en español. Aprobar iniciativas que
fomenten ayudas a editoriales pequeñas y medianas, ferias del libro en castellano, promoción de planes de lectura y beneficios fiscales para reactivar el
sector de la imprenta y el mundo editorial.

16

Dossier Ple 12
29 de setembre de 2021

Proposta de resolució 14
Por una gestión medioambiental basada en la conservación y el
cuidado del patrimonio natural

Desde VOX planteamos una política ambiental basada en los siguientes principios cardinales:
El conservacionismo es el deber que todo ser humano tiene de cuidar y enriquecer la naturaleza y respetar el legado natural que ha recibido de sus antepasados y que, a su vez, debe custodiar y entregar a sus descendientes y futuras
generaciones. El fomento del contacto y conocimiento de la naturaleza es la
mejor manera de promover su cuidado y conservación. El conservacionismo,
lejos de aprovecharse de la naturaleza, recuerda el vínculo y el arraigo a la
tierra, el patrimonio y el legado natural que forma parte de nuestra nación.
La transformación social globalista, impulsada por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretenden imponer un modelo uniforme sin
tener en cuenta las particularidades de cada nación y sin entrar en los problemas concretos que afectan a los catalanes. Bajo el pretexto de la transversalidad, la multidisciplinariedad y el multinivel se exige el cumplimiento de unas
políticas homogeneizantes ajenas a la realidad concreta de una región y que
empobrecen el territorio.
Mientras se aplica una imposición fiscal ambiental abusiva para los catalanes
y se criminaliza el uso del vehículo privado, a su vez el Gobierno establece
relaciones comerciales con países que lideran las tasas de contaminación mundial.
La actual crisis social y económica que asola a España y a nuestra región,
Cataluña, merece aplicar con rigor el principio de racionalización del gasto
público para acabar con duplicidades, aprovechar los recursos humanos, adoptar principios de austeridad, trabajar por la sostenibilidad del gasto público y
priorizar las necesidades del territorio actual.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Impulsar la conservación del patrimonio natural en Cataluña e incorporar
dicho criterio en los niveles de planificación sectorial de una manera equilibrada, racional y siempre compatible con el crecimiento económico sostenible.
2) Apostar por la energía nuclear como fuente energética mediante una mayor
dotación presupuestaria; el impulso de la investigación en tecnología y seguridad nuclear; el estudio del estado de conservación y prolongamiento de la
vida útil; la divulgación de los beneficios de la energía nuclear.
3) Supresión de la Oficina del Cambio Climático y de todos los organismos
análogos que lleven a cabo una duplicidad de acciones.
4) Suprimir de cualquier convocatoria ambiental de ayudas o financiación los
requisitos ideológicos, lingüísticos o de ideología de género.
5) Aumentar la dotación presupuestaria de espacios naturales, así como reforzar los recursos económicos y humanos de la red de parques de Cataluña para
mejorar la capacidad de gestión y la promoción del turismo de naturaleza.
6) Facilitar la continuidad y el relevo generacional en las explotaciones agrarias de Cataluña. Incentivar ayudas, bonificaciones y facilidades para la renovación generacional del sector ganadero y agrario.
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Proposta de resolució 15
Por una universidad ideológicamente neutral, accesible a todos y
orientada a la excelencia académica e investigadora

El marco de libertad, pluralidad y de neutralidad ideológica y política es el
idóneo e imprescindible para que todos los miembros de la comunidad universitaria desarrollen plenamente su actividad científica e intelectual, sin temor a condicionamientos y restricciones institucionales.
Los rectores de las universidades de Cataluña deben velar para que la Universidad siga siendo una comunidad de maestros y estudiantes cuya función sea
la excelencia en la enseñanza superior, en la investigación y en la producción
del saber en beneficio del bien común de toda una sociedad.
Es necesario promover una educación superior accesible a todos y orientada a
la excelencia y la calidad. Asimismo, es fundamental dotar de una adecuada
estabilidad laboral al profesorado, poner fin a la desmesurada burocratización,
retener el talento investigador y contar con una adecuada inversión en investigación.
Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
1) Exigir que los altos cargos de gobierno universitario respeten la pluralidad
y la neutralidad ideológica debida conforme a su posición pública e impulsar
campañas informativas en los campus universitarios para recordar que dichos
principios deben impregnar la política de la Universidad.
2) Unificar los precios de los estudios universitarios de grado, posgrado y
máster de Cataluña y requerir al Gobierno de España a tramitar con urgencia
las reformas legislativas necesarias para la total igualación y equiparación en
los precios/tasas de todas las universidades públicas españolas a partir del
curso académico 2022-2023, al objeto de poner fin al desequilibrio económico
actualmente existente entre Comunidades.
3) Exigir la supresión de Comisión de Política Lingüística del Consejo Universitario de Cataluña por ser contraria al principio de no discriminación por
motivos lingüísticos.
4) Reestructurar el vínculo empresa-universidad, fortaleciendo las carreras
profesionales y la formación en competencias laborales, premiando la excelencia académica y creando cátedras de investigación empresarial en las Universidades. Trabajar por la mejora de las salidas profesionales de las carreras
humanísticas y de ciencias sociales.
5) Garantizar el acceso a la universidad, con independencia del nivel adquisitivo, a todos los estudiantes que obtengan la habilitación académica previa.
6) Acabar con la precariedad laboral de los investigadores universitarios y de
los profesores de plantilla, incrementar el sistema de becas de investigación y
ofrecer condiciones laborales potentes para la retención de talento de los investigadores formados en nuestra región.
7) Garantizar que el Consejo Interuniversitario de Cataluña adopte las medidas oportunas para que los tribunales de las PAU repartan los enunciados de
los exámenes en catalán, español y aranés en el Valle de Arán excepto en los
exámenes de Lengua catalana y literatura, Literatura catalana, Lengua castellana y literatura, Literatura castellana y Lengua extranjera.
8) Reorganizar el sistema universitario catalán compuesto por 12 universidades públicas y privadas, de acuerdo con el principio de racionalización del
gasto público. Revisar la oferta de grados, posgrados, másteres y líneas de
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investigación de universidades públicas de acuerdo con la demanda y con las
previsiones demográficas para la sociedad catalana.
Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2021
Joan Garriga Doménech
Portavoz del GP VOX

Antonio Gallego Burgos
Portavoz adjunto del GP VOX
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG.
16485, 16529, 16534)

A LA MESA DEL PARLAMENTO

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, presenta las siguientes propuestas de resolución, subsiguientes al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
Proposta de resolució 1
Per a la consolidació dels llocs de treball dels interins

El Parlament de Catalunya considera inadmissible que l’índex d’interinatge a
la funció pública de la Generalitat sigui del 40%, pel fet de constituir una
manca de respecte per als treballadors públics i de ser un indicatiu més de
mala governança. Per aquest motiu, insta al Govern de la Generalitat a donar
resposta a la situació angoixant que pateixen els més de 60.000 treballadors
públics interins, tot reconeixent l’experiència que han adquirit i ampliant, si
cal, les plantilles públiques en el procés de consolidació dels seus llocs de
treball.
Propuesta de resolución 2
Por una ampliación del aeropuerto de barcelona respetuosa con el
medio ambiente

El Parlamento de Cataluña considera imprescindible para el desarrollo económico y social la mejora de las infraestructuras catalanas, de las que el aeropuerto de Barcelona es una de las más destacadas. Su ampliación es indispensable para convertirlo en un verdadero hub internacional, dentro de un
escrupuloso respeto por el medio ambiente que lo circunda.
Por este motivo, el Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat
a negociar y consensuar con el Gobierno de España la mejor alternativa que
haga posible la ampliación del aeropuerto de Barcelona.
Propuesta de resolución 3
De reconocimiento de la labor de la escuela concertada

1) El Parlamento de Cataluña declara que la enseñanza concertada es uno de
los dos puntales sobre los que se sustenta el sistema educativo de Cataluña, y
que es al mismo tiempo una manifestación y una garantía del respeto al pluralismo y a la diversidad que debe regir en nuestra sociedad.
2) El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
a. Otorgar los conciertos a los centros docentes en función de la demanda
puesta de manifiesto en el proceso de preinscripción, sin imponerles topes de
alumnado.
b. Extender la concertación universal a la educación secundaria postobligatoria: ciclos formativos de grado medio y de grado superior, y bachillerato.
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Proposta de resolució 4
Pel trilingüisme

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Implantar el trilingüisme a l’ensenyament no universitari, de tal manera que
cap de les tres llengües (català, castellà i anglès) tingui una presència menor
en el temps lectiu del 25%.
2) Vetllar perquè els alumnes de Selectivitat puguin examinar-se en l’idioma
que lliurement escullin, sense que els calgui significar-se en el moment de fer
la seva tria.
3) Elaborar, en el termini de tres mesos, un Pla de formació en anglès per al
professorat, que el capaciti per a impartir les matèries en aquesta llengua, i
presentar-lo seguidament en seu parlamentària. Aquest pla inclourà necessàriament l’assignació de recursos que financin estades lingüístiques a països
anglòfons i la concessió de permisos d’estudi sense pèrdua de retribucions.
4) Vetllar perquè les escoles siguin llocs de trobada on cadascú pugui desplegar la seva personalitat en un clima de respecte mutu per la diversitat, tot impedint l’entrada de persones estranyes que pretenguin espiar o fiscalitzar la
conducta dels infants.
Propuesta de resolución 5
Por la protección animal

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Fomentar la tenencia responsable de mascotas y realizar actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección animal.
2) Impulsar campañas de sensibilización para la prevención del abandono y
sobre la existencia de alternativas a través del recurso a la red de acogida animal.
3) Fomentar la adopción de mascotas, estableciendo un sistema de adopción
animal unificado que facilite y promueva la adopción de animales de compañía, priorizando el acogimiento familiar.
4) Plantear, junto al mundo local, la creación de una red de centros de acogida,
incrementando los recursos para garantizar una atención adecuada a los animales de compañía en situación de desamparo.
5) Trabajar conjuntamente con las entidades sociales protectoras y con refugios de animales para mejorar la detección y respuesta.
6) Impulsar el voluntariado y la canalización de colaboración de las entidades
de protección animal y la sociedad civil en materia de protección animal.
Propuesta de resolución 6
En defensa del sector del ocio nocturno

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Establecer, de forma inmediata y en coordinación con los representantes
del sector, un plan de apertura para el ocio nocturno, que sea efectivo a la
mayor brevedad posible, y que no tenga restricciones horarias.
2) Restablecer la seguridad jurídica del sector dando estabilidad al marco normativo y de funcionamiento.
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3) Asegurar que llegan ayudas por todos los meses que han estado con la actividad parada, y destinar un fondo de ayuda extraordinaria a los titulares de
licencia de ocio nocturno para relanzar la actividad tras el largo periodo de
cierre de la actividad.
4) Incluir al ocio nocturno en las estrategias de promoción turística.
5) Destinar un fondo de ayuda extraordinaria para minimizar los efectos del
incremento del precio de la luz.
6) Coordinar con el mundo local un plan de acción para evitar los botellones
en espacios públicos, instando a aumentar el control sobre ellos e imponiendo
las sanciones que correspondan.
7) Consensuar con el sector del ocio nocturno las medidas organizativas y sanitarias de fácil cumplimiento para el desarrollo de la actividad.
Proposta de resolució 7
Pels treballadors autònoms i per la formació professional dual

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
Pel que fa als treballadors autònoms

1) Establir en el termini d'un mes, i dotar pressupostàriament, un pla d'ajuts
directes del 75% de la facturació perduda, destinat a millorar la liquiditat dels
autònoms, comerços, pimes i microempreses més afectats per la pandèmia,
que han patit una dràstica caiguda de facturació mentre havien de seguir fent
front a totes les despeses. Es tindrà una atenció especial a aquells que encara
no han pogut reiniciar plenament l'activitat, com l’oci nocturn, o als autònoms
temporals.
2) Crear una línia de microcrèdits amb l’aval públic de l’Institut Català de
Finances amb condicions favorables i una durada de tres a cinc anys. L’aval
serà gratuït, sense meritar cap tipus d’interès.
3) Implementar una tarifa plana de 60 euros per als autònoms que iniciïn una
nova activitat a Catalunya després d'haver hagut d'aturar-la per la Covid-19.
Consistirà en una bonificació sobre la base mínima de cotització a la Seguretat
Social durant un màxim de dos anys, que deixi la quota en 60 euros per mes
durant dotze mesos, del 60% els sis mesos següents i el 30% els sis últims
següents. L’ajut es podrà sol·licitar encara que l’autònom s’hagués beneficiat
amb anterioritat de la tarifa plana amb motiu de l’inici de la seva activitat
anterior.
4) Recolzar als autònoms que s'han vist forçats a cessar la seva activitat a fi
que puguin recuperar llacunes de cotització i accedir a una pensió contributiva
en jubilar-se. Se subscriurà un conveni especial amb la Seguretat Social que
els permeti recuperar els períodes de cotització perduts durant la seva inactivitat, amb bonificacions creixents com més breu sigui el temps que els resti
per assolir el temps necessari per obtenir una pensió contributiva de jubilació.
5) Destinar un fons d’ajut extraordinari per tal d’implementar un pla de recuperació del turisme i realitzar campanyes dirigides a aquesta finalitat.
6) Assignar un fons d’ajut extraordinari i finalista per als negocis d’hostaleria
de tot el territori català, i destinar partides econòmiques per tal de cofinançar
amb els ajuntaments ajuts a l’adequació de terrasses provisionals per tal que
pugin establir-se com a definitives.
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7) Dedicar un fons d’ajut de recuperació de l’activitat per als paradistes dels
mercats de venda no sedentària i impulsar, en un termini màxim de sis mesos,
modificacions legislatives que regulin una aplicació justa i uniforme de criteris d’instal·lació, horaris i taxes. Reactivar la taula de treball entre l’Administració de la Generalitat i els representants dels marxants i paradistes.
8) Destinar un fons d’ajut de recuperació de l’activitat per als treballadors firaires, incloent també les fires d´artesania, i fer efectiva la declaració de la fira
d’atraccions com a activitat cultural aprovada el 3 de desembre de 2020 de
venda no sedentària i impulsar, en un termini màxim de sis mesos, modificacions legislatives que regulin una aplicació justa i uniforme de criteris d’instal·lació, horaris i taxes.
9) Posar en marxa una reforma de la fiscalitat catalana que redueixi la pressió
fiscal que pateixen els ciutadans i els projectes empresarials a Catalunya, així
com la reducció del nombre de tributs propis, amb l’objectiu de millorar la
competitivitat dels autònoms i les empreses, que permeti atraure activitat econòmica en lloc d’expulsar-la, com passa ara, facilitant així la creació de riquesa, l’estalvi i el consum.
Pel que fa a la Formació Professional Dual

10) Apostar sense embuts per la Formació Professional Dual, com a eina per
millorar l’ocupabilitat dels joves i com a instrument per augmentar la competitivitat de les nostres empreses, per tal de fer d’aquesta modalitat l’ordinària
i universal.
11) Rescatar de l’oblit el Centre de Formació Professional d’Automoció de
Martorell, una infraestructura de gran importància per al sosteniment del clúster automobilístic català, però que tristament funciona molt per sota del seu
potencial a causa del desinterès mostrat per la Generalitat en la seva gestió.
12) Connectar abans de sis mesos el cercador d’ofertes de Feina Activa de la
Generalitat de Catalunya al servei de cercador d’ofertes de la resta d’Espanya
i d’Europa.
13) Promoure la regulació del procés de selecció de personal a les empreses,
fent anònimes les primeres fases del procés de contractació per evitar que s’esbiaixi per sexe o per edat, i evitant que els nous models de negoci basats en
l’economia digital perpetuïn la bretxa de gènere.
14) Revisar i potenciar la plataforma on line del Departament d’Educació centralitzant tota la informació de la Formació Professional Dual a Catalunya.
15) Desenvolupar programes d’intercanvi de Formació Professional Dual amb
la resta de Comunitats Autònomes, que permetin als alumnes catalans fer una
estada formativa a la resta d’Espanya.
16) Promoure programes d’intercanvi de Formació Professional Dual amb Europa, com són el Programa Leonardo da Vinci i Erasmus+, que facilitin als
alumnes i als docents l’entrada en contacte amb empreses d’altres països europeus i els aporti una formació lingüística suplementària.
17) Garantir la gratuïtat dels llibres de text i altre material curricular als Cicles
Formatius de Grau Bàsic, de Grau Mitjà i de Grau Superior.
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Propuesta de resolución 8
Plan de choque social para hacer de cataluña una comunidad más
amable y humana en la atención que presta a sus ciudadanos

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
Una Cataluña que no deje a nadie atrás

1) Aumentar la inversión en políticas sociales hasta alcanzar, como mínimo,
la media española
2) Apostar por la erradicación del sinhogarismo a través de la intervención en
el alojamiento y el empleo como herramientas de inclusión siguiendo metodologías innovadoras como la de los modelos “Housing First” y “Housing
Lead”.
3) Generalizar la compatibilidad de la Renda Garantida de Ciutadania con todas las rentas del trabajo derivadas de contratos a tiempo parcial, recogida en
el artículo 4.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania.
4) Ante el incremento del precio de la luz y el impacto social derivado de la
crisis del COVID19, reforzar las partidas destinadas a pobreza energética.
5) Ante la situación de exclusión bancaria por el cierre de oficinas bancarias
que se está produciendo en muchos barrios, establecer vías de diálogo y
acuerdo con entidades financieras para poder encontrar vías para garantizar el
servicio a estas personas, e impulsar herramientas de formación para que se
reduzca la brecha digital en este sentido.
Una Cataluña que reconozca a las personas mayores como sujetos activos y
garantice un trato digno a las personas con dependencia y sus cuidadores

6) Hacer efectivo el principio de igualdad de trato y no discriminación por su
mayor edad, garantizando su derecho a vivir en su propio entorno, a tener
contacto y establecer relaciones con otras personas y a no ser internadas sin
su consentimiento.
7) Atender las necesidades de las personas mayores que viven solas de manera
no deseada diseñando protocolos para prevenir y detectar situaciones de soledad no deseada y evitar su cronificación.
8) Apostar por la prevención, detección temprana e intervención por los servicios sociales en el caso de personas mayores que sean víctimas de violencia
física, psicológica o de expoliación económica o patrimonial.
9) Dar una atención de calidad a las personas dependientes, reduciendo las
listas de espera y asegurar la calidad del empleo de los profesionales del sector, priorizando las siguientes medidas:
a. Aumentar el número de plazas residenciales y centros de día.
b. Recuperar la universalidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas
(PEV).
c. Actualizar las ratios de personal y mejorar los módulos económicos de los
centros residenciales.
d. Garantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.
e. Eliminar las desigualdades territoriales en la prestación del servicio.
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Una Cataluña que invierta en la igualdad de oportunidades y garantice la
protección de la infancia y adolescencia en Cataluña

10) Cumplir el Pacto por la Infancia, firmado el 19 de julio de 2013, realizando
el recuento de menores en situación de malnutrición en Cataluña.
11) Aumentar la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar la media europea.
12) Poner en marcha un Plan Estratégico contra la Pobreza Infantil dotado de
los recursos necesarios para que las familias afectadas puedan garantizar su
adecuada atención, educación, cuidado y bienestar.
13) Reformar el sistema de protección de la infancia y la adolescencia en Cataluña priorizando el acogimiento familiar.
14) Reorganizar los centros residenciales para la infancia tutelada para que se
asemejen más a un entorno familiar. Cumpliremos la Ley de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia de Cataluña asegurando que los centros residenciales de menores se organizan por edades y necesidades específicas, especialmente psicológicas. Evitando, a su vez, situaciones de desamparo
de los trabajadores de estos centros para reducir la alarmante rotación actual
de un personal que debería ser referente para los niños tutelados.
Una Cataluña que garantice la igualdad de oportunidades y trato de las personas con discapacidad

15) Ofrecer a las personas con discapacidad demandantes de empleo, por parte
del SOC, itinerarios personalizados de inserción laboral que comprendan
orientación, acompañamiento, formación y contratos de trabajo, a través de
fórmulas de colaboración con corporaciones locales y otras instituciones públicas. El personal de estos servicios contará con la cualificación profesional
que exige el cumplimiento de su tarea, con formación en materia de sensibilización, de conocimiento sobre las capacidades y aptitudes que presentan las
personas con discapacidad y de adaptación de los lugares de trabajo, así como
de igualdad de oportunidades.
16) Apostar por la figura del “asistente personal” como recurso del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
17) Incrementar los recursos destinados a intérpretes en lengua de signos catalana, eliminando las desigualdades sociales existentes.
Una Cataluña donde se garantice el derecho constitucional a una vivienda

18) Dar cumplimiento a la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de manera
que se alcance el objetivo de conseguir un parque mínimo del 15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña.
19) Impulsar la construcción de viviendas de protección pública exclusivamente para alquiler social, priorizando las zonas con mayor presión de la demanda, tanto de promoción directa como mediante fórmulas de colaboración
privada en régimen concesional.
20) Crear una Renta de Emancipación para facilitar la emancipación de los
jóvenes menores de 35 años. Los jóvenes catalanes necesitan el 120% del salario para pagar el alquiler y solo el 20% puede vivir emancipado. Facilitando,
asimismo, el pago de la fianza para que esta no sea una barrera.
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Una Cataluña que ponga en valor sus leyes sociales y las cumpla

21) Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de servicios
sociales de forma urgente, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las nuevas realidades demográficas y sociales, junto con una memoria
económica para el ejercicio 2022.
22) Desplegar totalmente la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una verdadera atención a las víctimas.
23) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios
de todos los decretos desplegados y los recursos económicos asociados.
24) Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014, de accesibilidad de Cataluña, dotándola de suficiente presupuesto.
25) Desplegar la Ley 17/2010, de la lengua de signos catalana, dotándola de
un presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.
26) Desplegar totalmente la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar
la violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las
agresiones sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados,
la violencia derivada de los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.
27) Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en 2006.
Una Cataluña donde formar una familia

28) Garantizar la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años incrementando las plazas para cubrir las necesidades de todas las familias.
29) Crear una red pública de recursos para que todas las familias puedan conciliar y asegurar los cuidados de los hijos o menores que tengan a su cargo.
Incluyendo servicios de atención en centros de día y de cuidadores profesionales a domicilio por horas disponibles a través de bolsas públicas de empleo,
servicios de apertura temprana y recogida tardía en los centros educativos.
También contemplará la extensión del modelo de “casas nido” en las zonas
rurales.
30) Promover la custodia compartida de los hijos como opción preferente en
casos de ruptura de pareja incrementando los recursos destinados a la mediación familiar y a los Puntos de Encuentro Familiar para favorecer procesos de
separación amistosos y el normal ejercicio de la guardia y custodia compartida
entre los dos progenitores en beneficio del interés superior del menor, exceptuando los casos en los que esté acreditada la violencia machista.
Una Cataluña a la vanguardia en humanidad y cuidados en la Protección y
Bienestar Animal

31) Elevar las sanciones por abandono y violencia hacia los animales de compañía para acabar con la impunidad. Fijando multas de hasta 100.000 euros
por abandono o agresión y hasta 300.000 por matar deliberadamente o por
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negligencia grave a un animal de compañía. Estas multas se acompañarían de
la inhabilitación para la tenencia de animales por hasta 25 años.
32) Establecer un sistema de adopción animal unificado que facilite y promueva la adopción de animales de compañía, priorizando el acogimiento familiar. Crearemos una red de centros de acogida e incrementaremos los recursos para garantizar una atención adecuada a los animales de compañía en
situación de desamparo. Trabajando conjuntamente con las entidades sociales
protectoras y con refugios de animales para mejorar la detección y respuesta.
Impulsando campañas de sensibilización para la prevención del abandono y
sobre la existencia de alternativas a través del recurso a la red de acogida animal.
Proposta de resolució 9
Territori i municipalisme

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Fer una aposta clara per l’obra pública per abordar el conjunt de necessitats
d’infraestructures de connectivitat a tots els nivells que presenta el territori
català.
2) Posar en marxa una auditoria per determinar les causes per les quals la immensa majoria de projectes de construcció, reforma i millora d’infraestructures pateixen uns retards sistemàtics en la seva execució i un desviament a
l’alça respecte de les quantitats pressupostades inicialment que no tenen explicació.
3) Efectuar de la manera més ràpida possible, mitjançant l’establiment d’un
calendari efectiu i les mesures de transparència necessàries, el pagament del
deute acumulat que manté actualment la Generalitat de Catalunya amb els
ajuntaments, tant de l’exercici actual com dels anteriors, adquirint el compromís per part del Govern de complir d’ara en endavant, sense més demora, amb
els períodes de pagament acordats amb el món local.
4) Adquirir el compromís inequívoc d’exercir plenament les seves competències que tenen vinculació amb l’àmbit local i de dotar-les de les partides pressupostàries suficients, garantint d’aquesta manera que els veïns rebran uns serveis als quals tenen dret i que els ajuntaments no hauran d’incórrer en despeses
que no els corresponen per no voler deixar desatesos els veïns.
5) Realitzar una anàlisi per municipi i barris de la situació de les infraestructures, hospitals, centres educatius, centres d’atenció primària i altres equipaments compromesos i no executats i presentar, abans de tres mesos, un calendari d’execució i finançament per tal d’acomplir de la manera més ràpida
possible amb la finalització d’aquests compromisos.
6) Activar programes de finançament i cofinançament per tal d’iniciar plans
d’actuació als municipis i als barris adreçats a la millora de l’urbanisme i les
polítiques públiques d’atenció a la ciutadania.
7) Iniciar una anàlisi integral de la situació dels municipis i barris de Catalunya, utilitzant tècniques quantitatives i qualitatives i indicadors demogràfics,
econòmics, urbanístics, educatius i socials, per tal d’obtenir dades que puguin
ordenar el territori tenint en compte el risc d’exclusió o vulnerabilitat. Amb
els resultats de l’anàlisi caldrà dotar un Fons d’emergència per atendre les necessitats de les zones més vulnerables.
8) Crear un Fons d’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges.
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9) Elaborar una nova Llei de Barris que prevegi actuacions integrals, i fixar-li
una dotació pressupostària específica superior als 100 milions que va tenir la
Llei 2/2004 de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una
Atenció Especial quan es va aprovar.
10) Donar una solució efectiva per als municipis, com Badia del Vallés, afectats per la problemàtica de salut pública derivada de la presencia d´amiant en
edificacions, i dotar un fons amb aquest propòsit.
11) En coordinació amb els ajuntaments afectats, presentar un pla de recuperació mediambiental per al litoral de Badalona i Sant Adrià de Besòs que inclogui la descontaminació de les platges i una solució per a la reparació definitiva del col·lector de Llevant.
12) Establir un calendari de dates per a l’acabament de la línia 9 i per a la
connexió, durant aquesta legislatura, per aquesta línia entre Santa Coloma de
Gramenet i Badalona.
13) Acabar la B-40.
14) Treballar, juntament amb el Govern d’Espanya, per la conclusió del Corredor Mediterrani.
15) Recuperar la connexió directa de la línia de Rodalies des de Mataró i el
Maresme fins a l’aeroport.
16) Donar un calendari de dates concret per materialitzar la promesa de construcció de l’hospital Ernest Lluch en els terrenys situats entre Montcada i Reixac i Ripollet.
17) En coordinació amb la resta d’administracions implicades, establir un pla
de millora i modernització de l’embassament del Foix.
18) Impulsar, d’acord amb el Govern d’Espanya, la creació d’un punt fitosanitari per poder rebre mercaderies en el port de Palamós.
19) El Parlament de Catalunya constata que per seguretat és urgent trobar una
solució de més recorregut al deteriorament del litoral del Maresme i recolza
l’inici d’actuacions previstes amb base als informes tècnics elaborats i l’estratègia d’actuació al Maresme, coordinat pel Ministeri de Transició Ecològica
del Govern d’Espanya. Atesa la manca de recursos dels ens locals, totes les
actuacions han d’anar a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat. En les
actuacions caldrà tenir presents els criteris de protecció mediambiental.
Propuesta de resolución 10
De apoyo a los funcionarios de la administración de justicia y de los
centros penitenciarios

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
En relación con los funcionarios de centros penitenciarios

1) Proceder a la retirada y modificación de la Circular 2/2021 que regula los
protocolos de contención en los centros penitenciarios, con el objeto de establecer protocolos más adecuados a la realidad a la que se enfrentan los trabajadores de los centros penitenciarios.
2) Realizar las convocatorias de plazas necesarias para garantizar que se revierta el envejecimiento actual de las plantillas y se reduzca la actual inestabilidad y temporalidad, dando una solución justa para los interinos del colectivo
en línea de los acuerdos alcanzados por este Parlament para garantizar las
plazas en abuso de temporalidad.
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3) Agilizar los acuerdos entre la administración y representantes de los trabajadores para hacer efectivo el Informe del Grupo de Trabajo sobre el estudio
de la jubilación anticipada y segunda actividad, impulsando así su validación
definitiva.
4) Establecer procesos de selección interna abiertos y transparentes que aseguren la igualdad de oportunidades real y la libre concurrencia.
5) Dar apoyo al reconocimiento de los funcionarios de prisiones como autoridad, ante el preocupante aumento de incidentes y agresiones.
6) Establecer un espacio de trabajo entre representantes de trabajadores y la
Administración para establecer las medidas necesarias para reducir las agresiones a trabajadores de centros penitenciarios.
En relación con los funcionarios de la Administración de Justicia:

7) Garantizar el buen estado de mantenimiento de los edificios judiciales, y su
estricto cumplimiento de la legislación de seguridad e higiene en el trabajo.
8) Asegurar que las retribuciones y demás condiciones de trabajo de los funcionarios de la Administración de Justicia con plaza en Cataluña se mantienen
en línea con las vigentes en el resto de Comunidades Autónomas.
9) Comprometerse a proteger debidamente los edificios judiciales, a los funcionarios de la Administración de Justicia y a los miembros del Poder Judicial
contra los ataques y hostigamientos de los violentos.
10) Proteger debidamente a los funcionarios de la Administración de Justicia
y a los miembros del Poder Judicial cuando éstos deben realizar actuaciones
en el ejercicio de sus funciones en la vía pública o en domicilios particulares.
Proposta de resolució 11
Sobre la defensa del servei essencial que desenvolupen els agents del
cos de mossos d’esquadra per garantir la seguretat ciutadana i el
manteniment de l’ordre públic

1) El Parlament de Catalunya reconeix la importància de la seguretat pública
com a servei essencial i com a eina fonamental en la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats públiques de la ciutadania. El Govern de la Generalitat ha de cooperar en la prestació d’aquest servei essencial de conformitat
amb l’ordenament democràtic vigent i disposa de la Policia de la Generalitat–
Mossos d’Esquadra com a instrument principal per a garantir el manteniment
de la seguretat pública en l’àmbit de la seva jurisdicció.
2) El Parlament de Catalunya reconeix i valora la importància de les tasques
que desenvolupen els membres de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra per tal de garantir la seguretat ciutadana i el manteniment de l’ordre
públic, i vol expressar el seu agraïment per l’abnegació i la professionalitat
que demostren, malgrat les dificultats que massa sovint han d’afrontar. Aquest
reconeixement és extensiu a la resta de les Forces i Cossos de Seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Guàrdia Urbana i Policies Locals, que de forma
coordinada desenvolupen les seves tasques policials i que han demostrat a
bastament la lleialtat institucional i el compromís ferm en la defensa de la
llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític, valors superiors del nostre ordenament democràtic que fan que Espanya destaqui entre les nacions
més democràtiques del món.
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El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
3) Incloure en els pressupostos de la Generalitat els recursos necessaris per
dotar a la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra dels mitjans i els equipaments adients per poder desenvolupar les seves tasques amb la màxima eficàcia. Esmerçar els recursos econòmics necessaris per assegurar unes condicions òptimes en un servei essencial com és la seguretat pública és una
obligació ineludible per a qualsevol govern democràtic, ja que la seguretat
pública permet a la ciutadania desenvolupar els seus projectes de vida en pau
i llibertat, gaudint plenament dels seus drets i llibertats públiques.
4) Garantir la protecció dels drets professionals dels agents de la Policia de la
Generalitat–Mossos d’Esquadra, sense claudicar davant les exigències populistes de l’esquerra reaccionària. En aquest sentit, cal retornar al Departament
d’Interior la defensa jurídica dels Mossos d’Esquadra, donada la idiosincràsia
de la seva condició de servidors públics i l’assetjament que, massa sovint, pateixen per l’acció malintencionada de grups i grupuscles vinculats a determinades formacions polítiques, algunes de les quals estan representades en
aquest Parlament.
5) Fer una defensa constant i pública de les tasques que desenvolupen els
agents de la Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra en la seva funció de
manteniment i garantia de la seguretat pública, fent-los costat sempre i evitant
en tot moment fer la sensació que es dubti de la seva professionalitat i del seu
caràcter escrupolosament democràtic, la qual cosa fa pensar als agents que els
seus responsables polítics no vetllen com han de fer per la seva indemnitat,
amb les conseqüències pernicioses que això comporta per mantenir i enfortir
la moral del Cos.
6) Analitzar i revisar les mesures de prevenció i control dels desordres públics,
actes vandàlics i fets delictius relacionats amb concentracions descontrolades
i consum massiu de begudes alcohòliques al carrer, que s’estan produint a diverses ciutats catalanes de forma reiterada. En aquest sentit, cal reforçar la
presència policial i millorar la coordinació amb altres Forces i Cossos de Seguretat, especialment la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres policies locals
d’arreu de Catalunya, controlar la venda ambulant i sedentària de begudes alcohòliques per assegurar que no se’n dispensen a menors, permetre la reobertura dels espais i locals d’oci nocturn que reuneixen les mesures necessàries
per evitar el descontrol sanitari, i dissenyar i executar campanyes informatives
específiques que alertin als joves sobre els perills que comporta per a la seva
salut la ingesta descontrolada d’alcohol i el consum de substàncies psicotròpiques de qualsevol mena.
7) Tramitar, conformement al procediment administratiu corresponent, les sancions que imposen els agents de policia en l’exercici de les seves funcions, tot
abandonant la mala pràctica de condonar-ne per la via dels fets aquelles que
afecten persones lligades a moviments polítics que donen suport al Govern.
Proposta de resolució 12
De salut

