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Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00003/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 17909, 17911, 17912, 17936, 17937, 17938, 17939, 17940, 17941, 17942
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.10.2018
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-Units (reg. 17909)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00003/12).
Propostes de resolució
Bloc 1. Educació i cultura, desenvolupament econòmic i treball
Proposta de resolució 1. Una educació pública de qualitat per a tothom

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Avancem cap a un sistema educatiu inclusiu
1. Iniciar immediatament el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre,
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i incrementar la partida a tal efecte en els propers exercicis pressupostaris per garantir
els recursos necessaris perquè l’alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats
Educatives Especials (NEE), rebi una educació de qualitat, i compti amb un nombre
d’hores d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/es,
etc.), adequades per atendre adequadament cada necessitat educativa.
2. Garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb Necessitats Educatives
Especials amb el suport necessari dins de tot l’àmbit escolar (inclòs el temps educatiu no lectiu com l’acollida, el servei de menjador, etc.), i assegurar així el dret d’accés al conjunt de serveis educatius.
Recuperem la coresponsabilitat del Govern de la Generalitat amb l’etapa educativa
0-3 anys
3. Donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que
el Govern ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i
comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any,
acordats amb els ajuntaments.
4. Acordar i presentar, en un termini màxim de tres mesos, un calendari de restitució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants
municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.
El servei de menjador, un servei educatiu i universal
5. Presentar, en un termini màxim de tres mesos, l’actualització del Decret
160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, després d’un procés participatiu, i amb el màxim consens de la comunitat educativa.
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6. Donar compliment a la Moció 196/X i a la Moció 128/XI del Parlament de
Catalunya sobre els menjadors escolars.
7. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres docents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.
8. Dotar de professionals específics el servei de menjador escolar per garantir un servei veritablement inclusiu capaç d’atendre adequadament l’alumnat amb
NEE abans de l’inici del proper curs 2019-20, i incloure el servei de menjador en el
projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu.
9. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del
proper curs 2019-2020 i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària,
avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.
Una FP pública i de qualitat per afrontar amb garanties el futur professional
10. El Parlament, davant l’incompliment en el calendari de desplegament de la
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, reitera la importància del seu desplegament i exigeix l’actualització i el compliment del calendari amb transparència, diàleg i la participació de tots agents implicats, i assegurant-ne
el finançament necessari per fer possible el seu impuls i per garantir una veritable
integració dels subsistemes actuals.
11. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a convocar, en el termini d’un
mes, la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals per
tal de presentar el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, la seva actualització i el finançament previst.
12. El Parlament manifesta l’incompliment del punt 6 de la Moció 42/XI, i li exigeix aprovar abans de finals de 2018, els Estatuts de l’Agència Pública de Formació
i Qualificació Professionals de Catalunya, amb la participació dels diferents agents
socials implicats.
13. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a incrementar els recursos destinats a la FP per ampliar-ne l’oferta pública, tot garantint la gratuïtat, així com per
incrementar la dotació de professionals per tal de reduir les ràtios i millorar l’atenció
educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes de graduació, així
com reforçar la formació de professorat.
14. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa, de manera
urgent, l’oferta formativa del Centre de Formació Professional de l’Automoció de
Martorell adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Universitats, recerca i innovació
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
15. Reduir les taxes universitàries un 30%, tal i com es va aprovar a la Moció
65/XI i, en conseqüència, millorar el finançament públic de les Universitats a través
d’un Pla de finançament i d’un Pla d’Inversions Universitàries per als propers anys
2019-2022, incorporant al proper pressupost 100M€/any, durant 3 anys, garantint
així l’accés, la igualtat d’oportunitats i la qualitat del sistema universitari.
16. Aprovar, en el termini de 6 mesos, un Pla nacional per a la Universitat, la
Recerca i la Innovació amb l’objectiu afrontar els problemes i els reptes que té per
endavant el sistema universitari català.
17. Presentar un Pla, en el termini de 4 mesos, per estabilitzar el personal (personal d’administració i serveis i personal docent i investigador) de les universitats, a
través de processos de reposició i promoció, que permetin deixar de banda la precarització laboral i facilitar unes millors condicions laborals als treballadors.