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1) Reconèixer i agrair a tots els professionals del Sistema de Salut de Catalunya la seva total dedicació i entrega professional i humana que han permès
que les conseqüències de la crisi de la Covid-19 no hagin estat encara més
dramàtiques.
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2) Reconèixer a tots els treballadors de neteja del sistema sanitari l’esforç esmerçat durant la pandèmia, i traduir-lo en una retribució extraordinària que
premiï el compromís que han demostrat.
3) Consolidar les plantilles de l'Institut Català de la Salut amb totes aquelles
categories professionals amb contractes temporals i interins per acabar amb la
temporalitat dels contractes i la inestabilitat dels equips laborals, tot reconeixent l’experiència que han adquirit.
4) Ampliar les plantilles de professionals a tots els nivells assistencials, per
ajustar-les a l'atenció adequada de la demanda real i a les necessitats derivades
de l'envelliment de la població i a les ràtios europees i els seus estàndards de
qualitat assistencial.
5) Revertir les retallades efectuades pel Govern de la Generalitat arran de la
crisi econòmica del 2008, que encara pateix el Sistema Català de la Salut.
6) Reforçar les plantilles dels professionals sanitaris per recuperar l'activitat
ajornada durant la primera onada de la pandèmia, garantir l'atenció de la resta
de la patologia no COVlD-19, detectar la patologia greu de nou diagnòstic i
dur a terme les activitats preventives d'altres patologies no COVID-19.
7) Implementar un pla d'acció per revertir les desigualtats territorials en la
llista d'espera de primeres visites, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, i presentar-lo a la Comissió de Salut en el termini de sis mesos.
8) Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, perquè
l'Atenció Primària i les seves unitats de suport puguin absorbir en els propers
mesos tota la patologia que va haver de quedar desatesa durant la crisi de la
COVID-19, i realitzi les activitats de prevenció i atenció sanitària a tots els
ciutadans complint amb els temps d'accés indicats en el Pla Estratègic d'Atenció Primària.
9) Presentar un pla de reforç, amb la dotació econòmica corresponent, perquè
els serveis de Salut Mental puguin absorbir en els propers mesos totes les consultes i l'atenció terapèutica que va haver de quedar desatesa durant la crisi de
la COVID-19, a més de tota la nova problemàtica generada de forma directa
por la crisi de la COVID-19, garantint l'accés dels pacients i les seves famílies
a la xarxa de recursos de salut mental a la freqüència que ha demostrat eficàcia
i recomanen les guies de pràctica clínica.
10) Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, perquè
l'Atenció Especialitzada pugui absorbir en els propers mesos totes les consultes externes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques que no es van
realitzar durant la crisi de la COVID-19 i pugui disminuir de forma clara el
temps mitjà de la llista d'espera quirúrgica, de proves diagnòstiques i de consultes externes que tenia abans de la crisi de la COVID-19.
11) Garantir la publicació mensual, de manera transparent, de la informació
sobre les llistes d'espera del sistema sanitari públic per conèixer el nombre de
pacients que esperen un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informació mínima, aprovada ja fa tres anys a la Comissió de Salut, contemplava
el desglossament per prestacions I centres, especificant el sexe, l'edat i l'origen
dels pacients.
12) Vincular de forma efectiva la Història Clínica Compartida de Catalunya
(HC3) amb la Historia Clínica Digital de España per garantir que tots els ciutadans puguin disposar dels seus historials sanitaris quan hagin de ser atesos a
una altra Comunitat Autònoma.
13) Donar compliment a les mocions i resolucions sobre l'atenció en Salut
Mental aprovades per aquest Parlament, garantint l'accés als recursos de la
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xarxa de salut mental per a tots els ciutadans de Catalunya que ho requereixen
i les seves famílies, l'aplicació d'un Pla de Prevenció del Suïcidi i l'aplicació
d'un pla antiestigma en Salut Mental signant un conveni de col·laboració econòmica plurianual i interdepartamental per fer front a les necessitats derivades
de l'impacte en la salut mental de la població provocada per la crisi de la COVID-19, així com per garantir la continuïtat del projecte de lluita contra l'estigma en salut mental durant el període 2021-2013, donant compliment a la
Línia Estratègica 1 del Pla Integral d'Atenció a les Persones amb Trastorn
Mental i Addiccions.
14) Planificar l’entrada en servei d’unitats d’interrupció voluntària de l’embaràs a tots els punts del territori, de tal manera que cap dona que vulgui exercir
aquest dret hagi de desplaçar-se a més de trenta kilòmetres del seu domicili.
Propuesta de resolución 13
Sobre la llamada mesa de diálogo

El Parlamento de Cataluña declara que la Constitución española, que fue aprobada por el 90% de los catalanes, es el pacto social que nos entrelaza a todos
los catalanes y nos une con el resto de españoles, y que en la autodenominada
Mesa del Diálogo no pueden ser objeto de negociación cuestiones trascendentales de aquélla como la soberanía nacional, el Estado de Derecho o la independencia del Poder Judicial.
Propuesta de resolución 14
Por una ley electoral que garantice la igualdad en el valor del voto de
cada ciudadano

El Parlamento de Cataluña declara que es conveniente que la Comunidad Autónoma de Cataluña promueva un sistema electoral que garantice una representación adecuada de los ciudadanos y de todas las zonas del territorio, y que
corrija la infrarrepresentación que zonas como el área metropolitana de Barcelona o Tarragona vienen sufriendo desde hace décadas.
Propuesta de resolución 15
Elogio y reconocimiento de nuestra democracia

El Parlament de Cataluña constata que la Constitución de 1978, la Corona, el
Estado de Derecho, el Estado Autonómico, el Estado Social y los derechos y
libertades que ésta ha hecho posibles han transformado a España en una de las
democracias más sobresalientes del mundo y han traído cuarenta años de convivencia, progreso y prosperidad sin igual en la historia de nuestro país, además de haber dado cauce a los sentimientos entretejidos de catalanidad, españolidad y europeidad que son mayoritarios entre los catalanes.
Palacio del Parlamento, 29 de septiembre de 2021
Ignacio Martín Blanco
Portavoz del GP Cs
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MIXT (REG. 16494)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació
política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Una Catalunya en decadència

El Parlament de Catalunya:
1. Expressa el seu compromís amb la Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En aquest sentit, manifesta el seu deure a no tramitar
iniciatives que, de forma evident i palmària, contravinguin l’ordre constitucional i que posin en risc la seguretat jurídica i agreugin la decadència política i
econòmica de Catalunya.
2. Constata el seu compromís a treballar per la convivència social i la recuperació econòmica de tots els catalans, renunciant a projectes rupturistes contra
l’Estat de dret i la democràcia.
3. Insta a l’actual Govern de la Generalitat a renunciar explícitament a la seva
tradició colpista contra la democràcia i als seus discursos d’odi contra Espanya.
Proposta de resolució 2
Més llibertat econòmica i menys impostos

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2021, un paquet de reformes fiscals que
tinguin com a objectiu alleugerir la càrrega fiscal que suporten les famílies
catalanes, els autònoms i les petites empreses. Aquestes reformes han d’incloure, almenys:
a) Una rebaixa fiscal de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques per tal de reduir, especialment, el gravamen impositiu de les
rendes baixes i les mitjanes.
b) Una reducció dels nombre de trams de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques fins a fer-los coincidir amb els trams fixats
a l’escala estatal.
b) Aprovar, com ja es va fer l’any 2011, una bonificació del noranta-nou per
cent de la quota tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions
per causa de mort pel als contribuents dels grups I i II.
c) Derogar els següents impostos i tributs propis creats per la Generalitat: impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació
comercial, impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda
per la indústria, impost sobre begudes ensucrades envasades, impost sobre les
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques i impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
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2. Fixar el mínim exempt a l’impost sobre el patrimoni en 700.000 euros, igualant-ho al mínim exempt estatal, el que generaria la gairebé desaparició de
l’impost pels catalans.
3. Ampliar el nombre actual de bonificacions al tram autonòmic de l’impost
sobre la renda de les persones físiques que permeti als catalans poder deduirse les despeses en escoles bressol, llibres de text i material escolar, l’aprenentatge de llengües estrangeres, cobertura sanitària a través de mútues i la cura
de persones majors de 75 anys.
4. Incrementar l’actual deducció al tram autonòmic de l’impost sobre la renda
de les persones físiques per lloguer de l’habitatge en el cas de joves fins a 35
anys i famílies nombroses.
5. Continuar establint moratòries del pagament d’impostos i tributs propis de
la Generalitat en els sectors econòmics més afectats per la crisi generada per
la pandèmia de la Covid-19.
6. Adoptar un paquet d’incentius finances i fiscals als processos de concentració empresarial en el marc de sector econòmics catalans fortament impactats
per la crisi sanitària de la Covid-19.
Proposta de resolució 3
Suport als que creen oportunitats de treball: microempreses, autònoms i pimes

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un pla de suport a la internacionalització de les pimes, que inclogui, entre d'altres, l'impuls de la cooperació entre empreses, sistemes d'informació de mercats i empreses potencials i àrees d'aterratge a l'exterior.
2. Aprofundir en la simplificació de la regulació de l'activitat comercial i econòmica que faciliti la creació de nous projectes.
3. Automatitzar la concessió de préstecs i línies de crèdit per part de l'ICF
quan l'import sol·licitat sigui inferior a l'20% de la facturació.
4. Reforçar la Formació Professional Dual, augmentar les places perquè ningú
es quedi fora, reivindicant com una eina útil per construir un futur laboral.
5. Posar en marxa noves mesures de liquiditat per les empreses de sector que
s’estan veient més intensament afectats per les mesures restrictives adoptades
per lluitar contra la pandèmia.
6. Establir, d’acord amb els sectors, plans sectorials de reactivació de l’activitat econòmica que permetin impulsar i recuperar l’activitat.
7. Intensificar els ajuts, amb més convocatòries i un major pressupost, les mesures de suport al sector de l’oci, la cultura, l’oci nocturn i la restauració per
les decisions adoptades pel Govern que han impedit la recuperació de la seva
activitat.
8. Impulsar mesures específiques adaptades a les especials circumstancies de
microempreses i treballadors autònoms.
9. Impulsar mesures de finançament per la adopció de mesures sanitàries i de
protecció de treballadors i clients.
10. Intensificar les gestions de les oficines exteriors d'ACCIÓ en la recerca de
mercats per a l'exportació de productes d'empreses catalanes davant la situació
actual generada per la Covid-19.
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11. Donar suport a les empreses, a través d'ajuts o finançament, per a la contractació d'especialistes a l'exterior que faciliti l'activitat exportadora de les
empreses catalanes.
12. Incrementar en 20 milions d'euros les mesures de suport a la internacionalització de les empreses catalanes.
13. Aprovar una estratègia d'internacionalització de l'empresa catalana, definida conjuntament entre les administracions públiques i el sector privat, per
poder sumar esforços amb objectius comuns i en la qual s'integrin tots els
agents, fent prevaldre la col·laboració, la coordinació i la complementarietat
de propostes.
Proposta de resolució 4
Reindustrialitzar Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes
específics dotats pressupostàriament i amb el suport del Centre Tecnològic de
Catalunya (Eurecat).
2. Adequar els programes de formació necessaris per a preparar els professionals a les necessitats de la indústria 4.0 i fomentar que les empreses facin inversió en la formació dels seus treballadors.
3. Donar suport a la industria de l’automoció per la seva transformació, incrementant en 125 milions d’euros el pressupost dels programes de suport a la
industria de l’automoció i la mobilitat.
4. Garantir la total execució pressupostària dels compromisos adquirits en el
marc del Pacte per la Indústria, presentant un informe sobre el grau de compliment, l’execució pressupostaria i la valoració dels objectius assolits del
Pacte per la Indústria.
5. Dinamitzar i incrementar la dotació pressupostaria al 2022 de totes aquelles
accions adreçades a impulsar la indústria 4.0.
6. Posar en marxa, a través del Institut Català de Finances, línies de préstecs i
avals per a finançar la reconversió industrial i digital de microempreses, autònoms i petites empreses.
7. Realitzar les inversions necessàries a l’empresa Applus IDIADA per a mantenir-ne i impulsar-ne l’activitat com a infraestructura essencial per a la innovació en el sector de l’automoció, i també per l’impacte que genera en la comarca del Baix Penedès.
8. Garantir la disponibilitat dels recursos del Fons Feder previstos per als centres de recerca i per als projectes d’especialització i competitivitat territorial
liderats pels ajuntaments.
Proposta de resolució 5
Infraestructures al servei de la competitivitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Finalitzar, sense més dilacions ni sobrecostos pels catalans, les obres del
tram central de la línia 9 del metro de Barcelona.
2. Iniciar, dins l’any 2022, la connexió ferroviària entre la línia LlobregatAnoia i les línies del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
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3. Finalitzar el projecte constructiu de la línia 12 del metro, plantejat com a
ferrocarril metropolità entre Sarrià i Castelldefels i iniciar els projectes d’ampliació de les línies 1, 2, 3 i 4 del metro.
4. Iniciar les obres de perllongament de la C-32 entre els municipis de Blanes
i Lloret de Mar que permeti descongestionar el trànsit de la zona.
5. Iniciar la construcció del túnel de la Bonaigua a la C-28 que millori la connexió de les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran.
6. Construir l’autovia entre Tàrrega-Balaguer-Alfarràs (C-53 i C-26) i fer realitat el desdoblament de la C-13 entre Térmens i Balaguer.
7. Posar en marxa el desdoblament de la TV-3141 entre els municipis de Reus
i Cambrils.
8. Completar la segona fase de les obres del lateral de la C-31 al seu pas pel
municipi de Badalona.
9. Elaborar el projecte constructiu de la C-500 entre Badalona i Mollet del
Vallès per a fer possible millorar la connexió entre el Barcelonès nord i el
Vallès Oriental.
10. Acordar, juntament amb els ens locals, els mecanismes de compensació
pels perjudicis econòmics que els hi genera la fi de les concessions de les autopistes.
11. Incloure al projecte de pressupostos de la Generalitat per l’any 2022 la
dotació pressupostària necessària que permeti donar compliment als anterior
apartats d’aquesta resolució.
Proposta de resolució 6
La pèrdua de l’ampliació del aeroport del Prat: pèrdua d’oportunitat

El Parlament de Catalunya:
1. Lamenta profundament la decisió del govern d’Espanya de no materialitzar
la inversió prevista de 1.700 milions per a ampliar la capacitat operativa del
aeroport del Prat. La decisió adoptada és una oportunitat perduda i representa
un greu perjudici en termes de desenvolupament econòmic i generació de llocs
de treball, riquesa i activitat econòmica.
2. Constata la manca de responsabilitat, tant del govern d’Espanya com del
govern de la Generalitat, per la incapacitat manifesta d’ambdues parts per assolir un acord que fes possible l’ampliació del aeroport del Prat.
3. Considera imprescindible que les administracions implicades cerquin el suport unànime i sense fissures al projecte d’ampliació del aeroport del Prat. Per
aquest motiu, s’insta el Govern a reprendre, de forma immediata, la negociació amb el govern d’Espanya que permeti l’aprovació de la inversió necessària
per fer realitat que l’aeroport del Prat esdevingui un hub intercontinental.
Proposta de resolució 7
Una educació de qualitat i en llibertat

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la seva preocupació per la pèrdua de llibertat educativa que s’està
produint a Catalunya en els darrers anys. L’atac, per part de la Generalitat i de
l’actual govern d’Espanya, al dret dels pares i famílies a poder escollir el model educatiu en el que volen educar als seus fills és un retrocés en les llibertats
individuals al que se l’ha de posar fi.
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2. Expressa la necessitat que a Catalunya es protegeixi el dret dels pares i les
famílies a poder elegir la que considerin la millor educació per als seus fills,
preservant el Servei d’Educació de Catalunya, és a dir, respectant l’existència
de l’oferta pública, concertada, privada, inclosa també l’escola diferenciada i
l’educació especial.
3. Denuncia l’assetjament que s’està produint a escoles de Catalunya contra
els alumnes que tenen com a llengua habitual el castellà. El senyalament al
que s’han vist sotmesos aquests alumnes és un fet que, a part de vulnerar el
drets dels menors, representa una pràctica il·legal que no pot rebre l’encobriment dels poders públics.
4. Insta el Govern a:
a) Garantir, de forma immediata, que el castellà, juntament amb el català, esdevingui llengua vehicular a l’ensenyament a Catalunya, donant en aquest
sentit compliment a les sentències que obliguen a la Generalitat a que, almenys, un vint-i-cinc per cent de les hores lectives s’imparteixi en català i, un
altre, vint-i-cinc per cent en castellà.
b) Mantenir P2 al primer cicle de l'educació infantil per a continuar oferint
una atenció educativa que englobi els tres primers de vida dels infants i no
posar en risc l'actual xarxa educativa de zero a tres anys.
c) Continuar avançar en la garantia de la gratuïtat i la universalització de l'etapa educativa 0-3 anys a Catalunya, de tal forma que l’any 2023 es pugui
garantir la gratuïtat de tota aquesta etapa educativa.
d) Aprovar un pla estratègic de l’etapa educativa 0-3 anys que serveixi per
revertir les desigualtats en l'escolarització per a la petita infància analitzant
conjuntament l'oferta pública i privada i la demanda real i potencial al territori,
concentrant els recursos i les inversions a les zones on realment no queden
cobertes o que necessiten més equipaments.
e) Acordar el model de finançament de l’etapa 0-3 anys que permeti que tots
els infants en situacions de pobresa o vulnerabilitat puguin accedir a la xarxa
pública i privada de llars d’infants, bé sigui a través de finançament directe o
bé a través de subvenció.
f) Garantir de forma efectiva i durant tot l’any la beca menjador als beneficiaris d’aquesta prestació, bé sigui, a través del servei als centres educatius, o
bé implantar novament sistemes com les targetes moneders o la prestació del
servei a través de les empreses adjudicatàries.
g) Garantir, al llarg de l’actual curs escolar, que els centres educatius sostinguts amb fons públics estan dotats de forma adequada i suficient dels equipaments i de les mesures de prevenció i protecció necessàries per protegir la
salut del conjunt de la comunitat educativa, garantint l’ús obligatori de mascaretes i l’existència, al llarg del curs escolar, de suficients equips de protecció
individuals per als docents (mascaretes FFP2 i pantalles facials).
h) Incloure en el projecte de pressupostos de la Generalitat per l’any 2022 una
dotació mínima de 50 milions d’euros que tingui com a objectiu implementar
mesures per lluitar contra la bretxa digital en totes les etapes educatives.
i) Aprovar, abans de finalitzar el 2021, línies d’ajuts a les famílies per garantir
l’accés a internet i als equipaments tecnològics, amb especial atenció a les
famílies del nom rural i a les famílies amb menys recursos.
j) Incrementar, en l’horitzó temporal 2022-2025, els pressupostos en educació
fins assolir la fita fixada a la LEC del 6 % del PIB per a finançament públic
en educació.
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k) Reconèixer el dret a l’educació religiosa als centres sostinguts amb fons
públics quan les famílies així ho desitgin.
l) Garantir l’autoritat del professorat a les aules de les escoles catalanes.
m) Garantir el manteniment del Servei d'Educació de Catalunya creat per la
Llei d'Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres educatius públics i privats sostinguts amb recursos públics, garantint en tot cas la seva estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius que es presten de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legalment establerts per a
l'accés i el manteniment d’aquests concerts.
Proposta de resolució 8
Enfortir el sistema de protecció social

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Iniciar la reforma del model residencial que permeti la millora de la qualitat
assistencials dels centres destinats a persones grans, dependents i persones
amb discapacitat, de manera que:
a) Consideri els residents i l’atenció a llurs necessitats en el centre del sistema.
b) Els centres disposin d’un equipament sanitari mínim i accés a servei mèdic
i d’infermeria suficients.
c) Es garanteixi la coordinació amb els serveis sanitaris d’atenció primària, i
atenció hospitalària, per tal que els residents rebin l’atenció necessària en el
moment necessari.
d) Es valori laboral i socialment els treballadors i treballadores dels sectors
residencials garantint la seva formació, la qualificació i drets laborals.
2. Completar de forma efectiva la permeabilitat entre les residències de gent
gran, l’atenció primària i l’atenció hospitalària per garantir un seguiment sanitari constant i permanent als residents en aquest tipus centres assistencials.
3. Implementar iniciatives comunitàries dirigides a la cura de les persones dependents i sense recursos, amb especial atenció als serveis d’atenció domiciliària (SAD).
4. Aprofitar l’oportunitat que dóna la tecnologia per a establir mecanismes i
sistemes de comunicació en l’àmbit residencial entre les persones residents i
els seus familiars amb transparència, implementant les mesures de suport
emocional i psicològic.
5. Actualitzar, abans de finalitzar l’any 2021, la cartera de serveis socials, vigent des del 2010, per a incloure nous serveis i noves prestacions i adaptar-la
a la situació que ha derivar de la pandèmia de la COVID-19.
6. Incrementar, durant el proper any, en 3.000 el nombre de places públiques
disponibles per a fer front la demanda existent.
7. Reconvertir el sistema d’acompanyament a la gent gran perquè el seu domicili esdevingui el centre d’atenció en casos de vulnerabilitat, de tal forma
que els serveis assistencials s’apropin al domicili, i no sigui l’inrevés.
8. Millorar la gestió d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania per a fer-la
compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, per evitar que ningú que tenint dret
a aquestes prestacions se’n quedi fora.
9. Encarregar una auditoria externa sobre la gestió que ha fet el Govern en
l’àmbit de les residències durant la pandèmia de la COVID-19.
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Proposta de resolució 9
Una nova política d’habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Apostar per la col·laboració público-privada com a sistema que pugui permetre una major construcció i accés a l’habitatge social.
2. Incrementar en 20 milions els ajuts extraordinaris per al lloguer per a les
persones en vulnerabilitat social acreditada.
3. Posar en marxa un programa d'accés al primer habitatge per a joves, a través
del parc públic d'habitatge o mitjançant convenis amb grans tenidors.
4. Aprovar una línia d’ajuts per a la rehabilitació d'habitatges a col·lectius de
persones amb rendes baixes, fent especial èmfasi en les persones grans amb
rendes familiars disponibles inferiors en dues vegades el SMI.
5. Impulsar programes de rehabilitació d’habitatges que permetin que habitatges que avui estan tancats puguin entrar en el mercat.
6. Prioritzar les mesures que facilitin l’accés a l’habitatge social a les famílies
inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge social.
7. Crear una taula de diàleg amb les entitats financeres que disposen d'habitatges buits, perquè puguin posar-les al mercat amb totes les garanties, així com
entrar a formar part dels programes d'habitatge social.
8. Fomentar la signatura de convenis de col·laboració entre els ens locals i la
SAREB per a que sigui possible la cessió d’habitatges d’aquesta entitat a favor
dels ajuntaments de municipis amb una alta demanda d’habitatge.
9. Incrementar la seguretat jurídica per a propietaris i petits arrendadors, que
els protegeixi davant l’ocupació il·legal i els permeti de recuperar l’habitatge
de manera ràpida.
10. Millorar especialment l’actuació policial, davant denúncies d’ocupacions
il·legals d’habitatges, amb l’objectiu que els denunciants no se sentin desprotegits ni desemparats.
11. Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que persegueixen, entre altres, beneficis econòmics amb actuacions i activitats il·legals, tot incrementant la vigilància i el control sobre aquestes màfies.
12. Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions legals oportunes que permetin, en un termini de vint-i-quatre hores, el desallotjament d’un immoble
ocupat de manera delinqüencial.
13. Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, i
també la que es presta per mitjà dels ajuntaments, davant les d’ocupacions
motivades per motius socials o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions
per a aquestes famílies mitjançant el parc públic d’habitatges de la Generalitat
i els ajuntaments.
Proposta de resolució 10
Millorar el sistema de salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar les mesures i l'acció de govern necessàries per tal d’implementar
les mesures proposades a l’informe “30 mesures per enfortir el sistema de salut” elaborat pel Comitè d’Expert per a la Transformació del Sistema Públic
de Salut de Catalunya.
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2. Exigir a la empresa concessionària del servei 061 /Salut Respon mantenir
la qualitat i la capacitat de l'atenció a la ciutadania.
3. Elaborar els plans de contingència necessaris pel servei 061/Salut Respon
per tal de preveure situacions extraordinàries, que requereixin mesures especial per poder atendre la ciutadania, com la que s’ha produït arran de la pandèmia de la COVID-19.
4. Recuperar, abans de finalitzar l’any 2021, la normalitat en la prestació dels
serveis sanitaris als centres d'atenció primària amb l'objectiu que, prioritàriament, la presencialitat estigui garantida en tots els centres d’atenció primària.
5. Implementar un pla de xoc per a recuperar, durant el primer trimestre del
2021, tota l'activitat ordinària i l'activitat no realitzada durant la crisi sanitària
en consultes d'especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.
6. Elaborar una planificació, i dotar-la pressupostàriament, per tal que dotar
de Centres d'Urgències d’Atenció Primària (CUAP) d'alta resolució en les poblacions de més de 30.000 habitants en els propers cinc anys.
7 . Impulsar un pla de reforçament de l'atenció primària per a donar resposta
la situació en la que es troba actualment, però amb la vista posada en el reforçament necessari en el futur immediat.
8. Fixar com a objectiu una plantilla en l’atenció primària d’un pediatre per
cada 1.200 habitants menors de quinze anys, amb una distribució territorial
adequada que permeti atendre tota la població infantil.
9. Garantir que l’atenció pediàtrica en l’atenció primària sigui tan resolutiva
com sigui possible i disposi dels mecanismes de coordinació necessaris amb
els equips de pediatria hospitalària.
10. Promoure la creació d’equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria
i a reforçar els equips d’infermeria especialistes en pediatria oferint-los una
formació continuada perquè actualitzin llurs coneixements permanentment.
11. Valorar, juntament amb el sector farmacèutic, quines de les mesures adoptades durant aquesta emergència sanitària poden romandre assignades a les
oficines de farmàcia un cop superada la crisi, així com la seva participació
dels professionals de la farmàcia en altres àmbits de l'assistència sanitària.
12. Aprovar, durant el primer semestre del 2022, un pla de xoc de caràcter
indefinit per a reduir les llistes d’espera en l’atenció primària, l’atenció especialitzada, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, garantint un
temps màxim d’espera.
Proposta de resolució 11
Garantir la seguretat dels nostres carrers

El Parlament de Catalunya:
1. Agraeix la tasca incansable dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional
i de la Guardia Civil en la defensa de l’ordre democràtic i constitucional a
Catalunya i per garantir els drets i les llibertats de tots els catalans.
2. Dona suport al Cos de la Policia Nacional per a que la seva prefectura a
Catalunya es mantingui a l’actual ubicació de Via Laietana de Barcelona.
3. Insta el Govern a:
a) Millorar, mitjançant una major col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb
la resta de cossos policials a Catalunya, la resposta a situacions incíviques,
com els botellots dels darrers dies a Barcelona
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b) Incrementar el patrullatge preventiu i diari de la Unitat de Trànsit del Cos
de Mossos d’Esquadra per millorar la seguretat vial a les carreteres catalanes.
c) Incrementar els agents dels Mossos d’Esquadra destinats en l’àmbit rural i
permetre la col·laboració activa dels pagesos amb els Mossos d’Esquadra per
evitar els robatoris en les seves propietats, tot deixant palès que la responsabilitat de l’ordre públic és dels Mossos d’Esquadra.
d) Aprovar la regulació que permeti l’exercici d’una segona activitat en el Cos
dels Mossos d’Esquadra i en el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
e) Reconèixer el dret, i d’acord amb aquest, procedir a indemnitzar als agents
dels Mossos d’Esquadra que hagin sofert lesions o hagin estat víctimes de
perjudicis produïts en actes de servei quan actuen no en interès propis sinó pel
bé de l’interès públic.
f) Presentar-se en tots els procediments judicials que s’iniciïn amb motiu d’actes violents contra els agents dels Mossos d’Esquadra.
g) Aprovar un calendari de convocatòries d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra per als propers quatre anys per garantir, d’una banda, l’estabilitat de la
plantilla, i d’una altra la suficient dotació d’agents i presència a totes les àrees
bàsiques policial.
h) Millorar la col·laboració i la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i les
policies locals, revisant i actualitzant els convenis entre el Govern i els respectius ajuntaments.
Proposta de resolució 12
Garantir la convivència i el pluralisme

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convivència cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques,
socials, lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya.
2. Garantir que la programació del conjunt dels mitjans de comunicació públics, especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflex de la diversitat i
el pluralisme polític, social i cultural de la societat catalana.
3. Promoure la realització pròpia de programes en qualsevol de les llengües
oficials i garantir la utilització extensiva de la llengua de signes també als espais televisius de lleure i entreteniment.
4. Posar fi definitivament a l’acció exterior duta a terme en els darrers anys
basada en el desprestigi de les nostres institucions, la mentida i la propaganda
partidista i en el trencament amb els valors fundacionals de la Unió Europea.
5. Tancar les delegacions de Govern de la Generalitat a l'exterior, amb excepció de la delegació davant la Unió Europea, acordar el cessament dels delegats,
i destinar el personal de les delegacions a reforçar la Xarxa de oficines Exteriors de Comerç i Inversió de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa
(ACCIÓ).
6. Tornar a tancar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya-DIPLOCAT.
7. Promoure la modificació de la legislació de col·legis professionals per a
garantir la neutralitat política i ideològica d’aquestes corporacions, del seus
òrgans de govern i dels seus col·legiats.
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8. Modificar la llei d’universitats de Catalunya per a garantir la neutralitat política i ideològica dels centres universitaris.
9. Posar fi a la persecució de qui lliurement ròtula el seu establiment en castellà, derogant les sancions lingüístiques.
Proposta de resolució 13
Una administració al servei de tot els ciutadans

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar un pla estratègic de simplificació i racionalització de l’administració i del sector públic de la Generalitat que tingui com a objectiu reduir, almenys, el cinquanta per cent dels ens de participació majoritària.
2. Impulsar la reforma de la llei de transparència i accés a la informació pública per a que el seu àmbit d’aplicació inclogui la totalitat del sector públic i
les entitats privades finançades amb recursos públics.
3. Aprovar una pla de qualitat i simplificació normativa que revisi les normes
en vigor y clarifiqui, actualitzi i simplifiqui l’ordenament jurídic autonòmic.
4. Impulsar la llei d’ordenació del sistema de direcció pública professional de
l’administració de la Generalitat i del seu sector públic, per a garantir que
l’administració pública està dirigida per professionals i amb professionalitat.
5. Suprimir qualsevol tipus d’ajut i de subvenció als mitjans de comunicació
ja sigui d’àmbit català, nacional o internacional.
6. Garantir, de forma efectiva, el dret dels ciutadans a poder-se dirigir a l’administració de la Generalitat en qualsevol de les llengües oficials, posant al
seu abast, sempre i en tot moment, impresos i comunicacions en les tres llengües oficials de Catalunya.
7. Posar en marxa l’oficina de conflictes d’interès a l’administració de la Generalitat que, actuant amb plena autonomia funcional, ha d’esdevenir un òrgan
de control i vigilància dels conflictes d’interès dels membres del Govern i dels
alts càrrecs.
8. Garantir, a través de l’aprovació d’una llei de seguretat i civisme, la utilització en condicions de llibertat, neutralitat i tranquil·litat de l’espai públic.
9. Retornar als treballadors públics durant l’any 2022 els drets laborals i econòmics que varen ser suspesos l’any 2012 pel propi Govern.
10. Suprimir els privilegis als expresidents de la Generalitat als que tenen drets
d’acord amb la llei d’expresidents.
Proposta de resolució 14
Suport als jutges, magistrats, ﬁscals i lletrats de l’administració de
justícia

El Parlament de Catalunya:
1. Reconeix la tasca efectuada per jutges, magistrats, fiscals, lletrats de l'administració de justícia i altre personal de la administració de justícia que estan
exercint les seves funcions en condicions hostils a causa de la tensió provocada pel desafiament sobiranista.
2. Insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al govern d’Espanya la reforma
de la Llei 15/2003 de l'26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, per dotar a tots els funcionaris de la administració de
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justícia que treballen en la comunitat autònoma de Catalunya d'ajuts d'índole
econòmica.
Proposta de resolució 15
Candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern 2030

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, juntament amb el Govern d’Aragó, les administracions locals, el govern d’Espanya i el Comitè
Olímpic Espanyol, la candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per aspirar
a organitzar amb èxit els Jocs Olímpics d’Hivern al 2030.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Alejandro Fernández Álvarez
President-portaveu del G Mixt
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM
(REG. 16498, 16510, 16522, 16540, 16613, 16637)

A LA MESA DEL PARLAMENT

David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem,
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Taula de Diàleg

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al president de la Generalitat
en l'impuls de la Taula de Diàleg. Un diàleg i negociació que ha de ser de
Govern a Govern, amb delegacions conformades per membres dels Governs
català i espanyol.
Proposta de resolució 2
Per una Catalunya activa, justa i verda

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar abans de finalitzar l’any 3 Plans d’acció:
a) Pla per una Catalunya activa.
b) Pla per una Catalunya justa.
c) Pla per una Catalunya verda.
2. Pla per una Catalunya activa, per donar resposta a la precarietat vital de tota
una generació de catalans i catalanes
a) Pla de Xoc Juvenil adreçat a joves de 16 a 29 anys per reduir les taxes
d’atur, combatre l’abandó escolar prematur, reforçar els processos d’orientació i acompanyament a la inserció social i laboral dels menors no acompanyats, facilitar l’accés a l’habitatge en condicions, millorar la política de preus
a la mobilitat en transport públic.
b) Combatre la precarietat laboral i els baixos salaris, condicionant les empreses i entitats que licitin o concertin amb la l’administració al compliment a
paràmetres de treball digne i igualtat de gènere, compliment de la norma laboral i respecte al medi ambient.
c) Desenvolupar accions de requalificació laboral, que incloguin entre d’altres
accions itineraris adreçats específicament a dones per a la inserció en àmbits
laborals on són infrarepresentades i relacionats amb l’automatització del treball.
d) Concertar en el marc del Consell del Diàleg Social, conjuntament amb els
actors representatius que correspongui, aquelles actuacions estratègiques destinades a sectors i col·lectius amb especials dificultats
i. Pla estratègic d’aquells sectors en procés de transformació, entre d’altres
turisme, indústria cultural, automoció, etc.
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ii. Pla estratègic per la qualitat dels serveis residencials d’atenció a les persones amb dependència i dels serveis d’atenció domiciliària que contempli un
finançament just i suficient i condicions de treball dignes.
iii. Pla d’acció per la regularització laboral de les treballadores de la llar, creant un instrument públic que faciliti la contractació legal i doni seguretats a
les diferents parts.
iv. Pla específic per evitar situacions de frau en la contractació en les empreses
que operen en l’economia de plataforma.
3. Pla per una Catalunya Justa, per combatre la desigualtat, promoure l’equitat
social i territorial i democratitzar l’economia:
a) Promoure una fiscalitat justa, augmentant un 1% la pressió fiscal al 10%
més ric de la societat.
b) Revisar l’impost de successions i donacions per tal d’augmentar la recaptació garantint la justícia en els franges més altes.
c) Desenvolupar una autèntica fiscalitat verda que contribueixi al canvi d’hàbits i actituds, en la producció i el consum.
d) Establir un ventall salarial que topi el mínim i el màxim salarial i determini
l’acció econòmica de l’administració.
e) Promoure un Pla d’Acció per impulsar la Democràcia Econòmica, que contempli la promoció del cooperativisme i l’economia social i solidària i la participació dels treballadors i treballadores en les empreses.
f) Millorar la provisió i dotació dels servis públics que garanteixin l’accés universal i de qualitat a la salut, l’educació i els serveis socials.
g) Modernitzar l’administració pública impulsant la transparència, la digitalització, la proximitat i la col·laboració entre administracions i el reconeixement
i dignificació de la tasca dels i les empleades públiques, millorant la qualitat
del serveis, en termes de ratis i dotacions i garantint l’estabilitat i la recuperació i millora retributiva.
4. Pla per una Catalunya Verda per abordar la transformació ecològica
a) Alinear l’acció del conjunt del Govern -i dotar-la pressupostàriament- a les
estratègies pel canvi de model productiu, impuls de l’economia circular i la
indústria 4.0, i transició energètica justa i digitalització responsable, que
s’acordin en el Pacte Nacional per la Indústria.
b) Promoure una estratègia orientada a transformar el sector automobilístic i
de transports i apostar per convertir Catalunya en referència de la producció
de bateries elèctriques a Europa.
c) Incorporar en el pla d’acció de l’ICF la priorització, en la seva acció de
concessió de crèdits i avals, d’aquelles activitats que impulsin i es comprometin amb la transició ecològica.
d) Elaborar un Pla nacional de Rehabilitació d’Habitatge que millori l’eficiència energètica i serveixi també per baixar el preu de l’habitatge i la creació
de llocs de treball mitjançant una Llei de barris verds.
e) Desplegar una estratègia de govern per un model energètic 100% renovable
el 2040.
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Proposta de resolució 3
Nou model de ﬁnançament