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La cultura com a eina de cohesió social
18. Garantir que en el pressupost de 2019, la partida global del Departament de
Cultura no sigui inferior a l’1,5% del total del pressupost, amb el compromís d’arribar al 2% al final de la present legislatura.
19. Procedir, abans no finalitzi l’actual exercici, a la renovació dels membres del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb el mandat caducat des
de fa anys.
20. Presentar al Parlament, abans del 31 de desembre de 2018, el Pla integral
d’ensenyaments artístics i culturals.
21. Presentar al Parlament, abans del 31 de desembre de 2018, un Pla global de
foment de la creativitat cultural i de suport a la indústria cultural i creativa.
Proposta de resolució 2. Sectors d’activitat econòmica i transició
energètica

El Parlament insta el Govern de la Generalitat en relació a les polítiques industrials a:
Per una indústria sostenible generadora d’ocupació i adaptada a la transformació
digital
1. Aprovar, en el termini de 6 mesos, un Pla per a recuperar la confiança i el crèdit reputacional de Catalunya, a través d’un acord ampli amb les organitzacions empresarials, els sindicats, les universitats, els centres de recerca, les ciutats i el propi
Govern, que garanteix la seguretat jurídica i l’estabilitat política per tal de permetre
el retorn d’algunes empreses i l’atracció d’inversions
2. Presentar, durant el proper mes, a la Comissió d’Empresa i Coneixement un
balanç del primer any del Pla Nacional per a la Indústria.
3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla indústria 4.0 per impulsar la transformació digital de la indústria catalana mitjançant l’actuació conjunta i coordinada
del sector públic i privat.
4. Crear a través de l’ICF línies de finançament que prioritzin els sectors estratègics del país: transició energètica, indústria 4.0, sector agroalimentari, habitatge,
inversions en innovació i recerca, recolzament a les pimes i autònoms.
5. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupament industrial concertadament amb els agents dels diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant el
coneixement existent i les fortaleses i les oportunitats sectorials de cada un d’aquests
agents, i afavorint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides, com l’emprenedoria, el creixement empresarial i la localització i l’aterratge empresarials.
6. Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions d’empreses per tal de poder dur a terme a temps mesures que facilitin al màxim el manteniment de les plantes de producció i dels llocs de treball. Presentar un informe
trimestral al Parlament, a través de la Comissió d’Empresa i Coneixement, sobre les
gestions realitzades i els resultats obtinguts per tal de mantenir la informació i la
transparència envers els grups parlamentaris.
7. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, a la Comissió d’Empresa i Coneixement un informe sobre els projectes RIS3CAT presentats i aprovats.
8. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, a la Comissió d’Empresa i Coneixement els treballs del Pla estratègic que s’han realitzant a EURECAT, el Centre tecnològic de Catalunya, sorgit de la integració de diversos centres tecnològics avançats del país, i que ha de permetre millorar el sistema d’innovació català, afavorint la
transferència de coneixement envers el teixit productiu del país, així com un balanç
del període 2014-18 (des de la seva creació).
Sector agroalimentari com a motor econòmic
9. Recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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10. Controlar i exigir el pagament d’un preu just als productors d’aliments i evitar
pràctiques abusives per part de les grans indústries i distribuïdores, imposant sancions quan es produeixin aquestes situacions.
11. Presentar i impulsar una proposta per a la correcta gestió dels purins de les
granges.
12. Aturar l’augment indiscriminat d’impostos i noves taxes que perjudiquen el
sector.
Per un turisme de qualitat, sostenible i ordenat
13. Presentar al Parlament de Catalunya, abans no finalitzi l’any 2018, el nou Pla
Estratègic de Turisme de Catalunya
14. Presentar, abans del 31 de desembre de 2018, un Pla de millora de les destinacions turístiques que aposti per un turisme de qualitat, harmonitzat amb la protecció
del territori, el patrimoni cultural i la gastronomia.
15. Incorporar una partida específica en el pressupost del 2019, destinada al finançament especial per a la millora dels establiments i habitatges d’ús turístic que
prioritzin i apostin per un turisme de qualitat i sostenible.