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reclamar al Govern de l’Estat la presentació, abans de final d’any, d’una
proposta de nou model de finançament.
2. Presentar abans de tres mesos al Parlament, per tal de ser debatuda i procurar assolir el màxim consens polític, una proposta de nou model finançament
per a Catalunya, que permeti la negociació d’un acord de finançament amb
l’Administració General de l’Estat. Amb un principis bàsics que incloguin:
a) el principi d’autonomia tributària, dotant de capacitat normativa fiscal i amb
una agència tributària catalana que faciliti la sobirania fiscal compartida.
b) el principi de coresponsabilitat fiscal, i corregeixi l’actual competència fiscal a la baixa entre territoris, establint un terra fiscal en determinades figures
fiscals.
c) el principi d’igualtat, que eviti que territoris es vegin abocats a prestar un
menor nivell de serveis.
d) l’actualització i augment del volum global de recursos del sistema de finançament i, per tant, garantir les respectives necessitats de despesa de les administracions catalana i local
e) la incorporació de mecanismes de coordinació, transparència i de garantia
de compliment del pacte en els termes subscrits.
Proposta de resolució 4
Salut i model sanitari

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir la recuperació de la presencialitat a l’Atenció Primària i la reobertura de tots els Consultoris Mèdics a l’Atenció Primària de Catalunya. Posar
en marxa un pla de xoc a l’Atenció Primària per recuperar les proves diagnòstiques especialment de malalties cardiovasculars i oncològiques.
2. Dotar el pressupost de la Generalitat de l’any 2022 de la partida necessària
per tal posar en marxa la llei d'atenció pública de la salut bucodental.
3. Impulsar la internalització del transport sanitari i del 061 per part de la Generalitat de Catalunya, dotant dels recursos necessaris el pressupost del 2022
per iniciar el procés per fer-ho possible.
4. Garantir el dret efectiu a la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) als
hospitals de la xarxa pública amb l’impuls de programes formatius per la capacitació d’especialistes sanitaris en les tècniques d’avortament quirúrgic i
impulsar els canvis necessaris en la regulació de l’objecció de consciència dels
i les professionals de la sanitat pública. Crear els mecanismes per garantir els
recursos, l’atenció i l’accés a les dones de totes les comarques catalanes a accedir de forma gratuïta i universal a l’IVE, sense exclusions derivades de l’empadronament ni altres violències institucionals en condicions de seguretat,
igualtat, gratuïtat, universalitat i qualitat assistencial. Posar fi a les objeccions
d'institucions integrades al SISCAT que coarten el dret a l'avortament.
5. Posar en marxa un pla per incorporar nous professionals de salut mental a
la xarxa sanitària pública amb l’objectiu d’assolir progressivament la ràtio de
psicòlegs públics per cada 100.000 habitants del conjunt de països de la UE.
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6. Impulsar una nova estratègia de vacunació de la COVID-19, passant dels
grans centres de vacunació massiva a estratègies de porta a porta, amb l’objectiu de reduir la desigualtat en l’assoliment de la pauta completa de vacunació, tot millorant la planificació per tal d’evitar la caducitat de dosis de la vacuna.
Proposta de resolució 5
Per garantir el dret a l'habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Incrementar el pressupost destinat a habitatge l’any 2022 fins als 1.000M€
2) Ampliació del parc públic de lloguer social i assequible prioritzant habitatges per joves, habitatges amb serveis per a persones grans i habitatges per a
famílies monomarentals.
3) Creació de l’Impost d’habitatges buits per a persones físiques gran tenidores (amb més de 15 habitatges en propietat), per gravar l’incompliment de la
funció social de la propietat dels habitatges pel fet de romandre desocupats
durant més de dos anys.
4) Restringir les llicències de pisos turístics en zones d’alta demanda i modificar la regulació de les llicències turístiques, establint límits de caducitat a les
llicències, evitant-ne l’actual durada il·limitada i incondicional. Al mateix
temps, posar en marxa controls, inspeccions i sancions per sancionar l’ús fraudulent dels contractes de lloguer de temporada com a contractes de lloguer
residencial habitual.
5) Destinar els recursos necessaris per augmentar els recursos d’habitatge per
a víctimes de violència que garanteixin la reparació de les víctimes, fent desaparèixer el temps d’espera actuals i equiparant la resposta que es dona des de
les diferents administracions davant les situacions d’emergència. En aquest
sentit, es realitzarà una avaluació trimestral que inclogui meses d’emergència,
cases d’acolliment, pisos pont, per poder establir les necessitats concretes pel
segon semestre del 2020 i el 2021.
Proposta de resolució 6
Per una Catalunya amb una formació professional digna

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar les places de Formació professional pública i presencial, per
donar resposta a l’increment de la demanda provocada, especialment, per l’increment demogràfic i l’atur juvenil, en compliment de l’article 109 de la
LOMLOE.
2. Crear un grup de treball amb els actors implicats en el marc de l’Agència
Pública de Formació i qualificació professionals de Catalunya que abordi la
planificació de la Formació Professional creant un veritable mapa territorial i
sectorial de centres de referència i integrats de FP
3. Preveure la dotació pressupostària necessària per garantir el desplegament
de la Formació Professional pública, incrementant les plantilles, els recursos i
centres (construcció de nous equipaments).
4. Combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l’oferta de
formació professional pública i prioritzar la creació de places a les comarques
amb més dèficit de provisió.
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5. Introduir en els currículums de totes les especialitats de formació professional la perspectiva de gènere i la visibilitat de les aportacions de les dones en
tots els àmbits del coneixement.
6. Equiparar la beca per matrícula d’honor a l’accés d’estudis universitaris,
gratuïtat del primer curs, entre alumnat provinent de batxillerat i alumnat provinent de la Formació Professional.
Proposta de resolució 7
Per fer de Catalunya un país de trens

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Culminar el traspàs de rodalies, tot reclamant a l’Estat la transferència del
dèficit tarifari per tal de poder gestionar directament el servei.
2. Incorporar-se a l’Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies 2020-2030 per
tal de garantir el correcte desplegament del conjunt d’inversions previstes en
el mateix.
3. Desplegar en un any la T-Mobilitat amb una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat, justícia social i pensant en el traspàs de viatges de la transport privat al transport públic.
4. Prioritzar les inversions ferroviàries al conjunt del país i, molt especialment,
aquelles previstes al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, la línia orbital ferroviària, la xarxa tramviària a la ciutat de Barcelona i la connexió amb el municipis que l’envolten i els projectes de tren-tramvia del Camp de Tarragona,
la Costa Brava i el Bages i al conjunt dels diferents nuclis previstos.
5. Desplegar el servei de Rodalies al conjunt de les Terres de Lleida i la xarxa
d’intermodalitat al voltant de l’estació Lleida-Pirineus.
6. Redactar i presentar un nou Pla de Mobilitat per a les Terres de l’Ebre i
negociar la recuperació dels trens Avant semi directes entre Tortosa i Barcelona, augmentant les freqüències, i l’aprovació d’abonaments als trens de llarg
recorregut que s’aturen a l’estació de L’Aldea-Tortosa-Amposta.
7. Intensificar els treballs de la Taula de Mobilitat de la Catalunya Central amb
l’objectiu de millorar urgentment la mobilitat en clau regional i comarcal amb
qüestions com els horaris, les freqüències o la intermodalitat.
8. Desplegar un pla de transport públic en xarxa a cada àmbit previst per les
directrius nacionals de mobilitat de Catalunya, que fomenti la intermodalitat i
millori les línies d’autobusos i connecti tot el territori.
Proposta de resolució 8
Pacte generacional per la Catalunya de demà

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer un pla específic per combatre la pobresa infantil a Catalunya amb mesures concretes tals com:
a) Tramitar amb celeritat la modificació de les quanties de la prestació de la
Renda Garantida de Ciutadania per tal doblar el complement per fills i filles a
càrrec a 200€ per fill i fer-lo efectiu amb urgència a gener de 2022.
b) Implementar mesures de xoc específiques per combatre la precarietat de les
famílies, especialment les monomarentals, així com les que estan en situació
d’infrahabitatge, persones en situació administrativa irregular amb infants, dones víctimes de violències masclistes i els seus fills i filles i treballadores de
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sectors precaritzats i de l’economia informal, amb el corresponent increment
pressupostari per a garantir el rescat social dels col·lectius més vulnerabilitats.
c) Doblar el pressupost destinat a les polítiques d’infància per incrementar els
recursos per a programes per la igualtat d’oportunitats, desplegar el model SIS
a tot el territori i incrementar les plantilles i serveis d’atenció a la infància en
risc social.
2. Implementar, de manera immediata, un pla de xoc per l’emancipació juvenil
que inclogui mesures transversals i pressupost adequat per lluitar contra l’atur
i la precarietat laboral, facilitar l’accés a un habitatge digne i fer front a la crisi
de salut mental entre la població infantil i juvenil amb criteris d’equitat territorial i millorar les tarifes de mobilitat en transport públic.
3. Posar en marxa una estratègia estructural, amb calendari definit i pressupost, enfocada a garantir l’envelliment digne basat en l’autonomia personal.
Aquesta estratègia ha de garantir la revisió del model de cures en residències
i d’atenció domiciliària, per assegurar una atenció de qualitat, basada no només en factors de salut física i psicològica, sinó també socials i comunitaris,
així com garantir el reconeixement social i laboral de les treballadores de la
cura.
4. Impulsar polítiques específiques per promoure la mobilitat en transport públic i l’accés a la cultura per promoure un envelliment actiu.
5. Enfortir els serveis socials bàsics com a veritable sistema per l’equitat i la
lluita contra les desigualtats socials, dotant-los del finançament necessari per
a desenvolupar el seu paper vertebrador en l’àmbit comunitari, de cura de les
persones i de la igualtat d’oportunitats a infants i joves. Per a aquesta finalitat:
a) Aprovar i signar el nou Contracte Programa de serveis socials, abans del
gener de 2022, per a que els Ajuntaments disposin i coneguin els recursos per
al nou període, en el qual s’inclogui l’augment de les ràtios dels equips dels
serveis socials bàsics.
b) Presentar la Cartera de serveis socials, consensuada amb el món local i el
tercer sector social, amb l’actualització dels mòduls i preus dels serveis, per
garantir, en primer terme, l’actualització dels salaris dels i les professionals de
l’acció sòcio-educativa i de cures.
Proposta de resolució 9
Per afavorir les energies renovables i impulsar les comunitats energètiques locals

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Assolir un model energètic 50% renovable al 2030 i 100% renovable al
2050.
2. Aprovar, en un termini de dos mesos, una modificació del Decret llei
16/2019 per garantir el desplegament de les energies renovables al territori
establint criteris de protecció de la biodiversitat i el sòl agrari, la participació
ciutadana i de les administracions locals i evitant la massificació de projectes
al territori.
3. Crear una empresa pública a Catalunya amb capacitat de gestió del cicle de
producció, distribució i comercialització de l’energia.
4. Impulsar una estratègica pública per a la transició energètica per:
a) Donar prioritat als projectes, públics i privats, orientats a la transició energètica i la descarbonització de l’economia susceptibles de rebre recursos dels
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fons de recuperació europeus Next Generation d’acord amb el territori on els
projectes s’ubiquin.
b) Prioritzar els projectes cooperatius, comunitaris o de participació ciutadana
que apostin per l’autoproducció i l’ús directe de l’energia generada a partir de
fonts renovables i que integrin principis d’eficiència energètica.
c) Reconèixer el dret de les Comunitat Energètiques a desenvolupar totes les
activitats del cicle energètic, així com l’accés als mercats, ja sigui de forma
individual o a través de l’agregació energètica de diferents punts de producció
i ús energètic.
d) Impulsar la legalització d’autoconsums compartits
e) Impulsar la utilització d'energia neta 100% verd, d'origen renovable -solar,
eòlica i biomassa- produïda mitjançant recursos naturals.
5. Constituir un fons públic per combatre la pobresa energètica de les famílies
de Catalunya.
6. Constituir un fons públic per a impulsar la millora de l’eficiència energètica
de les llars de Catalunya.
7. Impulsar la creació de punts d’informació a la ciutadania i a l’empresa articulats mitjançant els ajuntaments, sobre el bo social i els ajuts d’emergència
social per fer front a la pobresa energètica, sobre l’adopció de mesures d’estalvi i l'eficiència, sobre la sol·licitud de subvencions a les instal·lacions d’autoconsum d’energia renovable i sobre la participar en comunitats energètiques
locals.
8. Realitzar auditories de la xarxa de distribució per assegurar l’estat correcte
de la xarxa, el compliment dels contractes i la qualitat del servei
Proposta de resolució 10
Sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que davant el projecte
de Jocs Olímpics d'Hivern tots els municipis i territoris que siguin proposats
com a seu o subseu olímpica han de poder rebre tota la informació detallada
del projecte i després poder decidir la seva participació mitjançant un referèndum.
Proposta de resolució 11
Sobre la proposta d'ampliació de l'aeroport de Barcelona – El Prat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Apostar per un sistema aeroportuari català orientat a reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle.
2. Garantir la preservació del conjunt de l'Espai Natural Protegit del Delta del
Llobregat i en especial de la Reserva Natural Parcial de La Ricarda - Ca l'Arana.
3. Impulsar connexions ferroviàries eficaces i assequibles per connectar amb
el País Valencià, amb França, amb Madrid i amb les principals destinacions a
un radi de 500 km, amb l'objectiu de poder substituir progressivament els vols
inferiors a aquesta distància.
En conseqüència, el Parlament de Catalunya:
4. Expressa la seva oposició al projecte inicial presentat per AENA d’ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas – Barcelona El Prat.
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Proposta de resolució 12
Per uns drets culturals garantits al llarg de la vida amb equitat territorial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar la fórmula de finançament del 3/3 (Generalitat, Ajuntaments i
famílies) dels centres d’ensenyaments artístics (visuals, escèniques, musicals)
a tot el territori per tal de garantir la pràctica cultural al llarg de la vida. Per
assolir-ho s’ha de configurar una taula interdepartamental entre Cultura, Ensenyament i Drets Socials i amb el mon local tot impulsant fórmules de tarificació social dels preus públics.
2. Assegurar el suport econòmic als creadors i les creadores per tal de desenvolupar la seva carrera en condicions dignes, sense condicionar el procés creatiu a la posterior explotació comercial.
3. Promoure el reconeixement de la diversitat cultural existent a Catalunya tot
potenciant l’equitat i la pertinença i evitant reduccionismes etnosimbòlics.
4. Dissenyar, amb calendari i pressupost accions específiques de reconeixement de la cultura popular i dels drets històrics del poble gitano i dels pobles
minoritzats.
5. Obrir una línia específica per revisar la governança dels equipaments culturals a nivell nacional amb l’objectiu de que la Generalitat tingui un paper
actiu en la funció social de la cultura, la seva democratització i l’equitat
d’oferta als territoris.
6. Fer les gestions oportunes amb el Govern de l’Estat, mitjançant la Llei general de comunicació audiovisual, a fer una aposta ferma i concreta de blindatge del català, garantint una adequada oferta i producció d’audiovisual en
llengua catalana, tant amb un finançament adient de les televisions autonòmiques com reforçant els sistemes de cogovernança.
7. El Parlament de Catalunya constata la urgència d’arribar a acords amplis i
necessaris per renovar el Consell de Govern de la CCMA abans d’acabar
l’any, per avançar en la consolidació d’uns mitjans de comunicació públics
catalans de qualitat, independents i sostenibles, i que es converteixin en un
actor fonamental en la producció audiovisual en català
Proposta de resolució 13
Sobre la lluita i la prevenció del bulling i ciberassetjament a les escoles de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Revisar i millorar l’aplicació del protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals amb la participació
d’agents externs perquè les escoles no poden ser part i jutge d’una problemàtica interna.
2. Formar i conscienciar el professorat i mestres sobre l’assetjament i el ciberassetjament per impulsar la seva detecció i prevenció i incloure el bulling als
plans d’estudi de Magisteri, Psicologia i Pedagogia.
3. Visibilitzar l’assetjament i ciberassetjament en els centres educatius com
una problemàtica social perquè la seva visibilització és la millor estratègia per
fer-hi front.
4. Impulsar plans de prevenció a totes les escoles i instituts del país per fer
efectiva la lluita contra l’assetjament escolar en totes les seves manifestacions
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i per raó de sexe, d'orientació sexual, identitat de gènere, orígen, cossificacions
o qualsevol altre motivació d'odi.
Proposta de resolució 14
Per a la regulació integral del consum de cannabis i de les associacions cannàbiques

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’una regulació integral al
consum de cànnabis que abordi la seva despenalització i garanteixi un marc
legal d’activitat a les associacions cannàbiques de Catalunya i a la venda de
cannabidiol (CBD).
Proposta de resolució 15
Per la modernització de la policia i dels serveis d'emergències

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desenvolupar un nou marc legislatiu que modernitzi els sistema de la policia de Catalunya i els serveis d’emergències, adequant-lo a la nova realitat
post-pandèmica i d’emergència climàtica.
2. Iniciar els treballs per a la creació d’un mecanisme extern i independent
d’avaluació, control i rendició de comptes de les actuacions policials.
3. Augmentar els mitjans dedicats a la transparència i traçabilitat de les actuacions policials, especialment pel que fa a l’ús d’eines policials altament lesives.
4. Implementar el Projecte Bombers 2025 i el Pla Estratègic dels Agents Rurals de Catalunya.
5. Internalitzar el 112 com a servei públic essencial, desenvolupar els protocols necessaris per tal de garantir una bona prestació del mateix i dignificar
les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.
6. Finalitzar i aprovar, abans de tres mesos, el Pla d’Igualtat dels cossos de
Mossos i Bombers del Departament d’Interior amb una diagnosi de la situació
de dones i homes als cossos, i amb mesures específiques dirigides a augmentar
la quantitat de dones, especialment en els quadres de comandament, per tal
d’avançar en la superació de les desigualtats, barreres en la promoció, en la
idoneïtat d’equipaments, entre altres.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
David Cid Colomer
Portaveu del GP ECP
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS
PER AVANÇAR (REG. 16499, 16531, 16532)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Renovació de càrrecs

El Parlament de Catalunya es compromet a treballar un acord per tal de nomenar els 112 càrrecs pendents de renovació corresponents a 28 òrgans, garantint la professionalitat i la transparència de les nostres institucions, i portarho a terme abans de la finalització de l'actual període de sessions.
Proposta de resolució 2
Mitjans de comunicació

El Parlament de Catalunya es compromet a:
1. Desenvolupar els treballs per reforçar les missions de servei públic dels
mitjans dependents de la CCMA, tal i com estableix la llei, així com per l'aprovació d'un contracte programa i l'impuls d'un pla estratègic que faci viable
la CCMA i li permeti adaptar-la als reptes tècnics, digitals i operatius de futur.
2. Fer efectiva, abans que finalitzi l’actual període de sessions, la renovació
urgent dels membres dels òrgans de Govern de la CCMA i del CAC, actuant
amb la màxima transparència i comprometent-nos a arribar a un ampli consens
entre els grups parlamentaris perquè els nous òrgans de govern comptin amb
la confiança d'una àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, tal
i com estableix la llei.
3. Garantir que la selecció de cadascun dels membres de la CCMA es faci en
base a criteris de meritocràcia, representativitat i pluralisme i que el nou òrgan
de govern incorpori la perspectiva de gènere.
Proposta de resolució 3
Universitats, recerca i innovació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Augmentar el finançament públic i les inversions a les universitats públiques catalanes en 140 milions d’euros per al proper pressupost 2022, tal i com
estableix el Pla nacional per a la Societat del Coneixement, permetent una
millora en les tasques de docència, recerca i transferència de coneixement.
2. Acordar abans de finalitzar el 2022, conjuntament amb el sistema universitari català, un model estable de finançament que consolidi l’autonomia financera efectiva de la universitat incentivant la millora en la docència, la recerca
i la transferència, i establint un retiment de comptes envers la societat.
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3. Augmentar el finançament públic per a la recerca no universitària en 40
milions d’euros per al proper pressupost 2022, tal i com estableix el Pla nacional per a la Societat del Coneixement.
El Parlament de Catalunya es compromet a:
4. Tramitar el projecte de llei de la ciència a través del procediment ordinari,
sense urgència, per tal de garantir la participació dels diferents agents implicats, així com un debat solvent i rigorós que ens permeti assolir un resultat
satisfactori amb el màxim consens possible.
Proposta de resolució 4
Indústria, turisme i polítiques digitals

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Recuperar, en els pressupostos de la Generalitat per al 2022, el 70%
(150M€) del pressupost perdut en política industrial dels darrers 10 anys, per
tal d’aturar la destrucció industrial i avançar cap a la indústria 4.0.
2. Augmentar i crear noves línies de finançament, més flexibles, per tal que la
indústria catalana pugui portar a terme programes que afavoreixin la indústria
4.0 i la transformació digital i mediambiental.
3. Garantir i potenciar el Circuit de Barcelona-Catalunya com una infraestructura rellevant per al sector de l’automoció, lligada a la innovació i la sostenibilitat, amb la capacitat suficient per atraure inversions i recursos.
4. Presentar un Pla Estratègic del vehicle elèctric a Catalunya, per a l'impuls
de la fabricació de cotxes elèctrics i de tota la indústria vinculada: producció,
ajuts per la compra, punts de càrrega, etc.
5. Augmentar un 50% la partida pressupostària per garantir l’arribada de la
fibra òptica i la cobertura 5G arreu del territori de Catalunya.
6. Expressar el suport al sector turístic, de l’oci i la restauració del país davant
la situació viscuda per la pandèmia generada per la Covid-19. Alhora, destinar
150M€ per reforçar i apostar pel turisme com un dels sectors estratègics per a
Catalunya, que aporta riquesa i ocupació. Un turisme que ha de seguir avançant en la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
Proposta de resolució 5
Treball
Un servei d’ocupació amb recursos suﬁcients

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar, en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2022, el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb
la inversió necessària i la seva adaptació a les necessitats individuals de cada
persona (seguint les ràtios de tècnics per cada persona desocupada marcades
per l’OIT) per tal de poder obtenir un treball digne i de qualitat aplicant les
eines que permet la digitalització.
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Apostem pel treball autònom

2. Impulsar, en els propers tres mesos i amb nous recursos, mesures específiques de finançament per als projectes empresarials:
a. Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes que afavoreixin
la posada en marxa i la consolidació dels seus negocis.
b. Accés a sistemes alternatius de finançament a través d’àngels inversors dels
cercles més propers als treballadors autònoms.
c. Ajuts perquè joves acollits al Programa de Garantia Juvenil es constitueixin
com a treballadors i treballadores autònomes, ajuts per a majors 50 anys i ajuts
als treballadors autònoms que contractin joves acollits al Programa de Garantia Juvenil.
d. Programa de suport a la creació d’autoempreses com a política activa d’ocupació, continuïtat i millora del programa Consolida’t per a la consolidació,
l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.
e. Elaboració d’un programa pilot de coworking per a treballadors autònoms
per tal d’impulsar programes de cooperació amb altres autònoms com a fórmula de creixement dels seus negocis.
Transició laboral justa

3. Presentar, en el termini de sis mesos, un pla (amb les partides pressupostàries
corresponents) per assolir la Transició Laboral Justa a Catalunya en el marc dels
canvis que està patint el mercat de treball en l’àmbit digital i ecològic.
Proposta de resolució 6
Formació Professional

1. El Parlament de Catalunya constata que el darrer procés de preinscripció ha
posat de manifest un greu problema de planificació de l’oferta formativa de cicles formatius de grau mig i superior, una escassa prospecció, a banda d’una
gestió ineficient de la formació professional, que s’ha traduït en una manca
d’oferta pública de formació professional suficient així com en un desajust significatiu entre la oferta i la demanda de cicles formatius, després d’anys en què
no s’han donat els passos necessaris des del govern de la Generalitat per desplegar la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Fer públic el mapa de l’oferta de cicles formatius (CCFF) a tota Catalunya
i elaborar un mapa de necessitats formatives al territori, prèvia prospecció del
mercat i consulta dels consells territorials de l’FP, dels municipis, dels agents
econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i l’orientació
que es realitza als instituts i altres centres formatius, i treballar una correcta
planificació de cara al proper curs escolar.
3. Modernitzar i donar un nou impuls a l’FP, renovant l’oferta i el model d’FP
de Catalunya, desplegant la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, i fer-ho amb consens amb els agents econòmics i socials,
i el món local, així com també de les forces polítiques. I concretar aquest impuls en un Pla Estratègic acompanyat dels recursos econòmics i humans necessaris, a presentar al Parlament abans de l’inici del proper curs.
4. Promoure un sistema únic integrat de Formació Professional al llarg de la
vida, que acompanyi les persones des de l'educació obligatòria fins al final de
la seva vida laboral, superant els dos sistemes independents existents fins al
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moment i promovent les carreres professionals de les persones mitjançant
acreditacions, certificacions i titulacions, en un concepte modular de la Formació Professional.
5. Incrementar l’oferta pública de cicles formatius com a mínim amb 38.000
noves places, especialment de grau mig, i garantir plaça al conjunt d’alumnat
que sol·liciti plaça arreu del territori, en la família professional sol·licitada
sempre i quan hi hagi necessitats sectorials, i preveure l’increment de professionals i equipaments necessaris arreu del territori.
6. Destinar els recursos necessaris per reforçar el suport als docents i als professionals del sistema educatiu, oferint-los la formació permanent més adequada, i establint plans i programes de formació permanent del professorat
com element fonamental de la qualitat del sistema de formació professional, i
abaixar les ràtios per a millorar la qualitat de l’atenció formativa a l’alumnat
que cursa un cicle formatiu de formació professional, ja sigui presencial o a
distància. Fer extensiva aquesta formació als tutors-formadors d’empreses, en
cooperació amb les organitzacions del sector.
7. Incrementar la inversió en la construcció i el manteniment dels centres educatius que realitzen cicles formatius, especialment en materials, maquinària
tecnicocientífica i equipaments diversos.
8. Elaborar un Pla contra l’abandonament escolar prematur, especialment en
els cicles formatius de grau mig, impulsant un pla i mesures innovadores de
suport a la continuïtat educativa dels col·lectius en risc, fomentant la flexibilitat entre etapes i habilitant itineraris i trajectòries que es converteixin en segones o noves oportunitats per a l’alumnat.
9. Promoure la regulació i posada en marxa dels centres de formació professional integrada.
10. Incentivar, assessorar i promoure la coresponsabilitat i la col·laboració de
centres formatius empreses, PIMES, micropimes, associacions empresarials,
cambres de comerç i altres agents socials territorials com a pilar fonamental
per a una formació professional dual d'excel·lència.
11. Actualitzar el procediment d'acreditació de les competències professionals
adquirides per l'experiència laboral i vies no formals de formació, com a model per a la millora de la qualificació professional de les persones; obrint un
procediment permanent de reconeixement de les competències professionals
adquirides per les persones al llarg de la vida.
12. Potenciar l’orientació professional com a servei públic d’acompanyament
en el disseny d’itineraris formatius i professionalitzadors, i promoure punts
d’informació autoritzats o acreditats de manera equilibrada a nivell territorial
i/o sectorial, i en col·laboració amb els Departaments corresponents.
13. Establir un sistema de beques integral i equitatiu que contempli les necessitats i les despeses de l’estudiant de formació professional, aportant fons propis com a Generalitat que complementin i facin augmentar els fons de la convocatòria estatal del Ministeri que aviat serà traspassada a Catalunya.
14. Fomentar i becar la mobilitat dels i les estudiants de Cicles Formatius de
Grau Mitjà per tal de facilitar el seu desplaçament als centres educatius i formatius o polígons industrials de difícil accés.
El Parlament de Catalunya manifesta:
15. L’incompliment reiterat dels compromisos del Govern a l’hora de licitar i
posar en marxa el Centre de Formació Professional per l’Automoció i insta el
Govern a portar a terme la licitació del centre en un termini de 15 dies.
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Proposta de resolució 7
Jocs Olímpics d'Hivern

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern pel 2030
amb el lideratge de la Generalitat de Catalunya pensant en un projecte global
i de consens de país al servei del seu desenvolupament social, econòmic i territorial en una perspectiva sostenible.
2. Posar de manifest l’enorme impacte positiu que tindrà pel Pirineu la celebració d’uns jocs olímpics d’hivern que donaran a conèixer al món una de les
serralades pirinenques més adequades per la pràctica dels esports d’hivern i a
la vegada per la millora de les infraestructures existents, impulsant la candidatura com a palanca per a millorar la relació territorial de les comarques
d’alta muntanya amb Barcelona i la resta del país.
3. Dialogar i treballar conjuntament entre les institucions públiques, especialment la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i els ajuntaments
implicats, les Diputacions, consells comarcals de l’àmbit del Pirineu i també
els diversos interlocutors socials, empresarials i sindicals així com el sector
dels esports d’hivern. A més de col·laborar amb el COE, COI, Govern d’Espanya, Govern de l’Aragó i Ajuntament de Barcelona, per fer viable un projecte creïble i potent a nivell intern i a nivell internacional.
Proposta de resolució 8
Infraestructures

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar parlant amb el Govern
d’Espanya i AENA per tal de transformar l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub intercontinental, que permeti el seu creixement amb respecte a la biodiversitat i a les directives ambientals europees posant especial cura en la preservació de l’espai natural protegit del Delta del
Llobregat, així com facilitant el desenvolupament d’un model aeroportuari
que permeti la connexió amb Alta Velocitat ferroviària dels aeroports de Girona i Reus per a millorar la competitivitat i garantint el consens territorial.
Proposta de resolució 9
Transició energètica

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Crear un Comissionat per la Transició Energètica adscrit al Departament de
la Presidència.
2. Elaborar i posar en marxa de manera immediata el nou model de transició
ecològica de Catalunya, que defineixi clarament el procés de canvi i transformació en el model energètic, de transport, d’indústria, primari i de protecció
dels ecosistemes. Aquest nou model de Transició Ecològica requereix de
l’aprovació del nou Pla d’Energia del Canvi Climàtic 2021-2030, de la nova
Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 (ESCACC) i el
Programa d’Infraestructura Verda, tots tres documents caducats de fa mesos,
tot i la situació d’emergència per fer possible el canvi abans del 2030.
3. Atesa la voluntat manifestada a la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, que
el subministrament energètic l’any 2050 sigui renovable 100%, a fixar com a
objectiu que el 50% de l’energia elèctrica i el 25% de la producció d’hidrogen
siguin renovables l’any 2030 a Catalunya. I per assolir-lo, el Govern ha de
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desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables, i en aquest sentit
ha de presentar abans de finalitzar l’any un pla que permeti, que en la propera
dècada 2021-2030, a Catalunya es posin en servei 4000MW de generació eòlica nova i 6000MW de generació solar fotovoltaica, prioritzant tant els projectes cooperatius, comunitaris i de participació ciutadana d’autoproducció
com agilitzar la tramitació administrativa dels nous projectes d’energia renovable que compleixin la normativa legal vigent. Afavorir l’autoconsum elèctric, eliminant el requisit d’autorització administrativa per instal·lacions d’autoconsum sense excedents i regulant un règim de majoria simple per posar
plaques a les comunitats de veïns.
4. Impulsar la implantació d’energies renovables al territori de forma ordenada
i equilibrada. Establir mecanismes que, sense endarrerir la implantació de projectes renovables, assegurin la participació del territori i el món local, de la
necessària implantació d´aquest nou model energètic per assegurar que s’entengui com a una oportunitat pròpia de futur. La modificació del Decret llei
16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica
i l’impuls a les energies renovables, haurà de garantir tant el desenvolupament
dels projectes d’energia renovable com un retorn al territori amb compensacions que impliquin un equilibri real d´oportunitats també per al món rural, i en
cap cas significarà una moratòria o un endarreriment del desplegament de les
energies renovables a Catalunya.
5. Fixar l’estratègia concertada amb entitats i empreses per tenir un pla d’actuacions per rebre recursos dels fons de recuperació europeus d’acord al document Next Generation Catalonia. Complementar amb un paquet de suport
als projectes verds de Catalunya amb recursos propis projectes mediambientals i de sostenibilitat amb l’Institut Català de Finances, així com aprovar
abans de 6 mesos una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per gravar
les emissions de GEH.
6. Prendre, amb la màxima urgència, les mesures necessàries d´acord amb les
seves competències, per tal d’evitar possibles afectacions negatives que es puguin produir al Delta de l´Ebre conseqüència de noves tempestes, mentre no
s’aprova i executa el Pla de Protecció del Delta de l´Ebre. I destinar els recursos de 6M d’euros aprovats en el pressupost de 2020 i prorrogat el 2021 a
aquestes mesures.
7. Autoritzar amb la màxima urgència a la Dirección General de la Costa y el
Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per tal
que pugui executar el projecte “Actuación preventiva de reubicación de arenas
en el borde litoral del Delta de l´Ebre (Tarragona)”.
Proposta de resolució 10
El despoblament rural i la urgència de la cohesió territorial

1. El Parlament de Catalunya es compromet a celebrar, abans d’acabar el primer
període de sessions del 2022, una sessió específica en comissió per tractar el
despoblament rural i la cohesió territorial, plantejant mesures concretes i calendaritzades en l’àmbit rural sobre salut, educació, mobilitat, habitatge, serveis
socials, treball, infraestructures, connectivitat, cultura i d’altres aspectes fonamentals per frenar el despoblament rural i promoure la cohesió territorial.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a. Impulsar, en el termini màxim de sis mesos, el Pacte Nacional contra el
despoblament i per la cohesió territorial, entenent que aquesta és una problemàtica que no només afecta l’àmbit rural, sinó que interpel·la l’entorn urbà.
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b. Destinar un Fons pressupostari de 100 Milions d'euros per fer front a la
despoblació i potenciar el desenvolupament econòmic rural.
Proposta de resolució 11
Salut

1. Fer efectiva una auditoria independent sobre les despeses que s’han generat
al sector sanitari privat, degut a la pandèmia de la Covid-19, i la seva relació
amb la tarifa establerta, per tal que, si és el cas, es pugui retornar als pressupostos públics l’escreix de pagament.
2. Presentar, abans de finalitzar l’any 2021, un informe sobre el destí dels Fons
del Pla d’Inversió en Equips d’Alta Tecnologia (INVEAT), del Govern d’Espanya, especificant els centres i els territoris on han estat substituïts els 101
equips previstos.
3. Intensificar les campanyes d’informació i d’estímul per tal que els sectors de
població encara no vacunats, s’incorporin al procés de vacunació, especialment
pel que fa als i les joves entre 20-29 anys. Així com facilitar l’accés, amb mesures específiques, als col·lectius més vulnerables, especificant si les persones
amb dependència que tenen atenció domiciliària rebran també la 3a. dosi.
4. Presentar, a la propera Comissió de Salut, la campanya de vacunació de la
grip d’enguany, especificant el circuit que s’establirà, la coincidència amb vacunació de la Covid-19 i la data de la seva posada en marxa. Així mateix,
presentar un informe sobre la millora econòmica i de gestió que ha comportat
fer la compra de vacunes de la grip al marge de la compra mancomunada entre
pràcticament totes les Comunitats Autònomes.
5. Destinar el 25% del pressupost del 2022 a l’atenció primària i comunitària.
En aquest percentatge no s’ha d’incorporar la despesa en farmàcia, ni les ampliacions de la cartera de serveis que hauran d’incrementar el percentatge.
6. Incorporar a l’Atenció Primària els mecanismes de telemedicina i de millores tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assistencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a la digitalització. En cap cas, es poden perdre les dimensions clau de l’atenció
primària, l’accessibilitat, proximitat, capacitat de resolució i longitudinalitat.
7. Reobrir i recuperar els horaris, la presencialitat i els serveis assistencials
dels centres d’atenció primària i consultoris, que a tot el territori van veure
reduïts o tancats els serveis arran de la pandèmia de la Covid-19.
8. Crear, estendre i donar a conèixer de manera amplia, un programa específic
d’atenció als i les pacients amb seqüeles Long-Covid, dins de l’atenció primària i comunitària i amb Unitats de Referència Hospitalària, contemplant en el
programa la perspectiva de gènere.
9. Incorporar en els propers pressupostos de la Generalitat els recursos necessaris per a aprovar un pla de xoc per la recuperació de la capacitat diagnòstica
i de tractament i recuperar l’equitat d’accés al sistema públic de salut:
a. Amb un programa que permeti des dels diferents serveis assistencials intensificar la cerca de la patologia oculta i sense diagnosticar, per evitar nivells de
mortalitat superior a l’esperada.
b. Amb un Pla per abordar les llistes d’espera No-Covid, tant de primeres visites a especialistes, com de proves diagnòstiques i quirúrgiques, reduint el
temps mitjà d’espera.
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10. Desplegar dispositius de suport a la Salut Mental per l’impacte de la pandèmia entre la ciutadania, sobretot en infants i joves, destinant els recursos
adients i necessaris, també entre els i les professionals de salut i altres treballadors essencials.
11. Iniciar el procés de reducció de la precarietat i la temporalitat del personal
que treballa en salut, millorant les condicions de treball sense distincions i
amb equiparació entre ICS i SISCAT.
12. Iniciar el procés perquè els serveis del transport sanitari i el 061 siguin de
gestió directa, presentant una proposta i un calendari.
13. Constituir, abans de finalitzar l’any 2021, una taula de treball per avançar
cap a un Pacte Nacional de Salut, amb la participació, com a mínim, del Departament de Salut, dels grups parlamentaris, dels col·legis de professionals,
societats i d’experts.
Proposta de resolució 12
Sistema residencial

El Parlament de Catalunya es compromet a crear un grup de treball dins de la
Comissió de Drets Socials per analitzar l’impacte de la Covid-19 al nostre
sistema residencial per a persones grans i persones amb discapacitat, amb la
participació d’experts i expertes que analitzi les mesures preses, identifiqui les
febleses i proposi solucions destinades a enfortir el nostre sistema de cures.
Proposta de resolució 13
Violència masclista

El Parlament de Catalunya:
1. Constata que la violència masclista és una xacra social inadmissible i manifesta el seu compromís per eradicar-la.
2. Insta el Govern a convocar tots els grups parlamentaris per elaborar el Pacte
català contra la violència masclista abans de finalitzar el 2021.
Proposta de resolució 14
La restitució i el reforç de l’autoritat del Cos de Mossos d’Esquadra i
del conjunt de policies que actuen a Catalunya i contra els delictes
d’odi

1. El Parlament de Catalunya condemna els aldarulls i actuacions violentes
esdevingudes recentment a diversos espais públics i que han causat importants
danys personals i materials, afectant tant a béns de titularitat pública, com privada.
2. El Parlament de Catalunya condemna les agressions dirigides al Cos de
Mossos d’Esquadra, a les Policies Locals i els serveis d’emergència en els
darrers mesos i manifesta el seu suport a tots els cossos policials i d’emergències que actuen a Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure accions orientades
a restituir i reforçar l’autoritat del Cos de Mossos d’Esquadra i del conjunt de
policies que actuen a Catalunya i a reforçar els mecanismes de coordinació
entre cossos policials, per tal de fer front als episodis de violència associats
als botellots.
60

Dossier Ple 12
29 de setembre de 2021

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar plena cobertura al Cos
de Mossos d’Esquadra, amb mesures com la tramitació judicial de totes les
denúncies per actuacions contra l’autoritat, així com a impulsar accions de
sensibilització de l’opinió pública, sense descartar, si s’escau, l’impuls de les
reformes legislatives que s’estimin oportunes per tal de preservar l’autoritat
que la legislació vigent atorga al Cos de Mossos d’Esquadra i al conjunt de
policies locals.
5. El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís contra els discursos de
l'odi i la discriminació, considera que aquests emparen la violència focalitzada
en els grups diana d'aquest odi i reclama al Govern de la Generalitat un major
esforç per combatre'ls a tots els nivells.
Proposta de resolució 15
Fons Next Generation

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el màxim consens, l’arribada de la informació referent a les convocatòries de la Generalitat de Catalunya i la transparència en la gestió dels Fons Next Generation UE mitjançant:
1. Una revisió, actualització i aprofundiment de la proposta dels projectes presentats pel Govern en l’Informe New Generation Catalonia el proppassat febrer de 2021 a efectes de facilitar al màxim el seu encaix en convocatòries ja
sigui de la Generalitat de Catalunya com del Govern d’Espanya.
2. La creació d’una Comissió amb sindicats, patronals i representants de l’economia social i solidària per treballar, garantir el flux d’informació sobre les
convocatòries i fer seguiment dels projectes a finançar, que amb la màxima
celeritat, permeti portar a terme i iniciar les seves funcions per a les convocatòries dels fons gestionats per la Generalitat per a l’exercici 2021.
3. La creació d’una taula de coordinació amb les administracions locals: Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), Diputacions i entitats municipalistes per
treballar, garantir el flux d’informació sobre les convocatòries i fer seguiment
dels projectes a finançar, que amb la màxima celeritat, permeti portar a terme
i iniciar les seves funcions per a les convocatòries dels fons gestionats per la
Generalitat per a l’exercici 2021.
4. La posada en funcionament, mitjançant els Departaments corresponents,
d’un servei d’informació i assessorament a les empreses i sector privat, així
com per a les administracions locals, per a les diferents convocatòries dels
fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) per facilitar la presentació de projectes i d’aquesta manera el màxim aprofitament dels recursos
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Alícia Romero Llano
Portaveu del GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 16500, 16523)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Basha Changue Canalejo, diputada del Grup Parlamentari de la Candidatura
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Dani Cornellà Detrell, portaveu
adjunt del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar, Laia Estrada Cañón, diputada del Grup Parlamentari de la
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Pau Juvillà Ballester, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou
Cicle per Guanyar, Xavier Pellicer Pareja, diputat del Grup Parlamentari de la
Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Eulàlia Reguant i
Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un
Nou Cicle per Guanyar, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de
la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Maria Dolors
Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Montserrat Vinyets Pagès, diputada del
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per
Guanyar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament
del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al
Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Per una sanitat de titularitat, gestió i aprovisionament públic

La COVID-19 ha portat al límit el nostre sistema sanitari fins al punt que el
passat 10 de març va tenir lloc una vaga sectorial insòlita en la que van participar tots els treballadors i les treballadores de tots els centres i empreses sanitàries i sòcio-sanitàries públiques i privades de Catalunya. I és que la realitat
és que la batalla contra el coronavirus s’ha pogut lliurar gràcies a l’esforç i
sacrifici de tot aquest personal, doncs s’ha fet front a la pandèmia amb un
sistema totalment afeblit.
D’una banda, el motiu d’aquest afebliment rau en unes retallades que encara
no s’han revertit. Recordem que a Catalunya, l’any 2010, es van retallar en
més de 1.500 milions d’euros el pressupost del Departament de Salut i es va
abaixar un 5% el sou del personal sanitari. Posteriorment, les retallades dels
governs de CiU es van veure agreujades per les reduccions en el pressupost
en Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat espanyol. El 2012 es va
implantar el copagament i la inversió va disminuir un 6%. Les conseqüències
d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys personal i menys recursos.
D’altra banda, però, el motiu que explica aquest afebliment del nostre sistema
sanitari el trobem en el propi model en el qual es fonamenta: la concertació
publicoprivada. Un model que ha dut a gestionar la sanitat durant les darreres
dècades més com un negoci que no pas com un servei públic. A base d’esquarterar el sistema de salut pública, una part important de la gestió es realitza
a través de totes les formes imaginables de gestió privada. Això possibilita
que els prestadors prioritzin els seus beneficis a la salut de la població i, a més,
provoca múltiples mancances i problemes entre els quals destaquem el clas62
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sisme que pateixen les usuàries i usuaris, derivat de les múltiples llistes d’espera, i els greuges entre treballadores i treballadors que, malgrat realitzar les
mateixes tasques, tenen condicions laborals diferents en funció de l’empresa
per a la qual treballen.
Davant d’aquesta realitat, més enllà de la clara necessitat d’augmentar la dotació pressupostària, l’objectiu de prestar un servei de salut que sigui universal
i gratuït passa per garantir un canvi de model que estableixi un sistema de
sanitat de titularitat, gestió i provisió públiques. És a dir una sanitat 100%
pública que permeti, a més, un únic conveni per a les professionals.
Per això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Iniciar el procés d’unificació de la titularitat, gestió i provisió pública de
tots els centres que formen part del SISCAT (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya) per tal que siguin gestionats de forma directa pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
2. Revertir de forma immediata totes aquells contractes de concessions i concerts que no suposin cap cost per l’administració.
3. Analitzar i avaluar les concessions, convenis i concerts actuals per a la seva
progressiva recuperació com a provisió pública directa.
4. Dissenyar un full de ruta comptant amb la participació dels sindicats i plataformes representants de les treballadores i usuàries per avançar cap a un únic
sistema sanitari de titularitat, gestió i aprovisionament públic i, en conseqüència, un únic conveni laboral digne per a totes les professionals i un sistema
universal i equitatiu per a tota la població.
5. Fer efectiva la recuperació del 5% retallat el 2010 i dels incentius via DPO
(Direcció per objectius) als pressupostos de 2022, reduir la temporalitat i precarietat laboral persistent i creixent, i crear una Taula per a l’equiparació de
les condicions laborals de les treballadores dels diferents centres i proveïdors
sanitaris de tot el territori.
Proposta de resolució 2
Per una escola inclusiva

Les situacions complexes sanitàries i emocionals derivades dels efectes de la
pandèmia ocasionada pel SARS-CoV-2 han afectat el món i el nostre país des
de la primavera de 2020. Han suposat un sotrac al conjunt de la població però,
molt especialment, a les persones i famílies que ja presentaven, abans d’aquest
fenomen, una situació de vulnerabilitat de qualsevol tipus.
A nivell educatiu, la situació de confinament domiciliari de llarga durada del
curs 2019-20 i les mesures profilàctiques del retorn als centres els cursos
2020-21 i l’actual, amb restriccions pel que fa a les relacions i organització
dels espais i formes de treball, han suposat en molts casos l’increment de la
vulnerabilitat de molts infants i joves.
A això cal afegir que moltes famílies han entrat en situació de vulnerabilitat
com efecte directe dels canvis derivats de la retracció del mercat de treball en
el context de la crisi econòmica resultant de la pandèmia.
Aquest conjunt d’efectes col·laterals a la pandèmia que ens afecta encara avui
ha incrementat la complexitat als centres. I en aquest context, han mancat polítiques i iniciatives enfocades a disminuir i atendre situacions sanitàries, socials,
educatives i emocionals d’infants i joves. Per altra banda, el desplegament del
Decret d’Escola inclusiva aprovat l’any 2017 no s’ha fet efectiu. Nogensmenys,
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el nombre d’infants i joves afectats per problemes d’assetjament escolar així
com l’alumnat amb problemes de salut de mental no para de créixer.
Recentment, els criteris de complexitat de centres que determinen l’assignació
de recursos han estat modificats resultant en la reducció de recursos a gairebé
200 escoles quan la complexitat d’aquestes no ha canviat en absolut.
Els centres educatius i el personal docent han fet esforços gegants donada
aquesta situació amb resultats molt meritoris però ens trobem davant d’una
situació estructural a la que cal donar una resposta immediata i recursos estructurals, suficients i sostinguts.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Un Nou Cicle per Guanyar presenta la següent Proposta de resolució sobre mesures urgents per reduir la vulnerabilitat d’infants i joves agreujada pel context
de la COVID-19.
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Promoure l’actuació coordinada dels serveis de salut, socials i educatius per
tal de fer front a les situacions de major vulnerabilitat de la població escolar
en la major brevetat possible. En aquest sentit, cal dissenyar un pla d’actuació
coordinat i individualitzat per a cada infant o jove i proveir els recursos necessaris per a una adequada intervenció sòcio-sanitària en l’àmbit escolar que
tingui en compte la població vulnerable real.
2. Revisar els criteris de classificació de la complexitat de l’alumnat de manera
transparent i comptant amb la participació de tota la comunitat educativa. Permetre una moratòria de mínim dos anys als canvis realitzats en l’assignació de
recursos, revertint la reducció als centres que han perdut nivell de complexitat
i mantenint-los en aquells centres on la complexitat ha augmentat com a resultat del canvi en els criteris de classificació.
3. Crear sense més demora un grup de treball que compti amb la totalitat de la
comunitat educativa per avançar cap al desplegament efectiu del Decret sobre
Escola Inclusiva i garantir pel curs 2021-2022 i següents els recursos docents
i educatius necessaris per tal d’aplicar plenament els objectius i criteris
d’aquest decret.
Proposta de resolució 3
Pel dret a l’habitatge

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge va establir que el
Pla Territorial sectorial d’habitatge era el marc orientador per l’aplicació
d’aquesta Llei. Passats més de 13 anys, tot i la situació d’emergència habitacional, aquest Pla, imprescindible per radiografiar la situació de l’habitatge al
nostre país, continua al calaix. Se’n va fer l’aprovació inicial i res més. Un
absolut despropòsit i deixadesa en el desplegament de la normativa aprovada
pel Parlament. Per això, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Aprovar de forma definitiva el Pla Sectorial d’Habitatge de la forma més
urgent possible que permetin les normes procedimentals, tot establint que, a
partir de l’aprovació d’aquesta Proposta de resolució, cada dos mesos que
passi sense que s’aprovi el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge el President
de la Generalitat, juntament amb el Vicepresident, hauran de fer una compareixença pública exposant l’estat de tramitació dels treballs, havent d’informar
per escrit a les entitats que treballen pel dret a l’habitatge de l’estat dels treballs
de forma mensual. Sense uns pressupostos adequats és impossible portar a
terme una veritable política d’habitatge.
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2. Fixar una partida pressupostària als Pressupostos de 2022 i als futurs pressupostos d’un mínim de 1.000 milions d’euros destinats a polítiques d’habitatge, excloent del còmput d’aquesta quantitat els diners que provinguin dels
Fons Europeus Next Generation.
3. Incrementar el parc públic d’habitatge públic a través de l’exercici del tempteig i retracte, de la cessió dels pisos de la Sareb, i de l’expropiació dels pisos
en mans de fons voltors, entitats de crèdit i les seves filials i de l’església, així
com iniciar els tràmits per l’adjudicació a la Generalitat dels habitatges propietat del Ministeri de Defensa (casernes i dependències vàries), Ministeri de
l’Interior i altres organismes de l’Estat.
4. Introduir a la nova regulació dels arrendaments urbans la prohibició als fons
d’inversió i societats de capital risc d’ostentar la condició d’arrendador.
5. Crear l’Agència d’allotjaments turístics, que depengui de la Secretaria d'habitatge, i que autoritzi la implementació de pisos turístics quan les necessitats
de la població estiguin cobertes.
Proposta de resolució 4
Per la redistribució de la riquesa

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Iniciar el 2022 una prova pilot de la Renda Bàsica Universal que estableixi
una mostra suficient amb un ingrés equivalent al llindar de la pobresa establert
a l’IDESCAT i garantir-ne tots els recursos necessaris per una durada de dos
anys.
a) Iniciar els canvis legislatius necessaris per tal d’implementar la Renda Bàsica Universal a partir del 2025 de manera incondicional a tota la població
resident a Catalunya. Aquests canvis legislatius han d’anar acompanyats de la
regulació d’una renda màxima.
b) El Parlament de Catalunya insta el govern a presentar una modificació de
la regulació de la fiscalitat mitjançant la pròxima llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que, com a mínim, contempli les
següents modificacions:
2. De l’Impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF), per tal de ferlo més progressiu. Aquest canvi establirà nous trams, com a mínim un de
60.000 a 90.000€, i modificarà els ja existents i llurs límits per la banda superior, també reduirà les deduccions existents.
a) De l’Impost de patrimoni. Aquesta modificació en reduirà el mínim exempt
i modificarà els trams existents i llurs límits per la banda superior. També en
reduirà les deduccions existents.
b) Del Tribut sobre el joc i l’Impost als casinos, amb especial atenció a la
tributació en casinos i complexes ludicoturístics o hotelers que disposen de
diferents tipus o espais per al joc.
3. El Parlament de Catalunya insta el govern a presentar en el termini de 60
dies un projecte de llei de creació de l’impost sobre les grans fortunes.

65

Dossier Ple 12
29 de setembre de 2021

Proposta de resolució 5
Per un model industrial propi

En el marc del debat del nou Pacte Nacional per a la Indústria, cal establir una
estratègia de política industrial a llarg, mig i curt termini. Aquesta estratègia
ha de tenir en compte, entre d’altres qüestions, que:
• Cal augmentar la resiliència de l’economia catalana, tot reduint la seva fragilitat i dependència.
• Cal augmentar, en termes absoluts i relatius, els sectors intensius en treball
ben pagat i poc intensius en recursos naturals.
• Cal desenvolupar els mecanismes perquè, quan hi hagi un situació de crisi
productiva i/o manca de liquiditat financera, l’Administració garanteixi
l’acompanyament de les empreses per evitar que cap empresa viable perdi un
sol lloc de treball per qüestions conjunturals o manca de liquiditat provocada
per altres empreses, o bé per la manca de voluntat de la banca per poder accedir al crèdit.
• Cal establir mecanismes de control del sector públic sobre el teixit productiu, fent una política industrial activa i orientada.
Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Fer, en el termini de 3 mesos, les modificacions necessàries d’Avançsa per
a) Augmentar la seva participació pública en empreses estratègiques viables,
que serveixi per garantir que no es deslocalitzen aquestes empreses i així garantir llocs de feina.
b) Vincular les ajudes públiques a empreses de sectors estratègics a la participació pública en aquestes.
c) Planificar i executar la creació de noves empreses en aquells àmbits del
sector industrial, del transport i la logística que siguin considerats estratègics
per la reindustrialització sostenible del país.
2. En el termini de 60 dies, crear un fons de reconversió industrial i de foment
del cooperativisme. Aquest fons ha de tenir com a objectiu orientar i facilitar
la transformació en cooperatives d’aquelles empreses viables, especialment
les estratègiques, que estan anunciant un tancament empresarial, per tal que
les treballadores i treballadors rebin l’assessorament i les facilitats tècniques i
econòmiques per continuar amb l’activitat. Aquest fons ha d’impulsar la reconversió de l’actual model industrial cap a un model basat en la innovació,
l’economia ecològica i ha d’afavorir els models democràtics de gestió i accés
a la riquesa.
3. Revisar, en el termini d’un mes, els projectes seleccionats com a “emblemàtics” dels Fons Europeus Next Generation EU per tal de garantir-ne el màxim retorn públic, social i ambiental i la seva correspondència amb un model
industrial sostenible, ecològic i resilient.
4. Destinar els recursos públics, humans i econòmics de la Generalitat per a la
gestió de projectes finançats amb Fons Europeus Next Generation EU per tal
que aquests impliquin una transformació ecosocial i enforteixen els serveis
públics, la petita i mitjana empresa i l’economia social i solidària.
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Proposta de resolució 6
Per aturar macroprojectes especulatius

La lluita contra el canvi climàtic passa inevitablement per deixar enrere la política desarrollista basada en impulsar projectes opacs que es cuinen d’esquenes a la població dels territoris que els acullen i que, a més, aprofundeixen el
monocultiu turístic. Lluny d’aquesta política, cal avançar cap a un nou model
sostenible i de proximitat, que respecti la natura, diversifiqui l’economia local
i aposti pel sector primari i secundari vinculats al territori.
Una veritable aposta per combatre l'emergència climàtica no és compatible
amb macroprojectes de tipus especulatiu emparats en un model de desenvolupament econòmic caduc que malmet el territori, consumeix molts recursos naturals i genera quantiosos residus.
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. No formalitzar l’acord adoptat pel Consell Executiu en data 3 de març de
2020 pel qual s’ordena a l’Institut Català del Sòl l’adquisició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb aprofitament privat que són
propietat de Mediterránea Beach & Golf Community, S.A.U. del Pla Director
Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de
Vila-seca i Salou.
2. Retirar la candidatura dels Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030.
3. Aturar immediatament el procés de renovació del contracte del Circuit de Catalunya amb la Federació Internacional de l’Automobilisme per la Fórmula 1.
4. Aturar, en el termini d’un mes, el projecte de la Ciutat del Motor i derogar
el PDU del Circuit per impulsar un procés de reconversió del sector de l'automòbil i així reduir la dependència de la indústria catalana de la indústria del
motor.
Proposta de resolució 7
Per una gestió aeroportuària redimensionada

Ens trobem en una situació de canvi climàtic, causat per l’activitat humana,
sense precedents en la història, fruit de l’augment d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle des de la revolució industrial, i que suposa una amenaça
vital per a milions de vides. La proposta d’ampliació de l’aeroport suposa augmentar l’activitat en 17 milions de passatgers (passant de 53 milions a 70 milions). Això implicaria augmentar un 33% les emissions de CO2. És a dir,
mentre l’ONU reclama que cal reduir a nivell global un 7,5% aquest tipus
d’emissions, aquesta ampliació representaria un augment d’⅓ les emissions
de CO2 directament relacionades amb l’aeroport.
Per altra banda aquesta ampliació representa un aprofundiment en un model
de país basat en el monocultiu del turisme que genera treball precari, sous
baixos, males condicions i temporalitat extrema. Un model que fomenta l’especulació immobiliària i encareix l’habitatge i el preu de la vida. Un model,
en definitiva, basat en un capitalisme que aposta per un creixement il·limitat
irracional.
Aquest mes de setembre el govern de la Generalitat es va mostrar favorable al
projecte d’AENA i del govern espanyol per l’ampliació de l’Aeroport del Prat,
posant com a única condició no tocar massa els terrenys de la Ricarda, fet que
xoca frontalment amb els reptes que té el país i és incompatible amb el camí
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cap a la transició energètica, cap a un model de desenvolupament respectuós
amb el territori i al servei de la gent treballadora.
El govern està actuant com si aquest país no tingués aprovada la Llei 16/2017
de Canvi Climàtic i nega sistemàticament el que va acordar una majoria parlamentària declarant l’emergència climàtica a Catalunya el maig del 2019.
L’ampliació de l’aeroport, el Circuit de Catalunya, els JJOO d’hivern, són
projectes que continuen amb les polítiques desarrollistes del franquisme i que
no responen als interessos de la majoria de la població sinó als interessos de
les grans empreses de l’Ibex 35.
Per això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Oposar-se clarament al projecte d’AENA d’ampliació de l’aeroport del Prat
en qualsevol de les seves derivades que comporti plans de creixement de l’aviació i del número de passatgers.
2. Oposar-se a l’ampliació dels aeroports de Reus i Girona i a les interconnexions ferroviàries que tinguin per objectiu afavorir només el transport de turistes entre aeroports catalans.
3. Exigir a AENA el traspàs de la titularitat, la gestió la i planificació dels
aeroports de Barcelona-el Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Sabadell actualment gestionats per l’empresa cotitzada a Borsa AENA Aeropuertos. El traspàs també ha d’incloure totes les instal·lacions, tant les principals com les secundàries vinculades al servei i la potestat tarifària i tributària i la recaptació
íntegra lligada a l’activitat d’acord amb l’article 140 de l’Estatut de Catalunya.
4. Demanar aquests 1.700 milions d’euros per ampliar i millorar la xarxa de
transport públic d’arreu de Catalunya.
Proposta de resolució 8
Per unes polítiques que facin front a l’emergència climàtica

El Ple del Parlament va aprovar la Llei 16/2017, del Catalana del Canvi Climàtic, amb l’objecte de regular les mesures encaminades a la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic, la definició del model de governança de l’administració pública amb relació al canvi climàtic i l’establiment d’impostos com
a instrument per a actuar contra el canvi climàtic.
El 14 de maig de 2019 el govern de la Generalitat de Catalunya va declarar la
situació d’emergència climàtica a Catalunya, per tal d’assolir els objectius en
matèria de mitigació del canvi climàtic establerts a la Llei 16/2017, de l’1
d’agost.
El Parlament de Catalunya va aprovar el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.
El desplegament de la Llei Catalana del Canvi Climàtic ha estat totalment insuficient i la majoria de terminis establerts han estat incomplerts; (1) els pressupostos del carboni s’havien d’aprovar com a molt tard el 31 de desembre de
2020, (2) el Govern hauria d’haver presentat al Parlament el projecte de llei
de l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos amb efecte
d’hivernacle i (3) el projecte de llei de l’impost sobre les emissions portuàries
de grans vaixells abans de l’1 de desembre de 2017 perquè el Parlament aprovés la llei corresponent i l’impost entrés en vigor el 2019 o (4) presentar al
Parlament el Projecte de llei de prevenció dels residus entre d’altres.
De la poca feina feta des de l’aprovació de la llei 16/2017, cal destacar el
conflicte territorial que ha generat el Decret Llei 16/2019. Un decret aprovat
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per una majoria parlamentària sense consultar ni consensuar amb el territori,
que ha obligat al propi govern a preparar-ne una modificació exprés davant
les mobilitzacions i posicionaments de molts ajuntaments, consells comarcals,
entitats ecologistes, sindicats i plataformes. De fet el Decret Llei 16/2019 no
respecta en molts termes la pròpia Llei 16/2017 (un sistema energètic descentralitzat, fonamentalment de proximitat, aprofitant espais ja alterats per l'activitat humana…).
Les conseqüències d’aquesta deixadesa política, ens porten a l’aparició de projectes de línies de molta alta tensió (MAT) previstes per transportar electricitat
de plantes eòliques i fotovoltaiques d’Aragó cap a Catalunya, que encara tensionen més el territori per l’impacte que generen al llarg del seu recorregut. El
govern no pot utilitzar aquests projectes per pressionar a tots els sectors que
reclamen una moratòria del decret 16/2019 i una planificació territorial de les
renovables.
El govern de Catalunya no pot donar suport a macro projectes eòlics marins
com el projectat a la Costa Brava Nord només per assolir els objectius marcats
de producció d’energia amb fonts renovables pel 2030.
El govern de Catalunya no pot obviar la seva responsabilitat en la manca de
desplegament de la Llei 16/2017, no pot responsabilitzar de no assolir els objectius marcats per al 2030 al territori, que l’única cosa que vol es implementar
les renovables però d’una manera ordenada i consensuada.
Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Presentar, en el termini d’un mes, un pla detallat i calendaritzat per elaborar
un Pla Territorial de les Energies Renovables.
2. En el marc de la redacció del Pla Territorial de les Energies Renovables,
suspendre de manera immediata la tramitació de tots els projectes d'energies
renovables de més de 5MW.
3. Presentar un recurs contenciós administratiu al Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) si finalment és declarada zona d’ús prioritari per a
l’energia eòlica el tram comprès entre el golf, el cap de Creus i la badia de
Pals, demanant la classificació com a zona de restricció.
4. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla detallat i calendaritzat per
desplegar la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic.
Proposta de resolució 9
Per la sobirania energètica: energètica pública

El Ple de Parlament del juliol de 2021 va aprovar la Moció 12/XIV que establia la creació d'una empresa energètica pública catalana basada en fonts renovables. L’esmentada Moció instava al govern a iniciar els treballs per constituir l’empresa abans no acabi l’any 2021.
Des d’aquell juliol i durant els darrers mesos la pujada de la llum és constant
i l’impacte a les llars i economies de la majoria de catalanes, insostenible. Vint
anys després del procés de liberalització de les elèctriques a l’Estat Espanyol
el preu de la llum ha augmentat un 100% mentre que el salari mitjà només una
cinquena part. Aquest hivern passat vam veure com la llum pujava un 27% en
plena onada de fred i, ja l’any 2017, 400.000 famílies no podien mantenir la
seva llar a una temperatura adequada. De fet, l’Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques va calcular que 855.000 persones pateixen pobresa energètica.
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Aquest mes de setembre, cada dia s’han batut els rècords del cost de la llum i
no està previst que deixi d’encarir-se fins al març. A més, davant els més minsos intents del Gobierno de pal·liar els efectes d’aquesta pujada a través de la
baixada de l’impost (sense tocar els beneficis milionaris dels oligopolis elèctrics) i de les queixes de la població, les elèctriques no han dubtat en amenaçar
-com ja van fer als ajuntaments el passat 2019- amb el tancament de les centrals nuclears de manera abrupta, encarint fins a nivells exorbitants el preu de
la llum per l’escassetat d’energia.
En aquest escenari l’empresa energètica pública catalana és urgent i no admet
demora. Una empresa que ha de partir de fonts d’energia renovable que tingui
el control públic de tot el cicle de producció, distribució i comercialització de
l’energia, amb l’objectiu que els subministraments bàsics siguin un dret garantit per a tota la població i no una mercaderia i que puguin ser també accessibles a tothom.
Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Presentar, en el termini d’un mes, un pla detallat i calendaritzat de constitució de l’empresa energètica pública que incorpori, de manera concreta, la
constitució d’aquesta de manera efectiva abans de finals de 2021, tal com estableix la Moció 12/XIV aprovada al Parlament de Catalunya.
2. Iniciar, en el termini màxim d’un mes, la reversió de la central hidroelèctrica
de Sant Quirze de Besora a mans públiques com a part d’aquesta empresa
energètica pública.
Proposta de resolució 10
Per la reactivació de la llengua i la cultura als Països Catalans

La llengua i la cultura esdevenen, especialment en situacions de crisi, elements
essencials per a la recuperació i empoderament comunitaris, per a la identificació col·lectiva i per a l’exercici de contrapoder enfront un sistema depredador de llibertats i sobiranies personals i col·lectives. Davant les amenaces econòmiques i polítiques, en un marc de creixent ferocitat del capitalisme i del
poder dels estats contra els drets dels pobles, la llengua i la cultura esdevenen
amenaçades i, alhora, un potencial de resistència, arreu, i aquesta conjuntura
afecta de forma específica la situació de la llengua i la cultura en el marc dels
Països Catalans.
La crisis sanitària, social i econòmica accelerada per la pandèmia ha tingut un
fort impacte en l’àmbit de la Cultura, en la seva dimensió comunitària i d’autoorganització, en l’associacionisme cultural i la cultura popular en general,
en les dimensions d’accés a la creació artística i al seu gaudi i, d´una forma
molt contundent en la dimensió econòmica, sobre tots els sectors professionals
i laborals relacionats amb la cultura, evidenciant la seva vulnerabilització i
precarietat. En aquest sentit, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
(CoNCA), el Departament de Cultura i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), juntament amb D’EP Institut, van presentar a inicis del 2021
un informe tècnic que permet fer una primera estimació de l’impacte econòmic de la COVID-19 en el sector cultural català.
En moments de greu crisi econòmica i social hi ha el risc que es relegui la
consideració de la cultura com a dret bàsic, quan precisament la redefinició
d’allò que considerem cultura - entesa com a substrat de les relacions humanes, i com tot allò que contribueix al desenvolupament personal i comunitari
de les persones, des del seu arrelament als valors democràtics - pot ser la resposta ràpida i col·lectiva més necessària i eficaç, perquè esdevé contrapoder
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enfront l’auge dels populismes feixistes i el creixent poder del capital en les
últimes dècades.
Entenent doncs justament que en situacions de crisi la cultura és més imprescindible que mai, cal incloure al marc dels drets i deures col·lectius els espais
i polítiques públiques culturals des d’on democratitzar la cultura i enfortir el
seu poder emancipador. Cal combatre la seva mercantilització i instrumentalització ideològica al servei del neoliberalisme, l’imperialisme, el colonialisme i el patriarcat. Cal obrir-la a la llibertat crítica i al debat públic, a la
innovació de noves formes de comprensió i comunicació de la complexitat
global i local, i en definitiva cal alinear la cultura amb la resta d’àmbits socials
que sostenen la democràcia.
Però en la forma d’enfocar aquesta crisi i de fer front a totes les febleses del
sistema mostrades, així com en la forma d’incidir des de les administracions
en la transformació econòmica del sector, s’ha optat per prioritzar els grans
sectors de producció dins la perspectiva del consum cultural, i no s’ha posat
en marxa cap pla específic adreçat a la cultura comunitària, associativa, popular, ni per fer front a la precarització laboral de tots els sectors vinculats a la
creació i producció artística i cultural.
D’altra banda les darreres dades demoscòpiques avalen i confirmen les tesis
més alarmistes que fa temps posen damunt la taula les entitats de defensa de
la llengua catalana, llengua minoritzada que no pot ser usada amb normalitat
al seu territori d'ús, i que perd parlants per la manca d’espais de promoció i
ús. Cal ubicar la defensa de l’accés i ús del català, en tant que llengua minoritzada, en un pla de defensa de la diversitat lingüística en front del neoliberalisme depredador, i en tant que llengua minoritzada en un pla de defensa de
l’expressió pròpia de nació oprimida, en front d’una voluntat estatal d’aniquilació de la diversitat i dels signes d’identificació dels Països Catalans.
Caldrà actuar amb un pla d’intervenció a favor dels drets lingüístics que d’una
banda abasti tots els àmbits i que tingui com a eix fonamental l’accés a la llengua
i la promoció d’espais d’ús en pro de la cohesió social i la gestió de la diversitat
lingüística i, de l’altra, la presa de consciència del valor polític que té defensar
les llengües minoritàries amenaçades per l’imperialisme depredador que utilitza
la imposició de les llengües dominants com a mecanisme de submissió i exercici
de poder. En aquest sentit la Candidatura d’Unitat Popular - Un nou Cicle per
Guanyar va fer una interpel·lació parlamentària el juny de 2021 i ha registrat la
moció subsegüent, que es debatrà al Ple de principis d’octubre. La Proposta de
resolució que presentem, en matèria lingüística, es cenyirà als aspectes més urgents que afecten directament al dret d’accés a la llengua, un dret que en ser
conculcat va en detriment de la igualtat d’oportunitats entre totes les persones
que viuen als Països Catalans, i de forma específica al Principat de Catalunya.
Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Posar en marxa abans d’acabar l’any 2021 un pla d’emergència cultural
que combati les desigualtats, amb mesures específiques immediates per garantir el dret d’accés a la cultura en tota la seva dimensió, com a eina d’igualtat
d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió, a tota la població de Catalunya.
• la participació i accessibilitat cultural, la deconstrucció d’algunes hegemonies classistes vinculades tradicionalment a la cultura i la potenciació de la
cultura amb perspectiva comunitària
• la desprecarització del sector laboral cultural, escoltant totes les veus, com
ara la dels sindicats d’artistes, I’SMAC, etc.
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2. Posar en marxa abans d’acabar l’any 2021 mesures específiques de forma
urgent per garantir el dret d’accés a l’aprenentatge i ús de la llengua catalana
com a eina d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’inclusió, a tota la
població de Catalunya i en especial als sectors més vulnerabilitzats als qui la
falta d’accés a la llengua catalana fa encara més discriminatòria la seva vulnerabilització.
• Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar l’extensió dels Plans Educatius
d’Entorn impulsats pel Departament d’Educació, i l’oferta d’escoles d’adults
incloent l’aprenentatge de la llengua catalana
• Reactivar, dotar econòmicament i prioritzar els Plans d’Acollida Municipals
i els centres de normalització lingüística per tal de garantir que cap persona no
quedi exclosa del dret a l'aprenentatge de l’idioma, amb especial atenció a la
tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística com a entitat territorial
de referència en l’ensenyament del català a la població adulta i en l’acolliment
lingüístic, perquè executi, coordini, assessori i certifiqui la formació de català
necessària per a l’arrelament.
Proposta de resolució 11
Per avançar cap a la reforma agrària: per un banc de terres