Transició energètica cap a la priorització de les energies renovables
16. Crear una subcomissió al Parlament de Catalunya pel debat i si s’escau acordar les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica que des de la garantia de subministrament tingui per objectiu desenvolupar el màxim potencial de les
energies renovables, per poder arribar el 100% renovable l’any 2050, i que redueixi
en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial dels derivats del
petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans
en l’horitzó de l’any 2040.*
17. Incorporar en els pressupostos de l’any 2019 partides explícites i definides per
a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, industrial
i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% anual
que impliqui una disminució del consum final d’energia.
18. Presentar al Parlament, en un termini de sis mesos, un Pla per l’impuls de la
modernització de les xarxes de distribució elèctrica, els sistemes avançats de gestió
de consums, així com la generació distribuïda, microxarxes de distribució d’energia
elèctrica i xarxes tancades.
19. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a
Catalunya que asseguri que l’any 2020 la cobertura arribarà a tot el territori, incorporant també com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui
elèctrica i/o amb propulsió de combustibles no fòssils l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles privats en l’horitzó del 2025 segueixi aquests estàndards,
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2019.
20. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un Pla de
rehabilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d’energia renovable,
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2019.
21. Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis,
prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim
de 50.000 habitatges anuals, incorporant partides pressupostàries explícites en el
pressupost de l’any 2019.
22. Presentar, en un termini de 3 mesos, un Pla de desplegament, amb les propostes legislatives adients, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic que afavoreixi
la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb
una gestió activa de la seva demanda i producció d’energia elèctrica amb el recol*. Pendent de la presentació d’una correcció d’errades
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zament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la seva
sostenibilitat ambiental i econòmic global.
23. Modificar la legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació
de l’energia eòlica i fotovoltaica.
24. Presentar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
25. Negociar amb al Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tancament de les centrals nuclears ubicades a Catalunya no més enllà dels 40 anys de vida
operativa de manera que el darrer reactor haurà d’estar tancat el 2027, preveient la
solució a l’emmagatzemen i gestió dels residus garantint la solvència dels criteris
tècnics i de seguretat, i presentar un pla de substitució de l’activitat industrial a les
comarques amb centrals nuclears, per noves empreses i serveis que a mig i llarg termini garanteixi l’activitat econòmica i l’ocupació.
Proposta de resolució 3. Treball amb drets

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dotar amb els recursos suficients a la Inspecció de Treball i als organismes
responsables de vetllar per la salut i la seguretat al treball.
2. Incrementar la vigilància de les condicions de treball fonamentals: l’abonament dels salaris deguts, els despenjaments o modificació de salari o jornada fraudulents, les jornades de contractes a temps parcial abusives, les hores extraordinàries forçades i no abonades, la modificació a la carta dels horaris cada setmana o
cada dia, la prestació de treball «a crida» de l’empresari, els contractes temporals
sense causa, etc.
3. Incrementar la vigilància dels abusos i els fraus en les noves formes de fugir
del dret del treball i, per tant, de les responsabilitats empresarials: les cessions il·legals, els falsos contractes civils o les externalitzacions fraudulentes.
4. Donar suport al reconeixement les malalties professionals, especialment les
produïdes per exposicions a productes químics i esforços, garantint la participació
dels treballadors i els seus representants en aquest procés.
5. Garantir que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut
s’ajusten al que legalment està establert.
6. Incrementar el seguiment sobre la posada en marxa dels Plans d’Igualtat i de
les mesures d’igualtat de gènere contemplades als convenis.
7. Posar en marxa una campanya per donar a conèixer a tots els treballadors/es
els seus drets i les vies per denunciar-ne abusos.
8. Acompanyar, amb mesures pròpies, la posada en marxa del Plan por el Empleo Digno del Govern l’Estat.
Proposta de resolució 4. Més recursos contra les desigualtats

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2019:
a) Una proposta de reforma de l’impost de successions que esdevingui més justa
i progressiva reduint significativament i selectiva els beneficis fiscals derivats de la
normativa catalana assolint alhora una major recaptació
b) Una proposta de reforma de l’IRPF amb l’objectiu de reduir els tipus mínims,
suavitzar els tipus de les rendes mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més
altes.
c) L’eliminació dels beneficis fiscals clarament regressius que deriven de la normativa catalana.