La pagesia és un pilar indispensable del teixit productiu català, de la seva cohesió social i territorial. La defensa de la petita i mitjana pagesia és un pas
imprescindible en l’avenç cap a la sobirania alimentària que necessita, per la
seva supervivència, d’una reforma agrària.
Una reforma que ha de tenir com un dels seus elements imprescindibles la
creació de polítiques que garanteixin l'accés a la terra per totes i tots aquells
que vulguin treballar-hi i que eviti el seu acaparament per fons d’inversió i
grans empreses per un interès especulatiu. El Govern ha de tenir el control del
sòl i això cal que passi, entre d’altres, per la creació d’un ampli banc de terres.
El 17 de juny de 2019 es va aprovar la Llei 3/2019 de 17 de juny, dels espais
agraris, que suposa un petit pas, tímid, en aquest sentit. Es tracta d’una normativa que crea un registre de terres amb la voluntat de procedir a la mobilització d’aquestes sense cap voluntat d’incidir en l’ús i propietat d’aquesta de
manera proactiva i decidida.
Aquesta llei, pendent de desplegament reglamentari, queda lluny dels objectius desitjables per garantir la supervivència de la petita i mitjana pagesia i té
un recorregut menor que d’altres com la Ley 6/2011, de 13 de octubre, de
movilidad de tierras de la Xunta de Galicia aplicada sota govern del PP o la
Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas aprovada a Navarra, per la UPN.
Cal doncs, dotar aquesta llei de major potència i donar major capacitat d’intervenció a l’administració pública, creant d’una entitat gestora del banc de
terres, fent que l’administració dugui a terme l'activitat d'inspecció i afeginthi la possibilitat de dret de tempteig i retracte segons s’establia a la Llei 1/2008
de contractes de conreu abans de la seva modificació.
Per això, el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Iniciar, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents per
tal de tenir el dret preferent d’adquisició de sòl agrari com a Generalitat directament o per mitjà de les seves entitats o empreses públiques, exercint els drets
de tanteig i retracte, en cas de compravenda, permuta, dació en pagament, do72
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nació entre vius o aportació a societat de finques rústiques o explotacions agràries, estiguin o no arrendades, amb caràcter subsidiari als arrendataris i els
confrontants.
2. Iniciar, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents per
tal de convertir el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús en un
instrument administratiu i públic que incorpori les finques amb vocació agrària i en el qual es centralitzin les dades relatives a l'oferta i demanda d'aquestes
finques. Aquesta entitat ha de ser també un instrument per dur a terme la mediació de l'entitat gestora amb terceres persones, tant per assolir la incorporació de les finques a l’entitat com per aconseguir la cessió de les mateixes,
estiguin o no incorporades al registre, i per dur a terme la seva depuració física
i jurídica.
3. Iniciar, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents per
tal d’exercir des de l’administració de la Generalitat, sigui personal propi de
l’entitat gestora, personal propi o persones habilitades a tal efecte, les funcions
de direcció i execució de l'activitat d'inspecció i control de les finques que
pretenguin incorporar-se o incorporades al Registre de parcel·les agrícoles i
ramaderes en desús, estiguin o no cedides a tercers.
4. Iniciar, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents per
tal de fixar preus de referència sobre les terres i crear una Comissió Tècnica
de Preus i Valors que rebrà un informe anual d'activitat de l'entitat gestora
(Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús) i un informe anual conjunt sobre preus i valors elaborat pels serveis tècnics agraris de la Conselleria
competent en matèria d'agricultura i de l'entitat gestora. La Comissió Tècnica
de Preus i Valors emetrà, al menys, un informe anual preceptiu per a la fixació
per la Generalitat de Catalunya dels preus de referència, en el qual constarà
els preus de referència proposats per a la seva aplicació per l'entitat gestora
del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús. Aquests preus seran
determinats en funció de paràmetres que han de constar en el mateix informe,
com ara zones geogràfiques, productivitat, ubicació, configuració geofísica o
tipus d'aprofitament.
Proposta de resolució 12
Sobre el model agrari i els drets laborals de les treballadores agràries
temporeres

La gran indústria agroalimentària ha acaparat els mercats globals de distribució dels productes agraris, ha deixat sense capacitat de negociació i comercialització a la pagesia que es veu incapaç d’aconseguir valoritzar el seu producte i obtenir-ne beneficis amb preus dignes. Aquest model agrari
intensificador porta associat l’existència d’una mà d’obra cada dia més precaritzada ja que la reducció dels costos de les empreses es diposita sobre la qualitat i els salaris. Davant aquesta situació les petites explotacions es veuen absorbides sense capacitat de negociar preus del producte i salaris dels seus
treballadors.
I la baula més feble de tot aquest engranatge correspon a les treballadores
temporeres, unes 30.000 persones només a la plana de Lleida, segons anunciava fa poc l’alcalde de la ciutat, un volum que suposa prop d'un 10% de la
població que hi viu habitualment. Cal recordar que a l'entorn d'un 45% d'aquestes arriben al territori en situació administrativa irregular i, per tant, no
poden treballar de manera legal a la fruita, això és amb els drets socials i laborals mínims garantits.
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Així doncs, la situació laboral de les treballadores temporeres és de les més
precàries de tots els sectors productius i té a veure directament amb les vies
d’obtenció de l’autorització de treball d’una banda, i del contracte de treball
agrari de l’altra. Quan hi sumem l’accés a allotjament, recursos i serveis bàsics
acabem de completar el triangle que identifica la situació resultant de vulnerabilització induïda en que es troba la treballadora temporera.
L’abordatge incomplet de la problemàtica multifactorial en la que es troben
les treballadores agràries temporeres les aboca a formar part de col·lectius catalogats com “en exclusió social” (mal anomenats sense papers, sense sostre,
sense contracte..) i acaben gestionant-se des de l’àmbit dels afers socials.
Les campanyes agràries a la plana de Lleida del 2020 i 2021, per exemple, van
tornar a posar en evidència les greus mancances d’infraestructures i polítiques
socials que acompanyen les polítiques econòmiques que es fan des del govern
de la Paeria, de la Diputació i de la Generalitat.
Garantir de manera urgent els drets socials i laborals a les persones temporeres
que venen a treballar al sector agrari català passa, també, per la defensa de la
pagesia arrelada al territori. La mirada transversal es imprescindible perquè hi
intervenen diverses casuístiques que donen com a resultat aquesta problemàtica multifactorial i és per això que els acords proposats abarquen desde el
model agrari i la gestió del territori fins als drets laborals de les treballadores
agràries (temporeres o no), el feminisme i l’antiracisme.
Per això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Propiciar les pràctiques agrícoles basades en processos agroecològics, la
biodiversitat i els coneixements locals establint al pressupost 2022 una partida específica de suport a petits productors locals i una taxació adicional a
grans productors nacionals i multinacionals per encarar una profunda reforma del model agrari que acceleri la descentralització de la producció i la
distribució.
2. Denunciar la necropolítica que l’estat espanyol exerceix a través la Llei
d’estrangeria, que impossibilita la regularització de les treballadores temporeres estrangeres i és el seu principal impediment per poder viure dignament i
contribuir al conjunt de la població com a ciutadanes de ple dret i en igualtat
de tracte i no discriminació.
3. Concretar amb l'administració competent i en el termini de 6 mesos les mesures concretes en materia de situació administrativa que permetin a les treballadores agràries temporeres en situacio administrativa irregular esdevenir ciutadanes de ple dret en igualtat de condicions que les treballadores de la resta
de sectors.
4. Posar en marxa, en un termini de 6 mesos, un servei individualitzat d’assessorament jurídic i assistència lletrada que pugui conduir a les persones ateses
a evitar la pèrdua de permisos o l’accés a drets socials bàsics com sanitat o
habitatge.
a) Garantir la distribució territorial d’aquest servei i dotar-lo de recursos suficients per atendre les necessitats comunicatives de les treballadores a qui va
adreçat.
b) Informar, en el marc d’aquest servei, a les treballadores de la responsabilitat
compartida treballadora - empresa que actualment té el règim agrari, pel que
fa a l’ingrés de quota i la seva tramitació, per evitar perjudicis per desconeixement o possibles abusos de poder en les relacions laborals.
5. Assegurar l’allotjament digne de les treballadores temporeres amb tot el que
implica: espai per dormir, per cuinar, per mantenir la higiene i uns mínims de
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privacitat i seguretat. Aquests allotjaments han d’estar distribuïts en diferents
municipis del territori, segons les necessitats detectades prèviament i evitant
la creació de grans allotjaments. I han de ser accessibles per a les treballadores
directament sense intermediaris.
6. Garantir la integritat física i psicològica de les treballadores temporeres dones i sexe-gènere dissidents en tot moment. Especialment als serveis d’atenció
i en l'assignació dels allotjaments però sobretot en l’entorn laboral a través de
campanyes específiques de difusió per a treballadores i empreses sobre comportaments vexatoris i masclistes, els serveis d’atenció i les sancions corresponents.
7. Garantir els Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) a tot el territori i la capacitat del servei d’atendre les treballadores temporeres dones i
sexe-gènere dissidents en totes les seves necessitats comunicatives amb personal tècnic capacitat a tal efecte.
8. Impulsar campanyes d’inspecció de treball, que vagin acompanyades de
denúncia si escau, per manca de compliment dels drets laborals. Cal garantir
que les inspeccions de treball no es converteixin en batudes racistes que impliquin empresonaments al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) i l’inici
de processos d’expulsió, ja que a la situació actual les inspeccions de treball
es fan amb l’acompanyament de la Policia Nacional amb aquesta finalitat.
9. Crear, en un termini de 3 mesos, un grup interdepartamental entre els departaments d’Agricultura, Territori, Empresa i Treball, Drets Socials, Igualtat,
Sanitat i Presidència per abordar el canvi de model agrari en tota la seva complexitat i afectacions en les treballadores i el territori.
10. Propiciar la coordinació entre diferents entitats, organitzacions i administracions de l’àmbit local i territorial, implicant a municipis, Consells Comarcals, Diputacions i Generalitat amb suficient antelació per a la propera campanya agrària, com a mínim a la campanya de la fruita 2022.
Proposta de resolució 13
Per la retirada de distincions i homenatges a Joan Carles de Borbó

La llei del silenci implementada durant dècades al voltant de la Casa Reial
amb la connivència de tots els nivells de l’Estat ha construït una imatge distorsionada i falsificada de la monarquia borbònica i els seus representants, que
avui en dia és obertament qüestionada per una part important de la societat i
els mitjans de comunicació per tot el món. I per molt que es vulgui amagar,
silenciar o emblanquinar, la realitat és que la revelació de la poc edificant vida
de l’anomenat “rei emèrit” no és un problema de caràcter privat, sinó que és
un fet públic extraordinari i seriós i amb molta significació institucional, que
afecta totes les institucions de l’Estat i que deixa en evidència la institució
monàrquica, el règim del 78 i la trama d’interessos falsos teixits al voltant de
la Casa Reial.
Revelacions periodístiques sobre els suposats negocis il·lícits de Juan Carlos
I, investigacions judicials sobre sumes milionàries de diners de dubtós origen
i en comptes de bancs suïssos, l’ús pervers del públic per obtenir beneficis
privats creant una camarilla de servents, aduladors i beneficiaris, renúncia diferida per part de Felip VI de l'herència del seu pare, i el recent i estrambòtic
episodi de "fugida" a una destinació tan poc edificant com els Emirats Àrabs
Units - gestionada per acord mutu entre la Zarzuela i la Moncloa en un desesperat intent de salvaguardar la desacreditada imatge de el rei i la monarquia75
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són fets extraordinàriament greus, davant els quals cap institució no pot romandre impassible.
En aquest exercici de decència i higiene democràtica prematura, és fonamental l’acció dels poders executiu, legislatiu i judicial, que no només no
estan tenint un paper exemplar, sinó que intenten amagar, blanquejar, minimitzar o portar al camp de l’acció privada és un escàndol a gran escala amb
ramificacions a la majoria d’institucions estatals. Així, el govern central teixeix amb la Corona un vergonyós pacte per protegir la Monarquia; les Corts,
amb els vots dels partits majoritaris, impedeixen la investigació fins a les
darreres conseqüències d'una monarquia corrupta; el poder judicial dilata i
retarda els procediments d’investigació i la legislació arcaica i antidemocràtica tipifica com a delictes contra la corona els exercicis bàsics de llibertat
d’expressió i pluralisme polític, tal com dictamina el Tribunal Europeu de
Drets Humans.
El Parlament de Catalunya no pot romandre impassible davant d’esdeveniments d’una gravetat tan extrema i, per tant, ha d’acordar, tan aviat com sigui
possible, retirar els honors i distincions atorgats a Juan Carlos I i, en particular,
la visualització d’imatges en honor a la seva figura que puguin existir en edificis de la Generalitat de Catalunya i, així mateix, instar a les administracions
municipals a fer el mateix.
Per això, el Parlament de Catalunya insta:
1. Al Govern de la Generalitat a retirar les distincions i els elements d’homenatge que puguin existir a Juan Carlos de Borbó en edificis propietat de la
Generalitat de Catalunya, per considerar que la seva actuació durant l’exercici
del cap d’Estat i després de la seva renúncia a la Corona és incompatible amb
l’ètica i la democràcia.
2. Al Govern de la Generalitat perquè insti a les administracions municipals a
retirar les distincions i els elements d’homenatge que puguin existir a Juan
Carlos de Borbó en edificis propietat d’aquestes o en el nomenclàtor dels carrers.
3. Al Govern de la Generalitat perquè insiti al Congreso de los Diputados a
crear una Comissió d’investigació relativa a la trama vinculada a les presumptes il·legalitats i irregularitats comeses per membres de la Casa Reial i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb Aràbia Saudí.
Proposta de resolució 14
Per l’exercici del dret a l’autodeterminació

El Parlament de Catalunya ha resolt en diverses ocasions que el conflicte polític amb l’Estat només es resoldrà per la via de l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia de totes les persones represaliades.
Així mateix, la societat catalana s'ha pronunciat de forma majoritària i permanent que la resolució del conflicte passa per la celebració d'un referèndum
d'autodeterminació on tots els ciutadans de Catalunya puguin decidir el futur
del país.
El poble català no pot desaprofitar la porta que s'obre amb el referèndum d'autodeterminació que Escòcia té previst celebrar l'any 2023. Referèndum que
situarà el dret a l'autodeterminació en el centre del debat de la política europea.
Per això,
El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme un referèndum d’autodeterminació abans no finalitzi la XIV legislatura i, per tant, insta al govern
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de la Generalitat a iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per a
garantir-ne la seva realització.
Proposta de resolució 15
Per la retirada de les acusacions particulars de la Generalitat

Milers de persones han patit la repressió pel seu compromís polític arreu dels
Països Catalans en els darrers mesos.
A més, l'europa fortalesa amb la seva necropolítica monopolitza la dignitat
decidint qui té dret a viure i qui no i on. Catalunya, a través dels cossos de
seguretat públics replica les polítiques de la mort perseguint aquelles identitats, les del sud global, a qui el sistema d'explotació capitalista només considera mà d'obra explotable, criminalitzant i convertint aquestes persones en
dissidents polítics a reprimir pel sol fet d'existir i encara més quan defensen
els drets que els hi son negats.
Malauradament les institucions i el Govern de Catalunya no han estat en molts
casos a l'alçada de les circumstàncies i no només s'han posat de perfil davant
la repressió sinó que sovint han actuat de corretja de transmissió de la repressió contra l'independentisme i els moviments populars.
És necessari doncs un gir de 180 graus en el paper de la Generalitat i el Govern
de Catalunya davant la repressió. Cal que estiguin de forma clara i contundent
del costat de la gent represaliades sense matisos ni fissures.
Per això,
1. El Parlament de Catalunya es compromet a donar tot el suport necessari a
totes les persones represaliades per motius polítics arreu dels Països Catalans
i insta el Govern de la Generalitat a què ho faci també (en especial a les 13
persones represaliades en el cas “23S” per la gravetat de les acusacions que
pateixen). Així, Parlament i Govern faran tot allò que sigui possible i necessari
per donar suport tant a qui pateix la repressió com als seus entorns polítics,
socials i familiars així com a la seva defensa jurídica i política.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
a) Retirar totes les acusacions particulars contra manifestants i activistes polítics.
b) Deixar d’aplicar la Llei 24/2015 (Llei Mordassa).
c) No col·laborar en les batudes racistes dels cossos policials espanyols.
Desestimar qualsevol operatiu dels cossos i forces de seguretat catalanes que
tingui com a resultat intencionat o en conseqüència directa la persecució i el
tancament de persones en situació administrativa irregular al Centre d’Internament d’Estrangers per procedir a la seva expulsió sense que hagin comès
cap delicte.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Basha Changue Canalejo
Diputada del GP CUP-NCG

Dani Cornellà Detrell
Portaveu adjunt del GP CUP-NCG

Laia Estrada Cañón
Diputada del GP CUP-NCG

Pau Juvillà Ballester
Diputat del GP CUP-NCG

Xavier Pellicer Pareja
Diputat del GP CUP-NCG

Eulàlia Reguant i Cura
Portaveu del GP CUP-NCG

Carles Riera Albert
Diputat del GP CUP-NCG

Maria Dolors Sabater i Puig
Presidenta del GP CUP-NCG
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Montserrat Vinyets Pagès
Diputada del GP CUP-NCG
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 16501, 16512)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Mònica Sales de la Cruz, 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
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Sobre el projecte de futur de l’aeroport Barcelona - El Prat

El Parlament de Catalunya posa de manifest que:
1. L’Aeroport de Barcelona - El Prat és un motor econòmic d’importància
cabdal per a la ciutat i per al país, en especial per la captació de talent internacional i d’esdeveniments globals i per aconseguir noves implantacions d’empreses multinacionals.
2. Des de fa molts anys la societat catalana i les administracions hem reclamat
que l’aeroport de Barcelona - El Prat esdevingui un hub intercontinental i de
vols de qualitat que atregui talent, tecnologia, empreses multinacionals i esdeveniments globals.
3. Una inversió d’aquesta magnitud suposa un canvi significatiu en el model
econòmic futur de Catalunya ja què ens connecta amb Àsia i Nord Amèrica,
pols principals del desenvolupament tecnològic actual i futur. No es pot cancel·lar una inversió que, segons la Universitat de Barcelona i la Cambra de
Comerç de Barcelona, generaria uns 83.000 llocs de treball addicionals, sense
ni tant sols haver-se assegut a negociar els possibles motius de discrepància.
El Parlament de Catalunya insta al Govern a exigir al l’Estat a:
4. Mantenir l’acord assolit el 2 d’agost que contempla una inversió de 1.700
M€ que permeti la conversió de l’Aeroport del Prat en un hub intercontinental,
així com mantenir l’acord d’inversió de les estacions d’alta velocitat ferroviària als aeroports de Girona i Reus.
5. Que el DORA 2022-26 derivi, sense apriorismes, en un Pla Director que
defineixi l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. Donat l’actual context
d’emergència climàtica, cal que el projecte preservi la llacuna de la Ricarda,
minimitzant les afectacions ambientals a la Xarxa Natura 2000, de tal manera
que pugui comptar amb l’aval ambiental de la Unió Europea.
6. Assumir una gestió integral de l’Aeroport de Barcelona - el Prat feta des de
la proximitat, competitiva, moderna, digital i sostenible, adaptada a les demandes actuals i futures i a les preferències territorials.
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Proposta de resolució 2
Sobre l’Increment del preu de l’electricitat i el rebuig dels projectes
MAT a Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Instar els Ministeris espanyols de Política Territorial i Funció Pública i de
Transició Ecològica i de Repte Demogràfic a aturar i desestimar el projecte i
el traçat de les cinc línies MAT que afecten al territori català.
2. Instar l’Estat perquè retorni al nostre Govern les competències retirades
coincidint amb l’aplicació de l’article 155 amb relació al poder decisori sobre
els traçats de les xarxes de transport d’energia de Catalunya així com al caràcter vinculant de l’informe que emet la Generalitat de Catalunya sobre el Pla
d’inversions anual de les companyies energètiques.
3. Impulsar, com a mesura per lluitar contra la volatilitat de preus del mercat
elèctric majorista, l’autogeneració d’energies renovables a tots els nivells
(particulars, comunitats, empreses i ens públics o mixtes) igualant els drets i
oportunitats dels petits respecte als grans productors.
4. Instar el Gobierno a auditar i publicar els costos de la distribució elèctrica
per tal d’aplicar-los una remuneració que sigui transparent, justa i proporcionada i que permeti, si és el cas, abaratir aquest concepte en el preu de la factura
de la llum.
5. Instar l’Estat a que, mitjançant Decret Llei, obligui a que totes les comercialitzadores d’últim recurs contractin un mínim d’un 50% de l’energia que comercialitzen a preu tancat, i només l’altre 50% al mercat diari, per tal d’acotar
la proporció dels kWh venuts per aquestes empreses que estigui afectada per
la volatilitat dels preus, reduint-ne així l’afectació sobre la ciutadania i sobre
la competitivitat de pimes i autònoms.
6. Reprovar la inacció del Gobierno davant l’increment del preu de l’electricitat, per la seva manca de previsió i per haver reaccionat tard i malament en
l’aplicació de les mesures al seu abast.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

80

Dossier Ple 12
29 de setembre de 2021

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 16502,
16547)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Som el 52%

Les eleccions del 14 de febrer de 2021 van propiciar un resultat històric aconseguint el 52% dels suports a formacions independentistes i una majoria absoluta en escons al Parlament de Catalunya. Des del referèndum de l’1 d’octubre l’independentisme ha anat revalidant les victòries electorals i millorantne els resultats. I, malgrat la repressió política, judicial i policial de l’Estat
espanyol, han passat quatre anys i el moviment polític i civil sobiranista persisteix. És per això que, d’acord amb els resultats dels darrers comicis, es va
confeccionar l’actual acord de legislatura per formar govern.
Tal i com diu l’Acord de Govern de 17 de maig de 2021, les prioritats
d’aquesta legislatura passen per desplegar un pla per recuperar i defensar
l’exercici dels drets civils i polítics i combatre la repressió política; i per avançar cap a la República Catalana des dels grans consensos i l’aposta per l´acumulació de forces i la conquesta de drets i llibertats perdudes i la combinació
del procés de negociació i diàleg amb l’estat, amb la de la confrontació democràtica i social, per la qual caldrà preparar-se per, arribat el cas, estar en disposició de vèncer aquest embat.
Els acords estratègics dins l‘independentisme han estat la clau que ens han
permès avançar en el camí cap a la independència. Cal recuperar de manera
immediata aquests espais compartits d‘anàlisi i direcció política entre formacions i associacions independentistes amb l’objectiu d’assolir un acord estratègic entre totes després de l´assoliment del 52% en les eleccions del 14 de
febrer. Per això, és fonamental promoure i participar en un espai de coordinació, consens i direcció estratègica col·legiada per generar consensos entre els
principals actors independentistes i definir els passos compartits en tots els
àmbits d’actuació rellevants (institucionals i socials) per culminar el camí cap
a la República Catalana.
En el marc de la resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i
l’Estat la proposta de l’independentisme només pot passar per materialitzar el
resultat del 52% del 14F, per defensar l’exercici efectiu del dret a l’Autodeterminació i, en el context històric actual, per la defensa de l’Amnistia. Un
procés de negociació amb l’Estat és probablement la via més directa i homologable als estàndards democràtics internacionals per afrontar i resoldre el
conflicte polític entre Catalunya i l’Estat i acabar també amb la repressió i
persecució política de l’independentisme. Però per fer-ho possible cal passar
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d’una fase incipient de diàleg, que hem viscut des del reconeixement per part
del govern espanyol de l’existència d’un conflicte polític sobre el futur de Catalunya, a un Procés de Negociació amb totes les garanties que el faci possible.
El Parlament de Catalunya constata:
1. Que el dret a l’Autodeterminació és l’única via democràtica per la resolució
del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.
2. Que només un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’Estat Espanyol pot substituir el mandat polític del referèndum de l’1 d’octubre de treballar per fer real la República catalana.
3. La necessitat d’una Amnistia com a única solució per posar fi a tota la repressió política dels últims anys i la necessitat de resoldre el conflicte mitjançant actuacions democràtiques i polítiques.
4. La necessitat de construir un gran Acord Nacional per l’Autodeterminació
que vagi més enllà de partits polítics i que agrupi l’àmplia majoria social del
país favorable a la solució democràtica que viu el país i que constitueixi mur
de defensa dels drets fonamentals, que tenen un ampli suport social i ciutadà i
que no tenen cabuda al marc de l'Estat. Amb el compromís inequívoc que des
del diàleg i l’embat democràtic a l’Estat es pugui assolir l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia legislatura i a partir del consens entre totes les forces
independentistes en un espai de coordinació, consens i direcció estratègica.
5. L’aposta pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític
existent així com la necessitat d’una confrontació cívica i pacífica per forçar
l’Estat a assumir la realitat fins ara negada.
6. La necessitat d’impulsar la constitució d'una comissió al Parlament de Catalunya amb l’objectiu de fer seguiment, retiment de comptes i compareixences d’experts sobre el procés de negociació.
7. La necessitat de defensar la sobirania del Parlament, els drets dels diputats,
diputades i electorat, i constatant que els seus membres d’aquesta cambra gaudeixen de les prerrogatives d’inviolabilitat i immunitat parlamentàries, les
quals han de garantir la lliure formació de la voluntat de la cambra.
8. La necessitat de preservar i incrementar les fortaleses democràtiques del
moviment independentista a través de:
a. La mobilització ciutadana determinada en una confrontació democràtica i
cívica.
b. Les majories electorals inequívoques.
c. La pluralitat i transversalitat del projecte.
d. Les institucions de Govern amb agenda i lideratge independentista.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Assumir les respostes urgents davant les amenaces als drets i llibertats i en
particular a les actuacions repressives de l‘Estat i posar les bases per una litigació estratègica en el marc de la causa general contra l’independentisme.
2. Impulsar una agenda legislativa i d’acció ambiciosa per construir espais de
sobirania i a reprendre amb urgència la iniciativa conjunta de l’independentisme aprofitant el mandat que les urnes ens han donat.
3. Seguir treballant amb fortalesa per poder plantejar un nou embat democràtic
que permeti assolir la República Catalana i la independència del nostre país.
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Proposta de resolució 2
L’Estat Espanyol no pot presentar credencials plenament democràtiques

Els fets ocorreguts durant els últims anys constaten que Espanya no pot presentar credencials plenament democràtiques.
El Parlament de Catalunya denúncia la sistemàtica vulneració dels drets fonamentals per part del Regne d’Espanya, i reprova i rebutja les actuacions portades a terme pel seu sistema policial i judicial.
En els darrers anys, en el seu afany per reprimir la dissidència política independentista, els diferents poders i agents de l’Estat espanyol, i de forma molt
particular el sistema policial i el judicial, han vulnerat de forma sistemàtica
les més elementals garanties de l’Estat de Dret, tergiversant fets i dret per perseguir els líders independentistes catalans.
Aquest forma d’actuar, que es correspon amb l’aplicació de l’anomenat “Dret
Penal de l’enemic”, contrasta amb la laxitud del sistema per investigar actuacions que soscaven els mateixos fonaments de l’Estat de Dret, com, per exemple, tancant la porta a la investigació dels crims d’estat del GAL –imprescriptibles– o negant-se a investigar les causes per corrupció, i en especial, que
afecten la monarquia espanyola.
Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya denuncia:
1. Les actuacions irregulars de policies i tribunals espanyols per criminalitzar
i castigar el legítim exercici de drets fonamentals dut a terme amb ocasió del
referèndum de l’1 d’octubre i les actuacions de protesta contra la brutal resposta policial i judicial pels fets.
2. La manca d’imparcialitat dels diferents poders de l’Estat, i molt singularment l’Executiu, però també els òrgans de govern del Poder Judicial, al no
respectar mínimament la presumpció d’innocència dels líders i seguidors del
moviment independentista.
3. La manca de neutralitat de les forces policials espanyoles investigant indiscriminadament activistes independentistes creant relats tergiversadament criminalitzats per presentar acusacions com a actes de terrorisme de legítimes
accions de protesta ciutadana i utilitzant mitjans il·legal per espiar líders independentistes tant dins l’Estat espanyol com a l’estranger.
4. L’ús estratègic del sistema judicial per perseguir els líders independentistes
intentant enganyar diferents sistemes judicials europeus, com quan es va intentar reclamar per corrupció el president i diversos consellers de l’1 d’octubre, es van manipular traduccions de resolucions judicials, es van ignorar immunitats europees fins i tot mantenint en presó a un eurodiputat electe, o, més
recentment, intentant fer creure la vigència d’una euroordre que el propi Estat
havia manifestat suspesa davant el Tribunal General de la Unió Europea
El Parlament de Catalunya constata:
5. L’absoluta disparitat de criteri entre el sistema judicial espanyol i els diversos sistemes judicials europeus que han hagut de pronunciar-se sobre els mateixos fets. Mentre a Espanya la resposta sempre ha estat repressiva, els tribunals de diferents jurisdiccions europees no han secundat cap de les peticions
d’entrega efectuades per l’Estat espanyol, arribant a denunciar amb contundència la vulneració de drets per part dels tribunals espanyols.
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6. El Parlament de Catalunya expressa la seva total confiança cap la justícia
europea, en clar contrast amb la desconfiança que li produeix la justícia espanyola en el seu intent de perseguir l’independentisme.
7. El Parlament de Catalunya assumeix tanmateix les diverses resolucions
emanades d’organismes internacionals que s’han pronunciat sobre els fets i,
de forma molt singular, el recent Informe de l’Assemblea de Representants
del Consell d’Europa, aprovat el passat 21 de juny.
El Parlament de Catalunya insta als membres de la Cambra:
8. A crear una Comissió de Seguiment de l’Informe de l’Assemblea de Representants del Consell d’Europa, aprovat el passat 21 de juny, el qual reclama
l’alliberament dels presos polítics i la retirada immediata de les euroordres
espanyoles.
9. A modificar el Reglament del Parlament de Catalunya, per tal que s’articulin mecanismes específics de protecció dels drets dels diputats; i, en especial,
que en garanteixin la seva efectiva inviolabilitat.
El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern de la Generalitat:
10. Davant les nombroses vulneracions sofertes pel poble català, l’adopció
d’una actitud proactiva de defensa del drets fonamentals, en particular dels
derivat de l’exercici legítim i pacífic del dret a la dissidència política.
11. Que s’insti a l’Estat espanyol a posar fi a la repressió de l’independentisme
català, respectant escrupolosament els drets fonamentals internacionalment
reconeguts, i donant compliment a les resolucions dels organismes internacionals que en reclamen compliment, modificant a l’efecte la legislació penal o
general que resulti necessària, donant instruccions a tot tipus d’autoritats per
a que actuïn amb tot moment amb neutralitat política i escrupolós respecte i
defensa dels drets fonamentals, buscant els mecanismes adients per procedir
al sobreseïment total de les causes seguides contra els independentistes catalans i l’immediat alliberament de tots els represaliats.
Proposta de resolució de suport al Molt Honorable President
Puigdemont

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, va patir el dijous
23 de setembre un nou intent de limitar la seva llibertat de moviments a Europa. La policia italiana el va detenir a la seva arribada a l’Alguer, on havia
d’iniciar un viatge oficial, però després la justícia italiana el va deixar en llibertat, a l’espera de la vista que es farà el proper dilluns 4 d’octubre a Sàsser.
El Parlament de Catalunya no pot restar impassible davant aquesta persecució
política sistemàtica del president Carles Puigdemont ni de la resta d’exiliats.
Per aquest motiu:
1. El Parlament de Catalunya dona suport explícit al Molt Honorable President
Carles Puigdemont, qui ha estat el President del referèndum de l’1 d’octubre
i de la Declaració d’independència del 27 d’octubre, així com la resta d’exiliats, membres del Govern i represaliats pels mateixos fets.
2. El Parlament de Catalunya constata que el Molt Honorable President Carles
Puigdemont i Casamajó:
a. Fou escollit per la majoria absoluta del Parlament el 10 de gener de 2016 i
va superar una qüestió de confiança el 29 de setembre de 2016.
b. Va ser avalat, arran del resultat de les eleccions del 21 de desembre de 2017,
que van configurar una majoria parlamentària independentista, per a ésser el
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legítim candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat de la dotzena
legislatura.
c. Va guanyar les eleccions europees del 26 de maig de 2019, esdevenint així
eurodiputat malgrat les ingerències i impediments de l’Estat.
3. El Parlament de Catalunya es referma en tot allò inclòs en la Resolució
3/XII del Parlament de Catalunya sobre la restitució de les institucions catalanes.
4. El Parlament de Catalunya denuncia que el Molt Honorable President Carles Puigdemont i Casamajó i la resta d’exiliats:
a. Han estat perseguits per operacions de l’Estat en les quals hi han participat
diverses instàncies judicials i policials.
b. La vulneració permanent de drets civils i polítics i de drets fonamentals
exercida per part de l’Estat Espanyol que pateixen en el seu lliure moviment
per Europa.
5. El Parlament de Catalunya posa en valor la tasca del President Puigdemont
al capdavant del Consell per la República, legitimant la institució que té per
objecte impulsar activitats de caràcter polític, social, cultura i econòmic destinades a la implantació i materialització d’un estat independent a Catalunya
en forma de república.
6. El Parlament de Catalunya expressa:
a) La necessitat de preservar la independència judicial en tots els països de la
UE, i en particular a l’Estat Espanyol, assenyalat en diverses vegades com un
dels pitjors de tota la Unió pel que fa a la separació de poders. El Consell
d’Europa ha advertit per la seva manca d’atenció en l’aspecte d’independència
judicial.
b) El seu suport a les polítiques internacionals que garanteixin la lliure mobilitat i la justícia per a tothom.
7. El Parlament de Catalunya constata que ni els jutges alemanys, belgues, ni
tampoc ara els italians, han admès la mesura de l’empresonament del Molt
Honorable President Puigdemont. Sempre que la justícia espanyola ha intentat
forçar una detenció i posterior empresonament, els tribunals d’arreu d’Europa
han rebutjat la mesura i sempre l’han deixat en llibertat.
8. El Parlament de Catalunya exigeix que cessin les ingerències del Govern
de l’Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional,
que pretenen impedir la materialització de la voluntat democràtica dels representants del poble de Catalunya i la que fou legítimament expressada en el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre.
(A efectes de còmput, aquestes dues propostes de resolució computen al Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya.)

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 16503, 16530)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament
del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al
Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Bon Govern i Govern Obert

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Avançar en l’aplicació de la nova Estratègia de les dades europees i en concret, a crear una Federació de portals de dades tant de la Generalitat, com de
l’àmbit local i supramunicipal de Catalunya, juntament amb un Espai de dades
al núvol.
2. Impulsar la creació de la figura del responsable de dades (Chief Data Officer) de Catalunya per coordinar la gestió, el processament i l’anàlisi de dades
obertes de l’Administració pública i de tot el país, en col·laboració amb representants de dades territorials.
3. Oferir un conjunt d’eines i serveis digitals i personals per ajudar i guiar a
cada departament, diputació, consell comarcal i ajuntament a fer millores a
l’àmbit de govern obert.
4. Experimentar amb nous models de governança i participació i promoure la
formació i innovació en l’àmbit de la ciència de dades amb activitats que promoguin l’ús de dades per al bé comú.
5. Avançar en l’automatització del procés de sol·licituds d’accés a la informació pública, i vincular les sol·licituds amb la publicació de dades obertes per
fer més eficient l’accés a la informació per la ciutadania, tot adreçant la transparència dels algoritmes com una component nova de la informació pública,
en aquells casos on es faci ús de la intel·ligència artificial.
6. Mantenir el compromís amb la transparència de la informació sobre els serveis i contribucions del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert com un
exemple d’excel·lència de transparència i govern obert.
7. Impulsar el compliment dels acords adoptats a la I la Cimera de lluita contra
la corrupció i fomentar la formació per a alts càrrecs i membres de l’administració per a reforçar l’ètica pública en les seves respectives dimensions.
8. Impulsar l’aprovació de plans d’integritat en l’Administració de la Generalitat, que incorporin un mapa de riscos de corrupció i males pràctiques i instruments per a la seva minimització i control, i que permetin i facilitin millorar
la detecció, prevenció i control de les conductes relacionades amb l’assetjament sexual o laboral.
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9. Impulsar el desplegament territorial del Govern de la Generalitat de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i la Vegueria del Penedès amb la creació i dotació de les direccions de serveis territorials dels diferents departaments del Govern.
10. Potenciar el sistema d’obtenció d’una identitat digital des de casa i per
qualsevol ciutadà o ciutadana del món que necessiti relacionar-se amb les administracions catalanes, mitjançant el registre amb video-identificació d’acord
amb la normativa europea i la Llei de Serveis de Confiança.
11. Impulsar la cartera digital, amb la qual la ciutadania pugui fer el seguiment, gestió i control de l’ús de les seves dades personals i del seus tràmits
amb les administracions, amb una visió integrada, transversal i entenedora.
Alhora, facilitar-li el procés d’identificació utilitzant automàticament i de
forma transparent el certificat més idoni per a cada cas d’ús o tràmit.
12. Reclamar l’acceptació dels serveis d’identitat digital catalana a nivell de
la Unió Europea i el reconeixement de l’idCat Mòbil per part de l’AGE.
13. Dur a terme una reforma integral de l’ocupació pública catalana amb l’establiment de:
a) Mecanismes per a una ocupació estable i reducció de la temporalitat.
b) Processos selectius per competències per valorar la idoneïtat de nous treballadors.
c) Sistemes d’avaluació del rendiment basats en objectius i orientats a resultats.
d) Un pla de relleu generacional.
e) Revisió de la normativa del teletreball, també amb perspectiva de gènere.
f) Revisió dels protocols contra l'assetjament sota els paràmetres de la diligència deguda i de l'acompanyament i reparació a les víctimes.
14. Optimitzar l’organització interna en matèria formativa per tal de promoure
un nou model d’aprenentatge i d’innovació dins de l’administració pública,
incloent la formació en perspectiva de gènere i en igualtat de tracte i no-discriminació.
15. Aprofundir en el suport al món local i molt específicament als municipis
petits per facilitar inversions que afavoreixin l’equilibri territorial i lluitar contra el despoblament.
16. Impulsar i desplegar aquella normativa que faciliti al món local i l’Aran
una millor governança i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
17. Establir un marc de relació estable amb el món local que contempli la
reactivació del Consell de Governs Locals i l’activació del Consell de Petits
Municipis.
18. Incorporar la mirada municipalista en tots aquells espais de decisió de les
polítiques encaminades a la recuperació econòmica i social sorgida arran de
la crisi de la covid19.
19. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a treballar,
d’acord amb els diferents agents dels territoris de les comarques pirinenques,
aquelles iniciatives adreçades al seu desenvolupament econòmic i social i a
dissenyar aquells projectes des de la coordinació i cooperació institucional, la
participació ciutadana i la sostenibilitat ambiental.
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Proposta de resolució 2
Una justícia moderna, àgil i propera en un país democràtic i ferm contra el feixisme

1. El Parlament de Catalunya insta el govern a:
a. Potenciar la formació d'acollida i la formació contínua, tant per als professionals de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima
com per al personal de l'Administració de justícia. Cal garantir un bon acompanyament de les persones ateses des del punt de vista de la defensa dels drets
humans, incorporant la perspectiva de gènere, el foment de la igualtat en totes
les seves manifestacions i l’eradicació de qualsevol forma de violència masclista: i cal fer difusió d'aquells materials que es generen des del Departament
de Justícia per part dels seus professionals, posant al servei de tota la comunitat els seus coneixements adquirits en la pràctica diària.
b. Reclamar a l’Estat espanyol que proporcioni i estableixi com a obligatòria
la formació especialitzada per a òrgans judicials, especialment les persones
professionals dels jutjats de violència de gènere i als jutjats penals en el cas
dels delictes contra la llibertat sexual.
En matèria de l’administració de Justícia, el Parlament de Catalunya insta el
Govern de la Generalitat a:
2. Impulsar una Administració de Justícia que sigui pròxima, que sigui àgil i
digital i que promogui la mediació i els procediments alternatius de resolució
dels conflictes. Que tingui el dret civil català com a referència. Que es pugui
prestar i rebre en català. I que sigui un reflex de la nostra realitat social i cultural.
3. Adoptar les mesures necessàries per millorar els equipaments i les infraestructures judicials i planificar la solució definitiva per als grans equipaments
judicials pendents. Desplegar el model de la Nova Oficina Judicial, ja implantada a 23 partits judicials dels 49 existents, per tal d’augmentar l’eficiència i
l’optimització dels recursos humans i materials del Servei Públic de l’Administració de Justícia.
4. Reclamar a l'Estat la revisió i millora del model de finançament de l’Administració de Justícia de Catalunya; la transferència de les taxes judicials recaptades a Catalunya, vinculades per la llei 10/2012 a l’Assistència Jurídica Gratuïta; la gestió de les consignacions judicials fetes a Catalunya, i la revisió dels
mòduls de 1996 i el finançament de la despesa recurrent per la creació de nous
jutjats.
En matèria de mesures penals, Reinserció i Atenció a la víctima:
5. El Parlament de Catalunya reivindica el Sistema d’Execució Penal com a
servei públic de primer ordre. De vegades oblidat i sovint silenciat, és política
social en majúscules, perquè amb ell incidim sobre una de les baules més febles de la nostra societat. I per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta
el Govern de la Generalitat a:
a. Promoure un pla d’execució penal específic per a la població penitenciària
jove i un altre per a les dones internes de Catalunya, amb l’objectiu de millorar
la seva rehabilitació i reinserció, i incorporar la perspectiva de gènere i interseccional, també, en la planificació i gestió dels centres penitenciaris.
b. Impulsar un model d’execució penal català que conjugui els drets dels interns i les internes a començar de nou i a reinserir-se social i laboralment, i
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que, alhora, reconegui i dignifiqui la feina que fan els treballadors i les treballadores dels nostres centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil.
c. Negociar, amb els agents implicats, un nou acord de condicions laborals
que doni resposta als nous serveis i als nous sistemes de treball que s’han produït al llarg d’aquests últims anys, i entre d’altres la definició de la carrera
professional dels servidors públics en l’àmbit de l’execució penal, la seva formació, les necessitats dels treballadors i treballadores dels centres, la disminució de la temporalitat, la renovació de les plantilles i encarar el repte de
rejovenir-les.
d. Negociar amb el Govern de l’Estat per tal de poder assolir la jubilació anticipada dels funcionaris dels centres penitenciaris.
e. Aprofundir, conjuntament amb el Departament de Salut, en la prevenció i
la detecció precoç dels problemes de salut mental a les presons.
En matèria de memòria democràtica, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
6. Presentar al Parlament el projecte de Llei de Memòria Democràtica, que ha
de ser l’instrument legislatiu integral, ajustat als principis internacionals de
veritat, de justícia, de reparació i de no repetició, i retirar, el més aviat possible, el monument de la Batalla de l’Ebre de Tortosa i tots els símbols franquistes encara presents a l’espai públic, i dignificar els espais de memòria.
7. Reforçar les actuacions del Pla de Fosses i del Programa d’identificació
genètica per incrementar les tasques de recerca, localització, recuperació i
identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura i seguir treballant per al reconeixement i la reparació de les víctimes.
8. Potenciar el Memorial Democràtic, per tal de dotar-nos de noves eines, de
nous formats i de noves maneres d’arribar a la societat, especialment a la població més jove, per garantir que les generacions futures coneguin quina va
ser la lluita dels nostres homes i la lluita de les nostres dones per protegir les
llibertats individuals i col·lectives. Així mateix, exigir a l’Estat espanyol el
traspàs de la titularitat de la Prefectura Superior de Policia de la Via Laietana
per convertir-lo en la seu del Memorial Democràtic, com a centre d’interpretació de la memòria per denunciar la impunitat i la tortura durant el franquisme
i la Transició.
En matèria de dret, entitats jurídiques i mediació, el Parlament de Catalunya
insta el Govern de la Generalitat a:
9. Actualitzar i completar el Dret Civil Català. Oferir-ne formació i actualitzar
i fer difusió gratuïta entre els agents i col·legis professionals de formularis
sobre el nostre dret propi per tal de fomentar-ne l’ús entre els operadors jurídics.
10. Potenciar una estratègia de difusió i comunicació, per incrementar el grau
de coneixement de la mediació i els mecanismes alternatius de resolució de
conflictes entre la ciutadania i també entre els operadors jurídics. Millorar i
potenciar els processos i promoure les actuacions necessàries per tal que la
Segona Oportunitat sigui realment efectiva i perquè el benefici de l’exoneració del deutor s’estengui també als crèdits de dret públic.
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Proposta de resolució 3
Un sistema de seguretat i emergències per garantir tots els drets

1. Dissenyar un sistema d'emergències i protecció civil adaptat a la realitat
post-covid, garantint una resposta integral de totes els serveis d'emergència a
través de la coordinació estratègica des de Protecció Civil, incloent el 112, els
serveis de prevenció extinció d'incendis i salvaments, les emergències mèdiques i els serveis tècnics competent en els diferents riscos, tant en la fase de
prevenció com en la fase de resposta a través del CECAT.
2. Continuar lluitant per erradicar les violències LCBTI-fòbiques en totes les
seves formes a través de la Unitat de Delictes d'Odi i Discriminació de la PCME creada a tal efecte.
3. Continuar treballant per desplegar les mesures necessàries per lluitar en
contra de la victimització secundària que s'efectua a les dones que han patit
violències masclistes i les persones que han patit qualsevol delicte d'odi, a
través de formació i protocols d'atenció a les victimes per part de la Policia de
Catalunya.
4. Establir mecanismes que fomentin la promoció de la carrera professional
de les dones dins de la PC-ME i el Cos de Bombers de Catalunya per tal de
promoure l'accés de dones a càrrecs directius i de comandament.
5. Continuar dotant el Cos de Bombers de la Generalitat deis recursos humans
i materials necessaris, desplegant el pla estratègic de bombers.
6. Elaborar i desplegar el Pla d'Igualtat del cos de Bombers i articular els canvis interns com la gestió de permisos de maternitat i lactància i els tallatges
adequats de l'equipament de les bomberes.
7. Assolir els objectius europeus reduint a la meitat les víctimes mortals al
2030 i aconseguir la Visió Zero, és a dir, que hi hagi zero víctimes mortals a
les carreteres l'any 2050.
8. Instar el Govern de l'estat a corregir la greu discriminació existent respecte
la PC-ME i els Agents Rurals en relació amb la resta de cossos pel que fa a la
jubilació anticipada,; a incrementar el topall de PC-ME a 22.000 agents; i a
aixecar el recurs sobre el reglament d'armes dels Agents Rurals.
Proposta de resolució 4
Una acció exterior catalana, moderna i de país

El Parlament de Catalunya condemna:
1. La situació de repressió política que es viu a Catalunya i insta el Govern a
denunciar a nivell internacional la persecució política i judicial que els líders
polítics, els servidors públics i la ciutadania catalana pateixen per part de les
estructures administratives, polítiques i judicials que conformen l’Estat espanyol, i denuncia el boicot sostingut a l’acció exterior de la Generalitat per part
del cos diplomàtic i les autoritats espanyoles, que contravenen el marc competencial català i representen un obstacle per a l’efectiva defensa dels interessos i el benestar de la ciutadania catalana.
2. La negativa del Govern de l’Estat a demanar l’oficialitat del català com a
llengua oficial de la Unió Europea, i insta el Govern català a defensar davant
les institucions europees el reconeixement del català com a llengua oficial de
la Unió Europea.
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El Parlament de Catalunya constata:
3. La necessitat de crear, seguint la recomanació del Síndic de Greuges, una
comissió de seguiment al Parlament de l’informe de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa titulat “Should politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?”
4. La urgència de consolidar i cohesionar l’acció exterior de la Generalitat de
Catalunya com a element que forma part de la normalitat democràtica del país
i de la voluntat de Catalunya de ser present al món com un actor responsable
i solidari dins la comunitat internacional.
5. La necessitat d’incrementar, de manera transversal entre els diferents departaments, el pressupost destinat a les polítiques de cooperació amb l’objectiu d’assolir el 0,7% en inversió en ajuda oficial al desenvolupament per a
l’any 2030, tenint present l’equilibri territorial i la col·laboració amb els ens
locals, i fomentant polítiques que responguin als reptes globals.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
6. Enfortir la xarxa de Delegacions del Govern a l’exterior, estenent la presència institucional de Catalunya a zones no cobertes per incrementar la seva capacitat de projecció i d’influència, maximitzar la seva contribució al país i als
catalans i catalanes a l’exterior, així com promoure la coordinació de l’acció
exterior entre els principals organismes de la Generalitat, les entitats municipalistes i les diferents institucions locals i supramunicipals catalanes que operen a l’exterior.
7. Habilitar mecanismes per donar el reconeixement polític escaient a la comunitat catalana a l’exterior, de forma que sigui tinguda en compte en el cicle
d’elaboració de polítiques públiques, bo i millorant el catàleg de serveis que
es dona a la comunitat catalana organitzada i no organitzada i a les organitzacions de la societat civil.
8. Elaborar el Pla Estratègic de l’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió
Europea del Govern 2023-2026 prioritzant una acció exterior eficaç, innovadora i coordinada que situi la defensa dels interessos nacionals de Catalunya
com a eix vertebrador de tota acció exterior liderada pel Govern de la Generalitat.
9. Promoure, amb veu i posicionament propi, la incidència catalana en el procés de construcció de la Unió Europea i en les grans iniciatives europees, prioritzant la participació de la societat civil catalana en la Conferència sobre el
Futur d’Europa i la defensa dels interessos de Catalunya per mitjà de la participació en les institucions comunitàries.
10. Implementar les competències del Departament i els compromisos adquirits en matèria de suport i assessorament a les Administracions locals per a
facilitar la seva internacionalització.
Proposta de resolució 5
Per unes polítiques educatives i formatives públiques i de qualitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Actualitzar i donar continuïtat, coordinadament amb el departament de Salut, als protocols COVID als centres educatius per garantir que el curs 202122 es pugui desenvolupar amb presencialitat i seguretat.
2. Avançar progressivament cap a la gratuïtat i la universalitat del primer cicle
d’educació infantil, començant pel I2 (anteriorment P2), respectant i integrant
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la iniciativa pública existent actualment i promovent una oferta territorialment
equilibrada i que treballi contra el despoblament, i garantir que cap escola
bressol de municipis petits o de l’àmbit rural tanqui per motius econòmics.
3. Reduir progressivament les ràtios al segon cicle d’educació infantil, mantenint l’estratègia de no reduir grups d’I3 malgrat la davallada demogràfica, i
avançar cap a la reducció de ràtios a educació primària i secundària.
4. Impulsar el desplegament del Pla d’Educació Digital de Catalunya amb la
creació de la figura dels mentors digitals als centres educatius per tal d’acompanyar-los en la creació de la seva estratègia digital i ajudar a formar els docents per la millora de la competència digital. Garantint a tots els centres del
Servei d’Educació de Catalunya dispositius digitals per l’alumnat entre 5è de
primària i els estudis postobligatoris i per a tots els docents, transformar en
aules digitals el conjunt de la xarxa escolar i garantint la connectivitat de
l’alumnat i dels centres.
5. Incrementar l’oferta pública a través de la construcció de nous equipaments
i per la incorporació a la xarxa pública d’aquells d’altres titularitats que,
d’acord amb la normativa, demanin fer aquest canvi de titularitat.
6. Desplegar l’acord marc de col·laboració entre els departaments de Salut i
Educació per al desenvolupament de les intervencions vinculades a la salut de
l’alumnat en l’àmbit escolar i l’atenció educativa domiciliària o en centres
sanitaris amb especial atenció a l’abordatge de la salut mental i el benestar
emocional des de l’àmbit educatiu, reforçant la formació dels professionals
educatius per detectar possibles afectacions en menors i actuar des dels primers moments. Reforçar també els espais d’atenció i escolta individualitzada
als centres i implementar eines per conèixer l’impacte de la pandèmia en la
salut emocional de l’alumnat i el professorat.
7. Fomentar la formació professional i augmentar l’oferta de places als cicles
formatius de grau mitjà, seguint les directrius de la LEC. Desenvolupar el model d’FP dual d’acord amb les necessitats i especificitats sectorials i territorials, amb l’objectiu d’avançar cap al 40% d’alumnes amb modalitat d’FP dual
Impulsar el funcionament de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, com a instrument transformador de l’estructura de qualificació professional a la demanda perfils del teixit empresarial i a les necessitats
de la ciutadania.
8. Impulsar mesures per afavorir l’equitat educativa, per evitar la segregació
escolar i per lluitar contra l’abandonament escolar prematur a través del desenvolupament del Pla de Millora de les Oportunitats Educatives i del desplegament del decret d’admissió i programació de l’oferta educativa.
9. Incrementar els recursos econòmics per al desplegament del decret d’escola
inclusiva tal com consta a la memòria econòmica del propi decret i reforçar
l’atenció emocional de l’alumnat amb la incorporació de nous professionals
als EAPs.
10. Desplegar el Pla Escoles Lliures de Violències i impulsar el pla de formació
en benestar emocional i salut mental adreçat als professionals de l’educació,
incorporant-hi formació per la prevenció del suïcidi. I seguir impulsant la implementació del programa Coeduca’t per tal d’incloure l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere als currículums de totes les etapes educatives.
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Proposta de resolució 6
Un sistema de salut proper i resolutiu

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a transformar la xarxa de salut
mental destinant-hi més pressupost per tal de:
a. Desplegar els 53 equips interdisciplinaris d’intervenció en crisi a domicili,
que donin cobertura a tot el territori i desplegar 10 equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat.
b. Iniciar la reconversió de l’hospitalització de llarga estada psiquiàtrica, avançant cap a un model inclusiu que potenciï la recuperació, la inserció i els suports comunitaris.
c. Incrementar les places d’hospitalització de dia i completar el desplegament
d’equips domiciliari intensiu i d’hospitalització a domicili en el conjunt del
territori
d. Posar en marxa el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 de Catalunya.
e. Impulsar un nou Pacte Nacional per a la Salut Mental.
f. Incorporar en una primera etapa, 150 professionals d’intervenció comunitària als equips d’atenció primària amb major necessitat social, per tal d’Incrementar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional, millorar el
coneixement i la intervenció precoç dels factors psicosocials i reduir la medicalització.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a crear l’Agència d’atenció integrada social i sanitària participada pels departaments de Drets Socials i Salut.
3. En matèria d’Atenció Primària, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Destinar, de forma progressiva, el 25% del pressupost de Salut a l’atenció
primària perquè es mantingui com uns dels pilars del sistema, que ens permeti
incrementar plantilles, recuperar la presencialitat de l’atenció sanitària, així
com l’activitat dels diferents consultoris locals que es van haver de tancar per
garantir els circuits d’atenció COVID, tan bon punt aquests puguin ésser garantits, i l'impacte de la covid19 sobre la primària i el període de descans dels
professionals ho permeti.
b. Assignar a la ciutadania un gestor de salut per tal que doni suport i millori
la gestió del procés assistencial, la programació de proves i visites, com la
resolució de dubtes i accés a la informació.
4. En matèria de Salut Pública el Parlament insta el Govern:
a. Crear un grup de treball per tal de poder desplegar i redefinir l’Agència de
Salut Pública de Catalunya.
b. Elaborar un pla interdepartamental i intersectorial, el PINSAP, en el marc
dels ODS-Agència 2030 posant especial atenció als efectes de la crisi climàtica sobre la salut de les persones. (GP ERC)
5. En matèria de professionals sanitaris, el Parlament de Catalunya insta al
Govern a:
a. Millorar les condicions de treball dels professionals en l’entorn de negociació de tot el sector sanitari previst per al 2022.
b. Reprendre i impulsar la dinàmica de treball del Fòrum de Diàleg Professional.
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c. Mantenir i seguir treballant en el Consell assessor de polítiques de gènere
en salut.
d. Crear una comissió clínica de salut i gènere en els centres sanitaris i l’extensió de les bones pràctiques perquè es puguin intercanviar en el Siscat.
6. El Parlament de Catalunya insta al Govern a accelerar la innovació i transformació del sistema de salut a través dels fons europeus per millorar els resultats en salut.
7. En matèria de mesures Covid-19, El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Agrair l’esforç i la gran tasca que han portat a terme tots els professionals
del sistema de salut els quals han estat en tot moment a primera línia de la
pandèmia.
b. Fer front a l’evolució de la pandèmia promovent la vacunació, amb noves
estratègies adaptades la situació pandèmica en cada moment, mantenint els
nivells de vigilància i adaptant les mesures de prevenció i protecció a les necessitats de cada moment.
c. Recuperar progressivament l’activitat assistencial, incrementant els diagnòstics que s’han reduït per haver centrat bona part de l’activitat assistencial
en l’atenció de la Còvid-19.
8. Pel que fa a pressupost sanitari, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Incrementar el pressupost de la sanitat pública en 5.000 Milions d’euros
addicionals en 5 anys.
b. El Parlament de Catalunya insta al Govern a exigir al Govern espanyol la
consolidació dels fons Còvid per enfortir el sistema de salut i poder fer front
als múltiples reptes i necessitats derivats d’un moment de crisi sanitària com
l’actual.
9. Establir polítiques i programes destinats a l’enfortiment de l’Esport i de
l’Activitat física com a base per a una millor salut integral. Integració amb
més intensitat, en les polítiques de salut pública, la pràctica esportiva i l’activitat física.
10. Donar suport als municipis i a entitats esportives d’interès públic en l’ampliació i renovació del parc d’equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d’instal·lació sostenible.
11. Fomentar la pràctica d’activitat física i d’esport en el conjunt de la societat
i durant totes les franges d’edat, fent especial èmfasi en els col·lectius més
vulnerables i a les persones amb diversitat funcional.
12. Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències
de l'activitat física i de l'esport.
13. Garantir els drets dels i de les pacients catalanes a acollir-se a la llei d’eutanàsia del sistema sanitari públic a tot el territori.
14. Garantir que la interrupció voluntària de l’embaràs es pugui dur a terme
als hospitals del sistema públic de cada regió sanitària.
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Proposta de resolució 7
Drets socials, quart pilar de l’Estat del Benestar

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Revisar i flexibilitzar els serveis inclosos a la cartera de serveis socials per
fer que l’atenció social primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i
proactiva, millorant l’accés de la ciutadania al Sistema català de serveis socials. Així mateix, incrementar el nombre de professionals, millorant les seves
condicions de treball i retributives i reforçant el seu rol amb formació, suport
i noves eines de treball.
2. Continuar desplegant el Pla de transformació digital-“Projecte e-Social”, a
través dels fons europeus, que simplifiqui i desburocratitzi els serveis socials
d’atenció directa, els serveis de l’Administració de la Generalitat i dels ens
locals, i implementar-lo progressivament mitjançant, entre altres mesures, la
revisió i estandardització dels procediments administratius i l’increment del
suport a la gestió.
3. Activar mesures d’inclusió social preventives que incorporin la mirada comunitària i consolidar la implementació dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies per
reforçar l’acció preventiva, en coordinació amb els ens locals.
4. Aprovar el nou acord marc de col·laboració i contracte programa 2022-2025
amb els ens locals, vetllant per les necessitats territorials.
5. Desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024.
6. Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada per millorar les
condicions de vida de les persones i de l’entorn, fomentant l’associacionisme,
el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors.
7. Reforçar la xarxa d’equipaments cívics com a eixos vertebradors de les polítiques preventives i d’acció comunitària al territori, en col·laboració amb els
ens locals.
8. Crear l’Agència d´Atenció Integrada Social i Sanitària per tal d´integrar l’atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d’atenció primària
i garantir la interacció entre els àmbits social i sanitari de la xarxa de salut mental,
configurant elements de comunicació segura i d’interoperabilitat entre els diferents sistemes d’informació de les xarxes d’atenció social i sanitària.
9. Elaborar un nou model de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a
les persones en situació de dependència, tenint en compte tot el cicle de vida,
basat en la prevenció i l’acció comunitària, i centrat en la promoció i les capacitats de les persones. També agilitar els procediments d’atenció a la dependència i a la discapacitat, reduir les llistes d’espera i incrementar els Serveis
d´Atenció a Domicili i els Serveis de Teleassistència
10. Aprovar el nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la
Llei 13/2014 d’Accessibilitat, per implementar-la de manera transversal i
efectiva en tots els àmbits de la societat.
11. Revisar el model d’atenció als serveis residencials, actualitzant la valoració de les necessitats de les persones i desplegar programes d’envelliment actiu a l’entorn més proper a les persones, impulsant la participació a activitats
cíviques, esportives, voluntariat, així com serveis d’acompanyament, formació i protecció contra el maltractament. També, incrementar el nombre de places de recursos residencials, d’atenció diürna i d’atenció a l’entorn domiciliari
per a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, i
consolidar el desplegament d’atenció diürna a la gent gran en l’àmbit rural.
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12. Aprovar i impulsar el Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat i actualitzar el marc normatiu i pressupostari segons la Convenció
sobre Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides . Així
mateix, desplegar la normativa del Servei d’Assistència personal per garantir
el seu dret a l’autonomia i potenciar la prevenció i el suport dins de l’àmbit
domiciliari.
13. Ampliar i enfortir les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa, l'exclusió social i les desigualtats, tot garantint l’accés als subministraments bàsics de la llar a les persones i famílies en situació d’exclusió social o en risc d’estar-ho i aprovar i
desplegar l´Estratègia Integral d’Abordatge del Sensellarisme, incloent la implantació del housing first i housing led.
14. Impulsar el projecte de mentoria entre iguals per a joves entre 18 i 25 anys
en situació de vulnerabilitat o extutelats i continuar el desplegament de l’Estratègia Catalana per a l’Acollida i la Inclusió dels joves migrats sols , així
com reforçar el projecte “Sostre 360º”, un programa d´acompanyament personalitzat a joves vulnerables i majors d´edat que es troben en situació de carrer i/ o sense llar.
15. Posar en marxa el pla pilot per a la implementació d’una Renda Bàsica
Universal a Catalunya.
16. Combatre la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia catalana per a l’erradicació de la pobresa (compactació dels ajuts econòmics).
17. Exigir a l’Estat el traspàs de l'Ingrés mínim vital (IMV) i modificar la
Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ampliant a nous complements i nous
itineraris d'inserció sociolaboral.
Proposta de resolució 8
Per un treball digne

El Parlament de Catalunya insta a el Govern de la Generalitat a:
1. Enfortir l’aposta per la concertació i el diàleg social com a mecanismes per
prendre grans decisions de país, ja que la institucionalització del diàleg entre
el Govern i els agents econòmics i socials contribueix a una bona governança
en aquests àmbits i a aconseguir un mercat laboral amb més capacitat de generar i distribuir socialment la riquesa.
2. Destinar recursos per fomentar l’ocupació, en especial dels col·lectius amb
més dificultats per trobar feina, com són els joves menors de 25 anys, les dones
i les persones majors de 52 anys.
3. Fomentar l’economia social i solidària, com un espai de canvi i transformació social, amb l’impuls d’iniciatives que aporten valor afegit, més enllà de
l’estrictament econòmic, en termes de sostenibilitat, compromís i participació;
i que ha de ser una de les claus de volta en la reconstrucció de l’economia
catalana post-covid.
4. Posar a les persones a el centre de l’activitat econòmica, amb el foment i la
protecció de les iniciatives cooperatives, que aporten valors com la gestió democràtica, l’autoajuda o la solidaritat.
5. Potenciar l’actuació de la Inspecció de Treball, com a eina per a garantir la
vigilància i el control de les relacions al món laboral, sobretot aquelles situacions de treball amb condicions laborals precàries, i impulsar la transformació
digital de l’actuació inspectora.
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6. Avançar cap a una Catalunya més justa, amb menys precarietat i menys
desigualtat, amb la implantació d’un salari mínim català de referència que suposi un mínim del 60% del salari mitjà a Catalunya, mitjançant la via dels
convenis col·lectius amb la implicació necessària de tots els agents econòmics
i socials de Catalunya.
7. Transformar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya perquè pugui tenir un caire integral i pugui gestionar tant les polítiques
actives com les polítiques passives d’ocupació, així com exigir a el Govern de
l’Estat el traspàs de les prestacions contributives d’ocupació per a permetre
aquesta gestió integral de l’ocupació des de Catalunya.
Proposta de resolució 9
La consolidació de l’habitatge com un dret social bàsic

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. En les intervencions de les forces d’ordre públic en els processos de desallotjament judicial de famílies i persones en situacions de vulnerabilitat reforçar les solucions de mediació, que potenciïn la perspectiva social i no tan sols
la jurídica i la policial. En aquest sentit, fomentar que la Policia de Catalunya
(PG-ME) i la resta d’actors intervinents tinguin un paper més proactiu en la
identificació, avaluació i coordinació, des d’un primer moment, de les situacions de vulnerabilitat social en els processos de possible pèrdua de l’habitatge
habitual.
2. Potenciar la resolució extrajudicial de conflictes, com la via per reduir la
litigiositat dels conflictes en matèria d’habitatge, mitjançant òrgans competents en la matèria com, Ofideute, les Oficines locals d’habitatge i serveis municipals de mediació i el Centre de Mediació de Catalunya, del Departament
de Justícia.
3. Modificar el protocol de llançaments judicials a través de la coordinació
dels Departaments de la Generalitat competents, Administracions locals, representants dels col·legis professionals competents en la matèria (advocats i
procuradors), i el TSJC, per la minimització de l’impacte negatiu dels llançaments de les persones en situació de vulnerabilitat social, amb l’objectiu de
potenciar actuacions preventives i prioritzar les solucions acordades, les intervencions socials i les accions de mediació en totes les fases del procés, per
sobre de qualsevol intervenció d’ordre públic.
4. Impulsar els mecanismes necessaris per incrementar la capacitat operativa
de l’Àrea de Mediació de la PG-ME, i revisar els protocols interns i les línies
d’actuació de la policia davant dels requeriments judicials en cas de desnonaments civils per reforçar necessàriament les solucions de mediació i la intervenció social per sobre de les intervencions d’ordre públic. Millorar la interlocució amb altres departaments, administracions i parts implicades en
matèria d’habitatge.
5. Recuperar a través d’una nova llei, els aspectes bàsics del decret llei
17/2019 que obligava a oferir un lloguer social davant la possible pèrdua de
l’habitatge habitual de famílies vulnerables.
6. Desplegar els programes socials d’habitatge de la Generalitat, davant la finalització de la pròrroga de la moratòria dels desnonaments, atorgant les prestacions urgents, o aplicant el programa reallotgem, per evitar la pèrdua de
l’habitatge habitual.
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7. Desenvolupar accions per garantir la no discriminació per motius de gènere,
ètnia o nacionalitat en l’accés a l´habitatge.
8. Impulsar i dinamitzar el Grup de Treball per a la garantia del dret a l’habitatge.
9. Aprovar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge per donar compliment al
mandat de solidaritat urbana, consistent en tenir el 15% del parc destinat a
polítiques socials en 20 anys. Així mateix, augmentar el pressupost de les polítiques d’habitatge fins als 1.000 M€anuals.
10. Desplegar actuacions de dinamització i regeneració urbana de barris amb
especials dificultats a municipis i ciutats d’arreu del país, mitjançant actuacions en els àmbits de l'habitatge, l'urbanisme i la cohesió social que permetin
millorar les oportunitats de les persones que hi viuen i reduir-hi les situacions
d'exclusió que s'hi produeixen. En aquest sentit, promoure, fomentant la participació dels ajuntaments, la coordinació en aquests barris de les polítiques
de rehabilitació d'edificis, de promoció d'habitatge social, de millora urbanística i de planificació d'equipaments públics adreçats als col·lectius més vulnerables. (GOVERN OK)
11. Donar suport a la rehabilitació a Catalunya de 25.000 habitatges a l’any,
fent atenció als projectes que comportin una millora en l’eficiència energètica,
la implantació d’energies renovables i la qualitat de vida.
Proposta de resolució 10
Per una cultura lliure, emancipadora, accessible i universal

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar una Llei de polítiques culturals i drets culturals de la ciutadania.
2. Iniciar la integració dels ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes
educatives, a tots els centres educatius i a tots els nivells, perquè l’alumnat
acabi l’ensenyament obligatori havent estat en contacte amb el món creatiu i
artístic, potenciant la inclusió, la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la construcció d’una ciutadania culta, oberta i integradora.
3. Activar els plans de transformació, sostenibilitat i emprenedoria cultural.
Actualitzar els plans integrals del teatre, dansa, circ, arts visuals i música. Incrementar la presència de les dones tant en l'autoria i la creació cultural com
en la programació d'activitats culturals en els equipaments participats o gestionats pel Departament de Cultura.
4. Impel·lir la Llei de Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i també
material la nova Llei de Patrimoni Cultural Català. Aprovar el Pla d’Arxius
2030 i continuar amb el desplegament del Pla de Museus 2030.
5. Adoptar i implementar els protocols d’abordatge a la violència masclista als
espais i equipaments culturals.
6. Enfortir el Consell de la Mancomunitat Cultural incorporant-hi una representació dels municipis.
7. Augmentar la inversió en Cultura, amb un major esforç pressupostari el
primer any, amb l’objectiu d’assolir gradualment el mínim del 2% del pressupost a final de legislatura, satisfent la demanda del sector i posicionant Catalunya entre els països capdavanters europeus en inversió cultural, donant compliment a la proposta de resolució sobre el finançament de la cultura aprovada
per unanimitat el desembre de 2020.
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8. Impulsar el Pla Nacional de Cultura Digital que fomenti les indústries culturals digitals i garanteixi una presència suficient de català als videojocs, a les
aplicacions orientades a les relacions personals, i a les tecnologies de veu digitals.
9. Promoure la universalització de l’accés a la cultura catalana a través de
l’acció internacional de l’Institut Ramon Llull, tot potenciant l’ús dels recursos i les eines digitals.
10. Impulsar un Hub audiovisual que sigui referent al sud d’Europa en la incorporació de tecnologia (intel·ligència artificial, realitat virtual i augmentada
i noves tecnologies).
11. Potenciar la llengua de signes catalana incrementant pressupostàriament els
ajuts a projectes de foment de la llengua de signes catalana i completant la definició dels nivells de LSC d'acord amb el Marc europeu comú de referència.
Proposta de resolució 11
Per la llengua com a element de cohesió

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Promoure un Pacte Nacional que forneixi del màxim suport social i institucional el desenvolupament de les polítiques necessàries que fa a l’ús i el coneixement de la llengua catalana i que faci del català un instrument de coneixement i de cohesió social.
2. Promoure un front comú per defensar la llengua catalana en la legislació
referent a l'audiovisual.
3. Reforçar el sistema audiovisual català, actualitzant la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, per tal d’adaptar-la a la normativa europea i al
sistema de comunicació actual. Posant especial èmfasi en la promoció i la protecció de la producció en llengua catalana.
4. Dur a terme les accions necessàries davant el Govern espanyol per tal de
defensar el model audiovisual català i garantir que la transposició de les directives europees estableixi quotes de producció en llengua catalana i preservi les
competències del CAC.
5. Defensar davant les institucions europees el reconeixement del català com
a llengua d’us oficial de la Unió Europea. Fomentar també la recerca, la formació del professorat i l’ensenyament de català com a llengua estrangera
6. Encarregar una recerca universitària per fer un diagnòstic sobre el coneixement i els usos de la llengua catalana en diferents àmbits socials, com ara
l’àmbit educatiu, l’universitari, el judicial o el comercial, que inclogui unes
conclusions i unes propostes que permetin fixar les actuacions necessàries per
assolir els objectius de normalització lingüística.
7. Ampliar les mesures necessàries per tal de millorar l’accessibilitat a l’aprenentatge de la llengua catalana i la seva disponibilitat en tots els àmbits.
8. Continuar donant suport i ampliar les ajudes estructurals a mitjans de comunicació per a fomentar l’ús del català.
9. Que el govern exigeixi al Consejo General del Poder Judicial que el català
sigui, d’una vegada per totes, un requisit i no només un mèrit, en la provisió
de places de l’Administració de Justícia a Catalunya.
10. Presentar un pla d’accions coordinat entre CCMA i els departaments de
Cultura i Presidència i la Secretaria de Joventut, que donin continuïtat al foment del català entre els mitjans púbics i entre els joves a les xarxes socials.
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11. Vetllar perquè el conjunt del sistema educatiu respongui plenament a la
normativa en matèria lingüística com a eina per encarar amb garantia d’èxit
els reptes actuals en relació a l’aprenentatge i a l’ús de la llengua catalana.
12. Vetllar perquè el sistema de salut i el sistema sociosanitari puguin garantir
plenament l’ús del català als seus usuaris.
Proposta de resolució 12
Per ciberprotegir i apoderar la nació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desplegar una estratègia en matèria de ciberseguretat per a Catalunya per
als exercicis 2023-2030. Aquesta estratègia ha de contemplar els eixos i els
plans d’acció necessaris per afrontar els reptes presents i futurs que la ciberseguretat planteja a Catalunya.
2. Desplegar un servei públic de ciberseguretat, ja aprovat en consens amb les
administracions catalanes per tal de garantir un nivell adequat de protecció a
Catalunya. Aquest servei públic haurà d’oferir cobertura a les administracions
públiques del país i acompanyar a la ciutadania i empreses en els reptes que
planteja aquesta matèria en la societat digital.
3. Prendre mesures per a millorar la ciberseguretat de les infraestructures tecnològiques de la Generalitat de Catalunya que suportin els serveis essencials.
En particular, que l’Agència de Ciberseguretat estableixi un pla de millora en
ciberseguretat per les infraestructures essencials de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic als efectes de fer front a les ciberamenaces que en cada moment estiguin presents.
4. Endegar mesures per impulsar la capacitació i generació de talent a Catalunya per aprofitar les oportunitats del sector econòmic de la Ciberseguretat, tot
impulsant la creació d’empreses, la dinamització del sector i un increment de
les persones dedicades al mateix.
5. Donar transparència i traçabilitat a les mesures sobre les dades relatives al
nivell de ciberseguretat que hi ha a Catalunya, amb la finalitat d’informar i
conscienciar als diferents col·lectius de les principals ciberamenaces vigents
en cada moment així com adaptar els plans d’acció de ciberseguretat. Aquesta
informació s’haurà de canalitzar i fer arribar als diferents col·lectius a través
de les eines que estableixi l’Agència de Ciberseguretat.
6. Consolidar les polítiques d’impuls vinculades a les tecnologies digitals
avançades com son; la 5G, blockchain, big data, intel·ligència artificial, quàntica, newspace, drons, impressió additiva o la robòtica, augmentant la dotació
pressupostaria actual i impulsant programes per enfortir l’ecosistema digital i
tecnològic català.
7. Crear un pla específic de suport a l’atracció, creació i potenciació d’empreses de base tecnològica i especial atenció al sectors emergents, impulsant el
desenvolupament d’instruments de finançament per capitalitzar i desenvolupar les empreses TIC catalanes, potenciar la recerca i la innovació digital i
promoure l’atracció d’inversions en l’àmbit digital.
8. Impulsar un pla nacional de suport a la transformació digital de les PIMES
de Catalunya per millorar la seva competitivitat, que coordini i potenciï les
iniciatives dels diferents agents de suport mitjançant els Hubs Digitals d'Innovació de Catalunya.
9. Dotar el pressupost necessari per finalitzar el projecte d’extensió de la xarxa
de fibra òptica de titularitat pública així com per facilitat i afavorir una millora
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de la cobertura 5G a tots els nuclis de població i a totes les zones d’activitat
econòmica de Catalunya que garanteixin la neutralitat de la infraestructura i
permetin la competitivitat i la competència en serveis digitals garants de
l’equilibri territorial.
10. Assignar els recursos tècnics i econòmics necessaris pel Projecte AINA
per garantir l’impuls del projecte i iniciatives que dotin al català de les eines i
recursos bàsics suficients (corpus, models de llenguatge, motors de traducció,
reconeixedors de la parla), per tal que la seva inclusió en les aplicacions de
intel·ligència artificial sigui rendible i atractiva per a les empreses tecnològiques del sector, tant a nivell local com global, evitant, així, la seva extinció
digital.
11. Impulsar la col·laboració públic /privat en l’àmbit de les infraestructures
digitals satel·litals, amb l’objectiu de millorar la connectivitat en zones rurals
i de muntanya.
12. Posar en marxa un pla d’acció contra la Bretxa. Aquest Pla contemplarà el
concepte de “Bretxa digital” en el seu sentit més ampli, tot incorporant la perspectiva de gènere en les seves tres dimensions: d’accés, d’ús i de coneixement
i s’estructurà en 4 grans eixos: la Governança Digital (creació de l’ “Observatori Digital de Catalunya”), les infraestructures i accessibilitat (incorporant el
desplegament de la xarxa de fibra òptica i la definició del “Bo social TIC”),
les capacitats digitals i competitivitat de l’entorn així com campanyes de sensibilització dirigides a la societat.
13. Desenvolupar iniciatives dirigides a la creació, atracció i retenció de talent
digital a partir de programes de formació i reskilling i seguint impulsant l’aliança Barcelona Digital Talent. Així mateix, continuar apostant de manera inequívoca en el desplegament del Pla DonaTIC per atraure el talent femení al
sector tecnològic i en el pla STEMcat per impulsar les vocacions tecnològiques entre els més joves i assegurar les futures generacions de talent digital.
14. Potenciar el programa ÒMNIA per les lluites contra les bretxes social i
digital ampliant el seu desenvolupament territorial.
Proposta de resolució 13
Per un teixit empresarial transformador, sostenible i innovador

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Apostar per un sector públic actiu i emprenedor que lideri la transformació
econòmica del nostre país, imprescindible per a fer front a l’impacte simultani
de la covid-19 i l’emergència climàtica, cap a una economia més inclusiva i
verda, arrossegant el teixit econòmic i empresarial del país cap a un model
basat en la societat del coneixement, la digitalització, la innovació, la internacionalització, la re industrialització i el desenvolupament sostenible.
2. Seguir ajudant en la reactivació del sector del turisme, així com seguir treballant per comunicar que Catalunya és un destí turístic segur pels nostres visitants. Així com continuar impulsant la reconversió del sector turístic, transformant-lo i modernitzant-lo a través de la sostenibilitat i la digitalització, en
especial potenciar el turisme a tot el territori, posant en valor el patrimoni cultural, paisatgístic, gastronòmic, històric, etc.
3. Promoure la innovació en les empreses per tal de garantir-ne la competitivitat i el creixement sostenible, fent un pas endavant qualitatiu en aquest àmbit, per apropar-nos a la mitjana de la UEM, que és del 57% de PIMES innovadores.
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4. Elaborar un programa de la transformació digital del sector del comerç,
transferint coneixement a les empreses i així augmentar el seu potencial de
creixement.
5. Defensar els drets de les persones consumidores, sobretot dels col·lectius
vulnerables pel que fa als subministraments bàsics com per exemple són l’aigua, la llum, o el gas. També els drets lingüístics de les persones consumidores
en l’àmbit de la seva relació de consum, tant en l`àmbit oral com en l’escrit.
6. Modificar El Codi de Consum de Catalunya per tal de garantir els drets
d’informació de les persones deutores d’un préstec garantit amb hipoteca afectades per la titulització del préstec.
7. Desenvolupar la llei de facilitació de l’activitat econòmica que permeti millorar la competitivitat del teixit empresarial català.
8. Fer un pla per tornar al lideratge mundial de les fires a Catalunya, potenciant
especialment les que tinguin a veure amb els grans canvis globals com l’energia, la sostenibilitat, la tecnologia i el canvi climàtic.
Proposta de resolució 14
Recuperació i transformació econòmica

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Explorar noves vies de finançament del deute que permetin reduir la dependència del Fons de finançament de les CCAA.
2. Promoure una millora de la competència en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant actuacions sectorials que afavoreixin
la simplificació de l’administració.
3. Reforçar les institucions de control de la competència per millorar l’entorn
competitiu dels mercats a Catalunya.
4. Dotar Catalunya d’un marc estratègic i legislatiu de contractació pública que
simplifiqui processos i fixi criteris socials, laborals, ambientals i de gènere i millorar els sistemes de compra corporativa i de contractació pública que afavoreixin la racionalització, l’eficiència i la transparència en la despesa pública.
5. Reclamar al Govern de l’Estat que garanteixi la cogestió efectiva dels fons
Next Generation de la Unió Europea des de Catalunya i que sigui la Generalitat qui gestioni les convocatòries en els àmbits de competències exclusives i
defineixi els elements fonamentals de cada convocatòria.
6. Reclamar a l'Estat que acordi, sense més dilació, el destí i continguts dels
fons FEDER 2021-2027
7. Maximitzar la captació dels fons europeus, especialment els provinents dels
Next Generation EU.
8. Promoure la projecció de l’Institut Català de Finances més enllà de facilitar
fons a les pimes i als autònoms: una banca efectiva per l’impuls del teixit econòmic i per a consolidar-lo com a referent en el suport als projectes catalans
dels Next Generation EU i FEDER.
9. Intensificar les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau
fiscal.
10. Potenciar una fiscalitat verda, implementant mesures fiscals que incentivin
comportaments més respectuosos amb el medi ambient i desplegant normativament els impostos contemplats en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi
climàtic.
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Proposta de resolució 15
Catalunya, país de coneixement

El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’enfortir el sistema de coneixement de Catalunya i vertebrar el país territorial i socialment, insta el Govern
de la Generalitat a:
1. Continuar la tasca d’implementació del Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement en la seva totalitat, com a instrument de consens entre tots els
agents del sistema, i a dur a terme les accions necessàries per tal que Catalunya
avanci cap a una societat del coneixement.
2. Assegurar un finançament del sistema universitari que consolidi l’autonomia financera de les universitats i permeti desenvolupar la seva activitat acadèmica i científica i n’asseguri la qualitat, així com el finançament suficient
dels centres CERCA, acompanyant-los en la seva acció per posicionar la recerca del país en el context global.
3. Promoure actuacions de foment de la recerca en salut en l’àmbit de les universitats, els centres de recerca, les infraestructures científic-tècniques singulars, els parcs científics i qualsevol altra entitat activa en R+D+I susceptible
de ser considerada agent del sistema de coneixement.
4. Fomentar projectes d’innovació docent així com polítiques i experiències
que serveixin per impulsar la innovació i la millora constant de la docència
universitària.
5. Establir els mecanismes necessaris, a més de la dotació pressupostària suficient, per a fomentar les polítiques d’estabilització i treballar per crear programes contra la precarització laboral, així com exigir al govern de l’Estat
l’eliminació de la taxa de reposició en el marc de la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat pel 2022, a fi de garantir el relleu generacional necessari a les universitats catalanes.
6. Implementar la creació de grups de treball interdepartamentals, per tal que
el coneixement i el seu potencial transformador arribi als agents dinamitzadors
de teixit productiu, social, educatiu, econòmic, cultural o sanitari del territori,
així com potenciar el compromís social i el paper del sistema universitari en
el foment de l’educació al llarg de la vida, tot afavorint la relació de la comunitat universitària amb la realitat immediata del seu entorn, barris i ciutats.
7. Estimular iniciatives de col·laboració públic-privades amb finalitats concretes i consensuades que permetin fer avançar projectes de transferència de coneixement en fase de pre-mercat (“start-ups”), així com generar un mapa de
les iniciatives empresarials amb més projecció sorgides dels nostres centres
públics de coneixement (“spin-offs”) i cercar vies de suport des de l’Administració per la seva consolidació i seguiment.
8. Mantenir una política de preus i beques que garanteixi l’equitat en l’accés
als estudis superiors i que potenciï la retenció i atracció del talent a les nostres
universitats, així com potenciar l’accés als estudiants més desafavorits a l’estudi mitjançant la implementació progressiva de beques salari que permetin la
dedicació a l’estudi i comportin el compromís dels estudiants en l’aprofitament dels recursos públics.
9. Afavorir i facilitar el diàleg entre els diferents agents que intervenen en la
contractació de treballadores i treballadors del sistema de recerca de Catalunya, per tal que es pugui aconseguir l’objectiu d’un conveni de la recerca.
10. Garantir el caràcter vehicular de la llengua catalana a les universitats tot
vetllant pels drets lingüístics dels estudiants, el professorat i tota la comunitat
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universitària, així com enfortir l’ús de terceres llengües a les universitats per
millorar les competències lingüístiques dels estudiants.
11. Vetllar i impulsar que, en el marc del grup de treball sobre la millora de
les pràctiques universitàries de la Comissió de Programació i Orientació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’estableixin mecanismes
de consens entre els agents implicats per tal de millorar les condicions de les
pràctiques dels estudiants com una activitat acadèmica formativa més que
contribueixi de manera eficaç a la seva formació integral en coneixements i
competències.
12. Desenvolupar les polítiques en l’àmbit de la docència, la recerca i la transferència del coneixement amb perspectiva de gènere, fomentant les vocacions
científic-tècniques en les dones, i prioritzant actuacions com un acord per la
protecció de l’embaràs i la maternitat en l’avaluació de l’activitat investigadora de les dones.
Proposta de resolució 16
Per una transformació verda i una acció climàtica amb un model mediambiental sostenible, integral i innovador

1. El Parlament de Catalunya reivindica i fa palesa la necessitat de tramitar pel
procediment d’urgència totes aquelles iniciatives parlamentàries legislatives
que tractin sobre l’acció climàtica, reduint-ne, com a mínim a la meitat, els
terminis.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
2. Crear l’Assemblea Ciutadana pel Clima amb un empoderament efectiu de
la ciutadania sobre els temes d’Acció Climàtica i promoure la innovació en
l’acció climàtica i el desenvolupament sostenible, incrementant la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat
civil en l’àmbit del desenvolupament sostenible, buscant la implicació dels
sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de
Catalunya.
3. Legislar i fomentar un model energètic basat en l’eficiència i 100% renovable, descarbonitzat i desnuclearitzat, que garanteixi el dret d’accés a l’energia com a bé comú, amb la participació de la ciutadania i el territori, de generació energètica distribuïda i descentralitzada, territorialment equitativa i en
un marc normatiu i impositiu favorable a la transició.
4. Aprovar la nova Llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos amb l’objectiu d’assolir el residu zero i la neutralitat en l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle, incorporant la planificació de limitació i tancament
dels espais d’incineració de residus urbans i industrials. I desenvolupar el Full
de Ruta per a l’Economia Circular, entre Govern, empreses i agents socials,
en coherència amb el de la Unió Europea.
5. Crear les bases per l’aprovació de la Llei de la Biodiversitat de Catalunya,
tal i com disposa la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, per la conservació de la
biodiversitat i el medi natural i desplegar l'Agència de la Natura Catalunya
(ANAcat), garantint la participació dels ens locals i dels diferents actors del
territori en el seu desenvolupament i activitat.
6. Impulsar el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre per tal de garantir,
el futur del Delta, la protecció del litoral, de l’espai natural protegit i les activitats econòmiques, exigint a l’Estat el compliment de les seves competències,
garantint els cabals ecològics a tota la conca de l’Ebre.
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7. Estipular que la gestió de l’aigua es dugui a terme conca per conca per tal
de poder tenir en compte les necessitats que hi ha en cada territori, i aprofitant
la gran experiència que ja tenim a Catalunya pel que fa a l'estalvi, l'eficiència
o la reutilització sistemàtica de l’aigua per a usos humans, agrícoles o industrials.
8. Desenvolupar l’Estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2021–2030, aprovada recentment, que permetrà avançar vers un model productiu que busqui
l’equilibri entre la producció i la competitivitat econòmica amb la preservació
dels recursos naturals.
9. Donar suport al Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, creat per la previsió de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, per a que elabori, entre altres, la
proposta dels pressupostos de carboni i poder fer-ne el seguiment i avaluació.
Proposta de resolució 17
Per afrontar el repte agroalimentari del país, cap a la sobirania alimentària i la transformació a un model més sostenible

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar i desplegar l’Agenda Rural com a garantia que es prioritzin totes
aquelles polítiques que permetin igualar les condicions de vida i de serveis del
món rural i vetllar per al seguiment del desplegament de l’Agenda a través
dels òrgans de participació i govern corresponents. L’objectiu és dotar al territori de serveis suficients per a què les persones que vulguin, puguin desenvolupar-hi el seu projecte de vida, personal i/o professional.
2. Desenvolupar la Llei d’Espais Agraris impulsant el Pla Territorial Sectorial
Agrari per tal de protegir els espais d’alt valor agrari i de contribuir a la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats als espais
agraris, i el registre de terres en desús, com una eina clau pel manteniment de
l’activitat agrària, posant en producció les terres en desús per afavorir l’accés
a la terra als joves i, per tant, facilitant el relleu generacional.
3. Fomentar la millora de les infraestructures rurals, per tal de provocar la
reversió dels fluxos migratoris fins ara dominants del món rural a àmbits urbans, amb atenció especial a la generació d’oportunitats econòmiques i ocupacionals per als residents actuals i futurs en el medi rural, així com impulsar
la digitalització del sector agroalimentari per incrementar en la cadena de valor la transparència, l’eficiència i la competitivitat.
4. Desenvolupar els instruments i les actuacions descrites en el Pla Estratègic
d’Alimentació de Catalunya (PEAC) -àmpliament debatut per la societat catalana i les organitzacions sectorials agroalimentàries-, que contempla una sèrie de mesures per posar en valor el sistema agroalimentari català i projectarlo cap al futur, en completa sintonia amb les estratègies “Farm to Fork” i
“Green Deal” de la Unió Europea i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 de Nacions Unides, i per enfortir i integrar en el propi
territori les diferents baules de la cadena de producció, transformació i comercialització dels aliments. Alhora impulsar un Pacte Nacional per a la Sobirania
Alimentària, el desenvolupament rural i marítim i el relleu generacional.
5. Aprovar la Llei de la Producció Agrícola Sostenible, impulsant així la transformació del sistema agroalimentari català cap a sistemes de producció i elaboració més sostenibles, mantenint la biodiversitat cultivada, fomentant la implementació d’estratègies integrals de gestió, reforçant l’assessorament,
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incrementant les àrees de producció en aliments que el país es deficitari, contribuint al relleu generacional i avançant cap a balanços d’emissions de gasos
i fixació del CO2 equilibrats per tal de contribuir a la mitigació del canvi climàtic.
6. Impulsar i reforçar les actuacions contra les pèrdues i el malbaratament alimentari, desplegant la Llei 3/2020, com una de les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides també per
erradicar la pobresa.
7. Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor basat en la bioeconomia circular que garanteixi la sostenibilitat econòmica mitjançant l’impuls de projectes transformadors arrelats al territori; i garantir l'equitat en tota
la cadena de valor, a través d'assegurar l'equilibri del sistema amb una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària,
inclosa també la conscienciació dels consumidors sobre el seu paper de responsabilitat en l’adquisició de productes alimentaris bàsics a un preu just, element bàsic per assolir sous i rendes dignes.
8. Aconseguir un bon acord de la PAC 2023/2027, acabant de tancar amb el
Govern de l’Estat els ajuts directes del primer pilar que sigui el màxim favorable per a Catalunya i dotant de manera suficient el pressupost per a les mesures de desenvolupament rural, pel període 2021/2027, de manera que el
pressupost global sigui equivalent al pressupost global del període 2014/2020,
i que els beneficiaris siguin aquelles persones que tenen com activitat principal
l’agricultura, especialment joves.
9. Realitzar una gestió forestal alineada amb les mesures aprovades a la Llei
16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, encaminades a augmentar la resistència i resiliència de les masses forestals als impactes del canvi climàtic, a
afavorir una gestió forestal que permeti de reduir el risc d'incendis forestals,
aprofitar la biomassa forestal i a recuperar els mosaics agroforestals i de pastures, a partir d'espècies locals més adaptades fisiològicament a les condicions
climàtiques, i promoure els recursos forestals, tant els fusters com els no fusters. Així com executar mesures de gestió forestal activa adreçades a la conservació de la biodiversitat i el millorament de la vitalitat dels ecosistemes
forestals.
10. Aprovar una Llei del Mar que reguli i estructuri l’Agenda Marítima de
Catalunya, com a marc per al desenvolupament d’una Política Marítima Integrada pròpia, generadora d’economia blava i alineada amb les polítiques marítimes europees i els ODS de l’Agenda 2030. Fomentar l’economia blava
sostenible mitjançant el desplegament del nou Fons Europeu Marítim, de la
Pesca i de l’Aqüicultura (FEMPA). I traslladar comunicativament als consumidors el valor afegit que suposen aquestes mesures per tal de fomentar entre
la població el consum de productes del mar de proximitat.
Proposta de resolució 18
Per connectar el territori i descarbonitzar la mobilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Establir una estratègia de transició cap a una mobilitat sostenible a Catalunya per tal d’avançar en la lluita contra el canvi climàtic i garantir el dret a la
mobilitat al conjunt de territoris i la seva població, articulant una oferta de
transport públic ferroviari suficient en termes de capacitat i competitivitat a
partir de la dotació de noves infraestructures i del màxim aprofitament de la
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capacitat de les infraestructures actuals. Així mateix, iniciar les obres del perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a la
ciutat de Barcelona.
2. Completar els sistemes tarifaris integrats i iniciar la implantació del sistema
tarifari integrat del conjunt de Catalunya, continuant amb el desplegament de
la T-Mobilitat.
3. Apostar pel repoblament rural de manera transversal en el conjunt de polítiques del govern, impulsant totes aquelles infraestructures físiques i digitals
necessàries que permetin garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes, millorant els serveis de transport per carretera amb la implantació i l’estudi de noves ofertes de línies Expres.cat i el Clic.cat per al
transport a demanda.
4. Aprovar el pla d’acció 2021-2025 de l’Estratègia logística per a la internacinalització de l’economia de Catalunya (ELIEC), en coordinació amb el
Pacte Nacional per la Indústria. Aquest pla haurà d’establir les mesures per a
completar, en col·laboració amb el sector privat, la xarxa pública de centres
logístics multimodals i la xarxa d’aparcaments segurs i intel·ligents de vehicles pesants i concretar les actuacions en els àmbits de sostenibilitat, digitilització, sòls i corredors i càrrega logística aeroportuària.
5. Aplicar les propostes del Llibre blanc de la distribució urbana de mercaderies, tant en els aspectes destinats a augmentar la seva eficiència i la competitivitat del sector com en els orientats a minimitzar els impactes sobre el medi
ambient i la circulació, tenint-hi en compte tant la logística derivada de l’expansió del comerç electrònic com la pròpia de les cadenes de distribució als
punts de venda i adaptat tant al sistema urbà (DUM), com rural (DRU).
6. Dissenyar el Pla Estratègic pel Pirineu per al desenvolupament sostenible.
La igualtat d’oportunitats i l’equilibri territorial i demogràfic impulsant la
competitivitat dels territoris de muntanya a través de la connectivitat física i
digital desenvolupant el pla de transformació digital de les estacions de Muntanya de FGC que les establirà com a referents i elements tractors en la transformació digital del territori. Així mateix, executar les estratègies i accions del
llibre blanc de les estacions de muntanya i d’esquí de Catalunya, per potenciar
l’atractiu d’aquests àmbits i el seu interès públic, econòmic, ambiental, cultural, esportiu i social amb l’objectiu d’assolir la diversificació d’activitats els
365 dies de l’any i amb un programa d’ajuts a aquests municipis per accessos
a nuclis de població per fomentar la mobilitat segura i sostenible per aquests
territoris
7. Elaborar un Pla de transformació a 2+1 per la xarxa de carreteres de la Generalitat per assolir una xarxa viària més segura. Aquest pla abordarà aquesta
transformació en els principals eixos estructurants del territori.
8. Desenvolupar un sistema aeroportuari català competitiu i global, que integri
tots els aeroports del país, i connecti amb l’Alta Velocitat els aeroports de
Barcelona – El Prat, Reus i Girona per tal que aquests puguin esdevenir veritablement complementaris de l’aeroport de Barcelona. Exigir el traspàs de la
gestió dels aeroports catalans i amb el consens de les administracions catalanes, els agents socials i econòmics establir un model de gestió integral, competitiva, moderna, digital i sostenible a partir del respecte a la Xarxa Natura
2000 seguint les directives europees.
9. Redactar el Pla de protecció i ordenació del litoral com a instrument bàsic
que ens permeti ordenar i gestionar de manera integrada l’àmbit marítim i terrestre del litoral català.
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10. Redactar i implementar amb urgència un pla de mesures de resiliència del
litoral català que permeti adaptar-se i mitigar els efectes del canvi climàtic,
atenent el recent informe del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, i tenint en compte la implicació dels agents dels territoris afectats en la
seva elaboració. Impulsar també l’estratègia portuària per a una mobilitat sostenible en el marc de la contribució a la mitigació del canvi climàtic.
11. Revisar la legislació urbanística vigent per tal d’afavorir la implantació de
mesures que incrementin l’agilitat i redueixin els temps en la tramitació del
planejament urbanístic destinat a activitat econòmica i el repoblament. Així
mateix, impulsar una bateria de modificacions del text refós de la Llei d’urbanisme, en pro de la reactivació econòmica i per l’atenció dels municipis petits
i la seva vida econòmica i social.
12. Instar al govern de l’Estat:
a. Al rescat de les concessions de peatges encara vigents a Catalunya: autopista de Manresa / Terrassa – Manresa (C-16), túnels del Garraf / Castelldefels – El Vendrell (C-32), túnels de Vallvidrera / Sant Cugat – Terrassa (C16) i Túnel del Cadí / Berguedà – Cerdanya com a compensació al greuge
per l’infrafinançament i el pagament dels ciutadans durant anys dels peatges,
de la mateixa manera com va rescatar les concessions de les autopistes radials de Madrid.
b. Al traspàs total de Rodalies de Catalunya a la Generalitat, pel que fa al
finançament, completar el traspàs del personal, material mòbil, estacions i infraestructura, tal i com preveu l’Estatut de Catalunya.
c. Al traspàs de tota la xarxa de carreteres d’interès general de l’Estat (carreteres convencionals com les que configuren l’eix pirinenc, N 260, o la N II i
N 340 i vies d’alta capacitat com l’AP7 i l’AP2) que constitueixen aproximadament el 15% de la xarxa de carreteres de Catalunya, amb tots els recursos
materials i econòmics necessaris perquè siguin de titularitat de la Generalitat.
d. Al traspàs dels ports i aeroports estatals a la Generalitat per assegurar una
gestió integral, competitiva, moderna, digital i sostenible, adaptada a la demanda actual i territorial.
Proposta de resolució 19
Per un país feminista, amb igualtat efectiva i respectuós amb la diversitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desenvolupar actuacions encarades a reduir la feminització de la pobresa i
la precarietat econòmica que pateixen les dones incorporant la perspectiva de
gènere en els plans d’ocupació, en els programes d’accés a l’habitatge i en tots
els plans dirigits a combatre l’exclusió social. I assegurar que totes les polítiques de recuperació i les actuacions finançades amb fons europeus que s’estableixin per fer front a la crisi derivada de la Covid19 incorporin la perspectiva de gènere i es compti amb la participació d’entitats de dones i dels
col·lectius de risc d’exclusió social.
2. Garantir l’equitat menstrual a través de l’accés a productes d’higiene menstrual, especialment els sostenibles a nivell econòmic i ecològic, a tots els centres educatius, de formació professional i educació especial, i a col·lectius de
dones en situació de pobresa menstrual. I desplegar accions comunicatives i
de sensibilització sobre els drets sexuals i reproductius dirigides a la població
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general en clau interseccional, garantint accions al llarg de tot el cicle de vida
i, de manera especial, a la joventut.
3. Desplegar mesures que tinguin en compte el cicle menstrual en l’aprofundiment dels drets laborals com el permís voluntari i retribuït per a la menstruació i la menopausa de totes les dones que així ho necessitin per donar cobertura a la necessitat de cura, erradicant la discriminació laboral, ja que el dolor
menstrual pot inclús ser invalidant i afectar directament a la capacitat laboral.
4. Assegurar la coordinació de les polítiques feministes mitjançant una figura
referent en la matèria designada per cada departament, i incorporar la formació en transversalitat interseccional a tots els nivells de l’administració.
5. Instar l’estat espanyol a ampliar a com a mínim sis mesos, els permisos de
maternitat i paternitat i, en els casos de mort perinatal a igualar-los.
6. Dissenyar mecanismes que assegurin la millora de les condicions laborals
de les professions de les cures.
7. Revisar amb perspectiva de gènere els processos d’acreditació del professorat universitari i de la seva activitat investigadora, tot considerant l’impacte
estructural de l’embaràs i la maternitat així com el major impacte de la Covid19 en les dones del personal docent i investigador. Reproduir en la seva integritat l’informe She Figures de la Comissió Europea amb dades del Sistema
Universitari de Catalunya. I elaborar una guia per a l’elaboració i el seguiment
dels plans d’igualtat i dels protocols de les universitats, incloent mecanismes
de supervisió externa.
8. Augmentar els recursos de la xarxa d’atenció i recuperació integral a les
dones que pateixen violència masclista, de forma coordinada amb l’àmbit municipal, incloent l’atenció especialitzada a les violències sexuals, i desenvolupar eines específiques per a l’abordatge de les violències masclistes que ocorren en àmbit educatiu, digital, comunitari, obstètric i en la vida política i
l’esfera pública.
9. Ampliar i reforçar la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI, millorar
la formació i la professionalització de les persones que treballen en l’atenció
a la Xarxa SAI LGBTI i altres àmbits d’atenció LGBTI+ i enfortir i fer difusió
dels canals de denúncia efectius per la població que hagi patit una discriminació LGTBIfòbica.
10. Elaboració i desplegament de la Llei Trans catalana, i completar el desplegament del model Trànsit d’Atenció a les persones Trans* a tot el territori.
11. Impulsar el Pla Nacional d’Impuls de l’Esport Femení per tal de promoure
la visualització, la millora, la presència, el prestigi i el reconeixement de l’esport femení en totes les seves vessants.
Proposta de resolució 20
Per la defensa dels drets humans i democràtics del país

El Parlament de Catalunya insta el govern a:
1. Desplegar el Programa Català de Refugi per a garantir el respecte al dret
internacional i els drets humans mitjançant el Comitè Català d’Ajuda a les
Persones Refugiades, així com dissenyar programes d’acollida específics per
a casos d’emergència concrets, com ara el cas de l’Afganistan.
2. Aprovar amb la major brevetat possible el reglament del règim sancionador
de la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no discriminació i crear l’Observatori
de la Discriminació.
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3. Implementar el Programa per a la Identificació Policial Eficaç i seguir amb
la formació en no-discriminació de la PG-ME, amb l’objectiu d’aportar garanties d’actuacions lliures de racisme, antigitanisme, homofòbia, islamofòbia
o xenofòbia.
4. Impulsar polítiques d’inclusió i acompanyament per a les persones migrades, especialment els joves migrats sols i les dones, i garantir del dret a l’empadronament, també en els casos sense domicili fix.
5. Instar el govern espanyol a procedir amb el tancament els Centres d’Internament d’Estrangers i a la derogació de la Llei d’Estrangeria.
6. Oferir atenció integral especialitzada per a aquelles persones sol·licitants
d’asil de col·lectius especialment vulnerabilitzats en compliment del dret internacional, com ara infants, dones o persones LGBTI.
7. Exigir a l’Estat espanyol el compliment de les seves obligacions internacionals d’acollida i l’arribada de persones refugiades i sol·licitants d’asil procedents de països d’origen en conflicte o de països de trànsit
8. Incrementar els recursos per atendre la vulnerabilitat derivada de la denegació de l’asil que porta a la irregularitat sobrevinguda o d’altres situacions
resultats de les deficiències del model espanyol.
9. Reclamar a l’Estat espanyol que desplegui vies complementàries, legals i
segures i l’emissió de visats humanitaris per a l’arribada de persones refugiades a Catalunya.
10. Impulsar iniciatives per a acabar amb la discriminació causada pel racisme
i la xenofòbia en l'accés a l’habitatge.
Així mateix,
11. El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís per a combatre
i fer front a totes les ideologies que promouen l’odi, el racisme, la xenofòbia,
l’antigitanisme, la islamofòbia, i actuar des d’un compromís radical i insubornable amb els drets humans del conjunt de la ciutadania.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Les propostes de resolució 3, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19 i 20 s'han d'assignar al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i les propostes de resolució
1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15 i 18 s'han d'assignar al Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 16504)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per culminar el camí cap a la República catalana

El Parlament de Catalunya:
1. Constata que les últimes eleccions al Parlament de Catalunya van donar un
victòria independentista sense precedents, amb el suport del 52% dels vots i
amb el nombre màxim fins ara de diputats i diputades independentistes, amb
74 representants, al Parlament de Catalunya.
2. Expressa la seva voluntat de culminar el camí cap a la República Catalana
per tal de garantir els drets i llibertats de la ciutadania i com a via per construir
un país just, amb igualtat d’oportunitats i progrés.
3. Escoltant i recollint els consensos del país, comparteix que el dret a l’Autodeterminació és la via democràtica per la resolució del conflicte polític entre
Catalunya i l’estat espanyol.
4. Escoltant i recollint els consensos del país, comparteix la necessitat d’una
Amnistia com a única solució per posar fi a tota la repressió política dels últims anys i la necessitat de desjudicialització i de resoldre el conflicte mitjançant actuacions democràtiques i polítiques.
5. Es compromet i emplaça als grups parlamentaris a tramitar una Proposició
de Llei de l’Amnistia per a presentar al Congrés dels Diputats.
Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
6. Facilitar l’articulació en el proper mes d’un Acord Nacional per a l’Autodeterminació i l’Amnistia com espai ampli i plural de reflexió amb la societat
catalana per articular els consensos de país.
7. Explorar complicitats i la possible intervenció d’organismes europeus i internacionals per assolir un referèndum acordat.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Aquesta proposta de resolució s'ha d'assignar al grup parlamentari d'Esquerra Republicana pel comput de propostes del Debat de Política General.
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 16505)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avançar cap a
una resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol, mitjançant l’impuls del procés de negociació articulat a través d’una
taula de diàleg i negociació política entre ambdós Governs.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 16506)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Per l’accés universal a serveis bancaris i postals bàsics

Davant l’evolució recent de bona part de les entitats financeres i altres empreses i companyies, que tot i ser del sector privat presten serveis bàsics per a la
nostre societat, de minimitzar la necessitat de personal adscrit al servei i la
implantació territorial de les seves seus, reduint plantilles i oficines en deteriment de la qualitat de serveis, tot instrumentalitzat dits processos de digitalització per excloure els sectors més vulnerables de la ciutadania dels seus serveis, una circumstància que es fa evident de manera especial en el món rural i
els sectors més desfavorits de la societat.
El Parlament de Catalunya insta a el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
1) Dur a terme les actuacions necessàries -dintre del seu marc competencialper garantir l’accès de la ciutadania, en peu d’igualtat, a tots aquells serveis
que cal entendre com bàsics en el marc socioeconòmic en el que es desenvolupa la nostra societat, i en especial, a les operatives bancàries, l’accès al diner
efectiu, les gestions bancàries personalitzades fora de l’àmbit digital, així com
el servei postal universal; aixì com exigir-ne les reformes necessaries quan
aquestes superin l’àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya.
2) Impulsar, des de l’Agència Catalana de Consum, la elaboració d’un codi de
bones pràctiques, on les entitats financeres, es comprometin a garantir l’accès
de totes aquelles persones que acreditin la seva impossibilitat de operar digitalment, a serveis bancaris, amb freqüència diària i en l’integre horari d’oficina, sense cita prèvia i amb atenció personaliltzada.
3) Impulsar des de l’Agència Catalana de Consum, que promogui les inspeccions i actuacions necessàries amb la finalitat de constatar que les entitats bancàries i financeres que operen en el seu àmbit competencial, ho fan garantint
els drets dels consumidors i usuaris, en especial el col·lectiu de la gent gran, a
rebre un servei acurat, lliure de conductes abusives, negligent i/o fraudulentes,
amb incoació, si és el cas, dels corresponents expedients sancionadors.
4) Elaborar un estudi sobre la exclusió financera per a tal d’avaluar com els
processos de digitalització i concentració bancaria han impactat a el conjunt
de la ciutadania i el territori de Catalunya, identificant les zones i sectors de
població excloses d’accés a serveis bancaris, així com recomanacions i accions per a redreçar la situació tant en l’àmbit català, com estatal i Europeu.
5) Promoure serveis bancaris de proximitat a través d’una aliança públicocooperativa, que promogui un model de serveis bancaris i financers proveïts
per cooperatives de consum, seccions de crèdit i altres fórmules d’economia
social, que garanteixin l’accés de la ciutadania a l’operativa bancària i disposar de diner en efectiu.
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6) Impulsar des de l’Agència de Consum de Catalunya una avaluació que permeti constatar que l’operador del sistema postal universal, Sociedad Española
de Correos y telégrafos, SA, garanteix la universalitat del seu servei i compleix
amb els estandards de qualitat establerts a la Directiva 2008/6/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de Febrer de 2008.
7) Traslladi a el Govern de l’Estat la necessitat de:
a. Legislar per a garantir el manteniment de la prestació universal de serveis
bancaris i postals minims de qualitat.
b. Supeditar l’autorització de possibles fusions bancaries a el manteniment de
xarxes d’oficines que garanteixin un servei bancari universal
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 16507)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En denúncia dels greuges de l’estat envers Catalunya

El Parlament de Catalunya constata que l’agenda recentralitzadora de l’Estat
Espanyol durant les últimes dècades ha portat a una acumulació de poder i
recursos esbiaixada per sostenir amb recursos públics el projecte centralista
fent un ús discrecional dels mecanismes de regulació i assignació de recursos
de l’Estat.
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta a el Govern de Catalunya a:
1. Denunciar que Catalunya pateix sistemàticament un dèficit fiscal amb el
sector públic de l’Estat d’un 8 % del PIB de mitjana, que limita la capacitat de
la Generalitat per tal de desplegar les polítiques públiques necessàries per garantir el progrés i la justícia social
2. Reclamar al Govern de l’Estat que garanteixi la cogestió efectiva dels fons
Next Generation de la Unió Europea des de Catalunya i que sigui la Generalitat qui gestioni les convocatòries en els àmbits de competències exclusives i
defineixi els elements fonamentals de cada convocatòria.
3.Exigir a l’Estat el traspàs de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i modificar la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC), ampliant a nous complements i nous itineraris d'inserció sociolaboral, atès que la gestió estatal de l’IMV s’ha mostrat
clarament insuficient per a cobrir les demandes de la ciutadania de Catalunya
mentre que, de mitjana, l’Estat gasta 2,5 euros mensuals per habitant en l’IMV
a Catalunya aquesta xifra és de 0,9 euros.
4.Denunciar que l’execució de les inversions previstes als pressupostos generals de l’Estat a Catalunya es troba durant el darrer quinquenni 10 punts per
sota de la mitjana territorialitzable (65,9% respecte del 75,3%), i a prop de 50
punts de la Comunitat Autònoma de Madrid (113,9%) i treballar per revertir
aquest greuge.
5. Exigir el traspàs de la gestió dels aeroports i ports catalans, per tal de poder
desplegar un model aeroportuari propi dirigit al benefici comú de l’economia
i de la societat de Catalunya, des del consens territorial i social i amb un compromís ferm amb la lluita contra la emergència climàtica.
6. Exigir a l’Estat el pagament del deute pendent Catalunya de la disposició
addicional 3a de l’Estatut d’Autonomia corresponent a l’exercici del 2008
(559 milions) i el reconeixement del deute pel mateix concepte corresponent
als exercicis 2009-2013 (aprox. 2.950 milions).
7. Exigir a l’Estat el pagament del deute pendent (664 milions) derivat de la
integració definitiva del finançament revisat dels mossos d’esquadra pactat i
reconegut per l’Estat el 25 de setembre de 2018.
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8. Exigir a l’Estat el compromís que la futura distribució del marge de dèficit
autoritzat per a les institucions Europees es distribueixi en funció de la despesa
pública, evitant que l’Estat torni a centralitzar el marge de dèficit en un 89%
malgrat que només representa un 58% de la despesa.
9. Exigir a l’Estat que la Generalitat gestioni el 100% dels recursos provinents
del 0,7% de l’IRPF i establir els criteris per la seva adjudicació.
10. Exigir a l’Estat el reconeixement del deute amb Catalunya derivat de la
insuficiència de les aportacions de l’Estat per cobrir el 50% les despeses derivades de la llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, estimat en més de
4.000 milions d’euros.
11. Denunciar la insuficiència de l’Estat a l’hora de mobilitzar els recursos
necessaris per a lluitar contra la Covid-19, recordant que els imports rebuts
dels fons extraordinaris de l’Estat només han cobert el 63% de l’impacte total
sobre la despesa, mentre que l’impacte de la Covid-19 en les finances de la
Generalitat s’estima en un 2,5% els recursos rebuts per a fer-hi front només
han arribat a l’1,6% del PIB i reclamar a l’Estat solucions de finançament
estructural, atès que una part substancial d’aquestes despeses s’acabaran allargant en el temps, com la gestió de les residències o reforços a les escoles i
instituts.
12. Reclamar a l’estat la gestió de les prestacions contributives d’ocupació i
que actualment gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per tal
que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) pugui oferir una política
integral d’ocupació que tingui en compte totes les seves dimensions.
13. El traspàs immediat dels recursos i la gestió de les beques universitàries,
que l’Estat manté centralitzades en manifest incompliment del seu propi ordre
jurídic i les sentències del Tribunal Constitucional que, fins a tres cops, ha
dictaminat que la gestió de les beques és competència de la Generalitat de
Catalunya.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 16508)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que
estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la
següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política
general del Govern (tram. 255-00002/13).
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Pel desenvolupament de les institucions catalanes

1. El Parlament de Catalunya considera imprescindible fer un salt endavant en
el desenvolupament institucional del país, per això fa una crida a les forces
polítiques democràtiques amb representació en aquesta cambra per, abans
d’acabar l’any 2021, desbloquejar els nomenaments d’aquelles institucions
que estan pendent de renovació, posant especial èmfasi en els òrgans institucionals amb el mandat caducat, com:
El Síndic de Greuges.
La Sindicatura de Comptes.
La direcció de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
El Consell de Garanties Estatutàries
2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de promocionar i nomenar dones als òrgans institucionals de rang estatutari i en la resta d’institucions
fins arribar, com a mínim, a una paritat del 50%. És responsabilitat d’aquesta
cambra garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés a aquests àmbits
de representació, atès que aquestes institucions han de representar i ser el fidel
reflex de la societat diversa en la què vivim.
3. El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar una reforma del Reglament del Parlament que modernitzi el funcionament de la cambra catalana
i l’adapti a la societat catalana del segle XXI que tingui com a principal objectiu apropar el Parlament a la ciutadania, desenvolupar mecanismes que agilitzin i facilitin la tasca de les diputades i diputats, integri en el reglament els
compromisos feministes establerts en el pla d’igualtat, garanteixi el seu compromís contra la corrupció i el blindi davant comportaments masclistes, racistes, homòfobs i feixistes; així com de coaccions externes que només tenen
com objectiu limitar el debat i l’acció política de les i els representants de la
ciutadania de Catalunya.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Eulàlia Reguant i Cura
Portaveu del GP CUP-NCG
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 16528, 16544, 16545, 16546 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament,
30.9.2021
Reg. 16612 / Coneixement de la rectificació del text presentat: Mesa del Parlament, 30.9.2021
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 16528)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al
Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13), que
substitueix les propostes de resolució 8 del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL

El Parlament de Catalunya posa de manifest que:
1. L'Aeroport de Barcelona - El Prat és un motor econòmic d'importància cabdal per a la ciutat i per al país, en especial per la captació de talent internacional i d'esdeveniments globals i per aconseguir noves implantacions d'empreses
multinacionals.
2. Des de fa molts anys la societat catalana i les administracions hem reclamat
que l'aeroport de Barcelona - El Prat esdevingui un hub intercontinental i de
vols de qualitat que atregui talent, tecnologia, empreses multinacionals i esdeveniments globals.
3. Una inversió d'aquesta magnitud suposa un canvi significatiu en el model
econòmic futur de Catalunya ja què ens connecta amb Àsia i Nord Amèrica,
pols principals del desenvolupament tecnològic actual i futur. No es pot cancel·lar uría inversió que, segons la Universitat de Barcelona i la Cambra de
Comerç de Barcelona, generaria uns 83.000 llocs de treball addicionals, sense
ni tant sols haver-se assegut a negociar els possibles motius de discrepància.
El Parlament de Catalunya insta al Govern a exigir al l'Estat a:
4. Mantenir l'acord assolit el 2 d'agost que contempla una inversió de 1.700
M€ que permeti la conversió de l'Aeroport del Prat en un hub intercontinental,
així com mantenir l'acord d'inversió de les estacions d'alta velocitat ferroviària
als aeroports de Girona i Reus.
5. Que el DORA 2022-26 derivi, sense apriorismes, en un Pla Director que
defineixi l'ampliació de l'aeroport de BCN, i que haurà de contemplar el màxim respecte a la biodiversitat, l'espai natural protegit del Delta del Llobregat
i les directives ambientals europees.
6. A concretar la participació de la Generalitat de Catalunya en la gestió dels
aeroports de BCN el Prat, Girona i Reus.
Alícia Romero Llano
Portaveu del GP PSC-Units

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI DE
JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA,
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 16544,
16612)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament
del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 25500002/13), que substitueix les propostes de resolució 11 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, amb la conjunta 6 del Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Republicà.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a transformar la xarxa de salut
mental destinant-hi més pressupost per tal de:
a. Desplegar els 53 equips interdisciplinaris d’intervenció en crisi a domicili,
que donin cobertura a tot el territori i desplegar 10 equips comunitaris d’atenció intensiva a la complexitat.
b. Iniciar la reconversió de l’hospitalització de llarga estada psiquiàtrica, avançant cap a un model inclusiu que potenciï la recuperació, la inserció i els suports comunitaris.
c. Incrementar les places d’hospitalització de dia i completar el desplegament
d’equips domiciliari intensiu i d’hospitalització a domicili en el conjunt del
territori.
d. Posar en marxa el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 de Catalunya.
e. Impulsar un nou Pacte Nacional per a la Salut Mental.
f. Incorporar en una primera etapa, 150 professionals d’intervenció comunitària als equips d’atenció primària amb major necessitat social, per tal d’Incrementar i millorar la promoció i prevenció del benestar emocional, millorar el
coneixement i la intervenció precoç dels factors psicosocials i reduir la medicalització.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a crear l’Agència d’atenció integrada social i sanitària participada pels departaments de Drets Socials i Salut.
3. En matèria d’Atenció Primària, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Destinar, de forma progressiva, el 25% del pressupost de Salut a l’atenció
primària perquè es mantingui com uns dels pilars del sistema, que ens permeti
incrementar plantilles, recuperar la presencialitat de l’atenció sanitària, així
com l’activitat dels diferents consultoris locals que es van haver de tancar per
garantir els circuits d’atenció COVID, tan bon punt aquests puguin ésser garantits, i l'impacte de la covid19 sobre la primària i el període de descans dels
professionals ho permeti.
b. Assignar a la ciutadania un gestor de salut per tal que doni suport i millori
la gestió del procés assistencial, la programació de proves i visites, com la
resolució de dubtes i accés a la informació.
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4. En matèria de Salut Pública el Parlament insta el Govern:
a. Crear un grup de treball per tal de poder desplegar i redefinir l’Agència de
Salut Pública de Catalunya.
b. Elaborar un pla interdepartamental i intersectorial, el PINSAP, en el marc
dels ODS-Agència 2030 posant especial atenció als efectes de la crisi climàtica sobre la salut de les persones.
5. En matèria de professionals sanitaris, el Parlament de Catalunya insta al
Govern a:
a. Millorar les condicions de treball dels professionals en l’entorn de negociació de tot el sector sanitari previst per al 2022.
b. Reprendre i impulsar la dinàmica de treball del Fòrum de Diàleg Professional.
c. Mantenir i seguir treballant en el Consell assessor de polítiques de gènere
en salut.
d. Crear una comissió clínica de salut i gènere en els centres sanitaris i l’extensió de les bones pràctiques perquè es puguin intercanviar en el Siscat.
6. El Parlament de Catalunya insta al Govern a accelerar la innovació i transformació del sistema de salut a través dels fons europeus per millorar els resultats en salut.
7. En matèria de mesures Covid-19, El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Agrair l’esforç i la gran tasca que han portat a terme tots els professionals
del sistema de salut els quals han estat en tot moment a primera línia de la
pandèmia.
b. Fer front a l’evolució de la pandèmia promovent la vacunació, amb noves
estratègies adaptades la situació pandèmica en cada moment, mantenint els
nivells de vigilància i adaptant les mesures de prevenció i protecció a les necessitats de cada moment.
c. Recuperar progressivament l’activitat assistencial, incrementant els diagnòstics que s’han reduït per haver centrat bona part de l’activitat assistencial
en l’atenció de la Còvid-19.
8. Pel que fa a pressupost sanitari, el Parlament de Catalunya insta al Govern a:
a. Incrementar el pressupost de la sanitat pública en 5.000 Milions d’euros
addicionals en 5 anys.
b. El Parlament de Catalunya insta al Govern a reclamar al Govern espanyol
la millora del finançament per enfortir el sistema de salut i poder fer front als
múltiples reptes i necessitats derivats d’un moment de crisi sanitària com l’actual.
9. Establir polítiques i programes destinats a l’enfortiment de l’Esport i de
l’Activitat física com a base per a una millor salut integral. Integració amb
més intensitat, en les polítiques de salut pública, la pràctica esportiva i l’activitat física.
10. Donar suport als municipis i a entitats esportives d’interès públic en l’ampliació i renovació del parc d’equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d’instal·lació sostenible.
11. Fomentar la pràctica d’activitat física i d’esport en el conjunt de la societat
i durant totes les franges d’edat, fent especial èmfasi en els col·lectius més
vulnerables i a les persones amb diversitat funcional.
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12. Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències
de l'activitat física i de l'esport.
13. Garantir els drets dels i de les pacients catalanes a acollir-se a la llei d’eutanàsia del sistema sanitari públic a tot el territori.
14. Garantir que la interrupció voluntària de l’embaràs es pugui dur a terme
als hospitals del sistema públic de cada regió sanitària.
15. Examinar el resultat dels informes d'auditoria realitzats sobre les despeses
incorregudes en la prestació de l'activitat extraordinària que s'han generat per
part de les entitats que no formen part del SISCAT, en base al Decret llei
12/2020, de 10 d'abril, de mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema
sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat a l'objecte de determinar la valoració econòmica final d'aquesta activitat.
16. Presentar, abans de finalitzar l'any 2021, un informe sobre el destí dels
Fons del Pla d'Inversió en Equips d'Alta Tecnologia (INVEAT), del Govern
d'Espanya, especificant els centres i els territoris on han estat substituïts els
101 equips previstos.
17. Intensificar les campanyes d'informació i d'estímul per tal que els sectors
de població encara no vacunats, s'incorporin al procés de vacunació, especialment pel que fa als i les joves entre 20-29 anys. Així com facilitar l'accés, amb
mesures específiques, als col·lectius més vulnerables, especificant si les persones amb dependència que tenen atenció domiciliària rebran també la 3a.
dosi.
18. Presentar, a la propera Comissió de Salut, la campanya de vacunació de la
grip d'enguany, especificant el circuit que s'establirà, la coincidència amb vacunació de la Covid-19 i la data de la seva posada en marxa. Així mateix,
presentar un informe sobre la millora econòmica i de gestió que ha comportat
fer la compra de vacunes de la grip al marge de la compra mancomunada entre
pràcticament totes les Comunitats Autònomes.
19. Destinar progressivament el 25% del pressupost del 2022 a l'atenció primària i comunitària. En aquest percentatge no s'ha d'incorporar la despesa en
farmàcia, ni les ampliacions de la cartera de serveis que hauran d'incrementar
el percentatge.
20. Incorporar a l'Atenció Primària els mecanismes de telemedicina i de millores tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assistencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a la
digitalització. En cap cas, es poden perdre les dimensions clau de l'atenció
primària, l'accessibilitat, proximitat, capacitat de resolució i longitudinalitat.
21. Reobrir i recuperar els horaris, la presencialitat i els serveis assistencials
dels centres d'atenció primària i consultoris, que a tot el territori van veure
reduïts o tancats els serveis arran de la pandèmia de la Covid-1 9.
22. Crear, estendre i donar a conèixer de manera amplia, un programa específic d'atenció als i les pacients amb seqüeles Long-Covid, dins de I atenció
primària i comunitària i amb Unitats de Referéncia Hospitalària contemplant
en el programa la perspectiva de gènere.
23. Incorporar en els propers pressupostos de la Generalitat els recursos necessaris per a aprovar un pla de xoc per la recuperant de la capacitat diagnòstica i de tractament i recuperar l'equitat d'accés al sistema públic de salut:
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a. Amb un programa que permeti des deis diferents serveis assistencials intensificar la cerca de la patologia oculta i sense diagnosticar, per evitar nivells de
mortalitat superior a l'esperada.
b. Amb un Pla per abordar les Llistes d'espera No-Covid, tant de primeres
visites a especialistes, com de proves diagnostiques i quirúrgiques, reduint el
temps mitjà d'espera.
24. Desplegar dispositius de suport a la Salut Mental per l'impacte de la pandèmia entre la ciutadania, sobretot en infants i joves, destinant els recursos
adients i necessaris, també entre els i les professionals de salut i altres treballadors essencials.
25. Millorar les condicions de treball dels professionals en l’entorn de negociació de tot el sector sanitari previst per al 2022 i reduir la precarietat i la
temporalitat del personal que treballa en salut de manera progressiva per aconseguir una major estabilitat laboral.
26. Constituir, abans de finalitzar l'any 2021, una taula de treball per avançar
cap a un Pacte Nacional de Salut, amb la participació, com a mínim, del Departament de Salut, dels grups parlamentaris, dels col·legis de professionals,
societats i d'experts.
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC

Alícia Romero Llano
Portaveu del GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA,
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 16545)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent
al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13),
que substitueix les propostes de resolució 16 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Republicana i de Junts per Catalunya, 9 del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL
Per una transformació verda i una acció climàtica amb un model mediambiental i energètic sostenible, integral i innovador

1. El Parlament de Catalunya reivindica i fa palesa la necessitat de tramitar pel
procediment d’urgència totes aquelles iniciatives parlamentàries legislatives
que tractin sobre l’acció climàtica, reduint-ne, com a mínim a la meitat, els
terminis.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
2. Crear l’Assemblea Ciutadana pel Clima amb un empoderament efectiu de
la ciutadania sobre els temes d’Acció Climàtica i promoure la innovació en
l’acció climàtica i el desenvolupament sostenible, incrementant la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat
civil en l’àmbit del desenvolupament sostenible, buscant la implicació dels
sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible de
Catalunya.
3. Legislar i fomentar un model energètic basat en l’eficiència i 100% renovable, descarbonitzat i desnuclearitzat, que garanteixi el dret d’accés a l’energia com a bé comú, amb la participació de la ciutadania i el territori, de generació energètica distribuïda i descentralitzada, territorialment equitativa i en
un marc normatiu i impositiu favorable a la transició.
4. Presentar, en el termini de 4 setmanes, un pla detallat i calendaritzat de
constitució de l'empresa energètica pública. Aquest Pla, tal com estableix la
Moció 12/XIV aprovada al Parlament de Catalunya, s’ha d’aprovar abans de
final de 2021.
5. Plantejar, durant el 2021, una proposta per a la reversió de la central hidroelèctrica de Sant Quirze de Besora a mans públiques com a part de la nova
empresa energètica pública, quan aquesta acabi la concessió actual (l'any
2024).
6. Aprovar la nova Llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos amb l’objectiu d’assolir el residu zero i la neutralitat en l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle, incorporant la planificació de limitació i tancament
dels espais d’incineració de residus urbans i industrials. I desenvolupar el Full
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de Ruta per a l’Economia Circular, entre Govern, empreses i agents socials,
en coherència amb el de la Unió Europea.
7. Crear les bases per l’aprovació de la Llei de la Biodiversitat de Catalunya,
tal i com disposa la Llei 16/2017 de Canvi Climàtic, per la conservació de la
biodiversitat i el medi natural i desplegar l'Agència de la Natura Catalunya
(ANAcat), garantint la participació dels ens locals i dels diferents actors del
territori en el seu desenvolupament i activitat.
8. Impulsar el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre per tal de garantir,
el futur del Delta, la protecció del litoral, de l’espai natural protegit i les activitats econòmiques, exigint a l’Estat el compliment de les seves competències,
garantint els cabals ecològics a tota la conca de l’Ebre.
9. Estipular que la gestió de l’aigua es dugui a terme conca per conca per tal
de poder tenir en compte les necessitats que hi ha en cada territori, i aprofitant
la gran experiència que ja tenim a Catalunya pel que fa a l'estalvi, l'eficiència
o la reutilització sistemàtica de l’aigua per a usos humans, agrícoles o industrials.
10. Desenvolupar l’Estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2021–2030,
aprovada recentment, que permetrà avançar vers un model productiu que busqui l’equilibri entre la producció i la competitivitat econòmica amb la preservació dels recursos naturals.
11. Donar suport al Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic, creat per la previsió de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, per a que elabori, entre altres, la
proposta dels pressupostos de carboni i poder fer-ne el seguiment i avaluació.
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Eulàlia Reguant i Cura
Portaveu del GP CUP-NCG
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA,
GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - UN NOU CICLE PER GUANYAR (REG. 16546)

A LA MESA DEL PARLAMENT

Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que
estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00002/13), que substitueix les propostes
de resolució 17 del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, 11 del Grup
Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL
Per afrontar el repte agroalimentari del país, cap a la sobirania alimentària i la transformació a un model més sostenible

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar i desplegar l'Agenda Rural com a garantia que es prioritzin totes
aquelles polítiques que permetin igualar les condicions de vida i de serveis del
món rural i vetllar per al seguiment del desplegament de l'Agenda a través dels
òrgans de participació i govern corresponents. L'objectiu és dotar al territori
de serveis suficients per a què les persones que vulguin, puguin desenvoluparhi el seu projecte de vida, personal i/o professional.
2. Desenvolupar la Llei d'Espais Agraris impulsant el Pla Territorial Sectorial
Agrari per tal de protegir els espais d'alt valor agrari i de contribuir a la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats als espais
agraris. Així, també es desenvoluparà el registre de terres en desús, com una
eina clau pel manteniment de l'activitat agrària, posant en producció les terres
en desús per afavorir l'accés a la terra als joves i, per tant, facilitant el relleu
generacional. En aquest sentit, també:
a) S’iniciarà, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents
per tal de convertir el Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús en
un instrument administratiu i públic que incorpori les finques amb vocació
agrària i en el qual es centralitzin les dades relatives a l'oferta i demanda d'aquestes finques. Aquesta entitat ha de ser també un instrument per dur a terme
la mediació de l'entitat gestora amb terceres persones, tant per assolir la incorporació de les finques a l'entitat com per aconseguir la cessió de les mateixes,
estiguin o no incorporades al registre, i per dur a terme la seva depuració física
i jurídica.
b) S’iniciarà, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents
per tal d'exercir des de l'administració de la Generalitat, sigui personal propi
de l'entitat gestora, personal propi o persones habilitades a tal efecte, les funcions de direcció i execució de l'activitat d'inspecció i control de les finques
que pretenguin incorporar-se o incorporades al Registre de parcel·les agrícoles
i ramaderes en desús, estiguin o no cedides a tercers.
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c) S’iniciarà, en el termini de dos mesos, els canvis legislatius corresponents
per tal de fixar preus de referència sobre les terres i crear una Comissió Tècnica de Preus i Valors que rebrà un informe anual d'activitat de l'entitat gestora
(Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús) i un informe anual conjunt sobre preus i valors elaborat pels serveis tècnics agraris de la Conselleria
competent en matèria d'agricultura i de l'entitat gestora. La Comissió Tècnica
de Preus i Valors emetrà, al menys, un informe anual preceptiu per a la fixació
per la Generalitat de Catalunya dels preus de referència, en el qual constarà
els preus de referència proposats per a la seva aplicació per l'entitat gestora
del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús. Aquests preus seran
determinats en funció de paràmetres que han de constar en el mateix informe,
com ara zones geogràfiques, productivitat, ubicació, configuració geofísica o
tipus d'aprofitament.
3. Fomentar la millora de les infraestructures rurals, per tal de provocar la
reversió dels fluxos migratoris fins ara dominants del món rural a àmbits urbans, amb atenció especial a la generació d'oportunitats econòmiques i ocupacionals per als residents actuals i futurs en el medi rural, així com impulsar la
digitalització del sector agroalimentari per incrementar en la cadena de valor
la transparència, l'eficiència i la competitivitat.
4. Desenvolupar els instruments i les actuacions descrites en el Pla Estratègic
d'Alimentació de Catalunya (PEAC) -àmpliament debatut per la societat catalana i les organitzacions sectorials agroalimentàries-, que contempla una sèrie
de mesures per posar en valor el sistema agroalimentari català i projectar-lo
cap al futur, en completa sintonia amb les estratègies "Farm to Fork" i "Creen
Deal" de la Unió Europea i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'agenda 2030 de Nacions Unides, i per enfortir i integrar en el propi territori
les diferents baules de la cadena de producció, transformació i comercialització dels aliments. Alhora impulsar un Pacte Nacional per a la Sobirania Alimentària, el desenvolupament rural i marítim i el relleu generacional.
5. Aprovar la Llei de la Producció Agrícola Sostenible, impulsant així la transformació del sistema agroalimentari català cap a sistemes de producció i elaboració més sostenibles, mantenint la biodiversitat cultivada, fomentant la implementació d'estratègies integrals de gestió, reforçant l'assessorament,
incrementant les àrees de producció en aliments que el país es deficitari, contribuint al relleu generacional i avançant cap a balanços d'emissions de gasos
i fixació del C02 equilibrats per tal de contribuir a la mitigació del canvi climàtic.
6. Impulsar i reforçar les actuacions contra les pèrdues i el malbaratament alimentari, desplegant la Llei 3/2020, com una de les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides també per
erradicar la pobresa.
7. Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor basat en la bioeconomia circular que garanteixi la sostenibilitat econòmica mitjançant l'impuls de projectes transformadors arrelats al territori; i garantir l'equitat en tota
la cadena de valor, a través d'assegurar l'equilibri del sistema amb una distribució de valor justa i equitativa entre tots els agents de la cadena alimentària,
inclosa també la conscienciació dels consumidors sobre el seu paper de responsabilitat en l'adquisició de productes alimentaris bàsics a un preu just, element bàsic per assolir sous i rendes dignes.
8. Aconseguir un bon acord de la PAC 2023/2027, acabant de tancar amb el
Govern de l'Estat els ajuts directes del primer pilar que sigui el màxim favo126
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rable per a Catalunya i dotant de manera suficient el pressupost per a les mesures de desenvolupament rural, pel període 2021/2027, de manera que el
pressupost global sigui equivalent al pressupost global del període 2014/2020,
i que els beneficiaris siguin aquelles persones que tenen com activitat principal
l'agricultura, especialment joves.
9. Realitzar una gestió forestal alineada amb les mesures aprovades a la Llei
16/2017, de I'l d'agost, del canvi climàtic, encaminades a augmentar la resistència i resiliència de les masses forestals als impactes del canvi climàtic, a
afavorir una gestió forestal que permeti de reduir el risc d'incendis forestals,
aprofitar la biomassa forestal i a recuperar els mosaics agro-forestals i de pastures, a partir d'espècies locals més adaptades fisiológicament a les condicions
climàtiques, i promoure els recursos forestals, tant els fusters com els no fusters. Així com executar mesures de gestió forestal activa adreçades a la conservació de la biodiversitat i el millorament de la vitalitat dels ecosistemes
forestals.
10. Aprovar una Llei del Mar que reguli i estructuri l'Agenda Marítima de
Catalunya, com a marc per al desenvolupament d'una Política Marítima Integrada pròpia, generadora d'economia blava i alineada amb les polítiques marítimes europees i els ODS de l'Agenda 2030. Fomentar l'economia blava sostenible mitjançant el desplegament del nou Fons Europeu Marítim, de la Pesca
i de l'Aqüiçultura (FEMPA). I traslladar comuni-cativament als consumidors
el valor afegit que suposen aquestes mesures per tal de fomentar entre la població el consum de productes del mar de proximitat.
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2021
Marta Vilalta i Torres
Portaveu del GP ERC

Mònica Sales de la Cruz
Portaveu del GP JxCat

Eulàlia Reguant i Cura
Portaveu del GP CUP-NCG
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