2. Presentar durant el proper any 2019 una reforma fiscal verda com a estratègia
per fomentar l’eficiència energètica i la reducció dels gasos hivernacle, millorant es
figures impositives i la seva capacitat de recaptació pel que fa a la imposició mediambiental.
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3. Presentar, en el termini de 3 mesos, un Pla de lluita contra el frau fiscal, i
l’anàlisi del resultat dels darrers 5 anys.
4. Constituir un consorci tributari, amb participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya, tal i com
estableix l’art 204 de l’EA, per tal que aquest consorci realitzi les funcions de gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de
Catalunya, així com dels tributs cedits, i de qualsevol altra delegació o col·laboració
que s’estableixi.
Diàleg amb l’Estat
5. Participar activament a tots els òrgans bilaterals o multilaterals on es debatin
aspectes econòmics o financers que afecten Catalunya.
6. Participar activament al grup de treball creat per avançar envers un nou model
de finançament autonòmic que es basi en el principi d’ordinalitat, principi d’autonomia financera, principi de suficiència i principi de solidaritat.
7. Reclamar al Govern de l’Estat un calendari per tal de transferir a la Generalitat la totalitat dels fons que resten pendents d’abonar a Catalunya, i en especial els
derivats de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia.
Bloc 2. Drets socials i igualtat
Proposta de resolució 5. Per un sistema de salut públic centrat en les
persones i les seves necessitats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, una anàlisi sobre l’efecte de les retallades en l’evolució pressupostària i de la contractació
pel que fa a les diferents línies de serveis assistencials, especificant la reducció per
àrees bàsiques de salut, i aportant el detall de les retallades en els sous dels professionals i la seva precarietat.
2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recuperació pressupostària i per assolir, en el termini de dos anys, una despesa per càpita de
1.500 euros l’any, recuperant el pes de l’atenció primària en el pressupost de salut,
en un mínim del 20%.
3. Elaborar Plans d’Inversions plurianuals per garantir l’actualització i renovació
tecnològiques i el manteniment d’infraestructures a la xarxa hospitalària de la sanitat pública. Els plans seran per centre i per regió sanitària amb l’objectiu de buscar
un millor equilibri territorial en la dotació de recursos i garantir l’equitat.
4. Elaborar un veritable pla de xoc per reduir les llistes d’espera quirúrgiques,
diagnòstiques i de visites a l’especialista.
5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntaments, per dimensionar la distribució de recursos amb criteris d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat per adequar-lo a:
a) l’envelliment progressiu de la població catalana orientant els serveis a la cronificació i a la dependència.
b) l’increment de l’activitat quirúrgica en els hospitals, introduint en el model
assistencial l’hospitalització domiciliària.
c) la contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries desplegant recursos d’arrelament comunitari i incrementant els llits de sòcio-sanitari.
6. Redactar el Pla Integral d’atenció a les malalties neurodegeneratives, amb
especial èmfasi en l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson,
l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.
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Proposta de resolució 6. Serveis socials d’accés universal per afrontar
les velles i les noves desigualtats

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Fer públic el temps d’espera orientatiu per accedir a una residència de la Gent
Gran, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
2. Revertir la davallada de prestacions de cuidadores no professionals en l’àmbit
de la Dependència.
3. Incrementar la dotació de professionals que valoren les sol·licituds de la Renda
Garantida de Ciutadania per tal de reduir en un 50% els 19.500 expedients que resten pendents de valoració, en un termini de 3 mesos.
4. Fer efectiu el pagament automàtic de la Renda Garantida de Ciutadania a tots
aquells expedients que han superat els quatre mesos de tramitació sense que s’hagi
produït cap resposta per part de l’administració, tal i com marca la Llei.
5. Assegurar que tots els alumnes sords signants de Catalunya disposen d’una
persona intèrpret per a la totalitat de les classes lectives, tant en l’ensenyament obligatori com en el post-obligatori.
6. Convocar, abans de finalitzar l’any 2018, els següents òrgans de participació
i/o coordinació:
a) Consell de Serveis Socials de Catalunya. (Darrera reunió l’any 2014).
b) Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials (Darrera reunió l’any
2014).
c) Comitè Interdepartamental de Seguiment dels Protocols d’Abusos Sexuals a
menors d’edat (Darrera reunió l’any 2016).
7. Renovar de la Cartera de Serveis Socials, paralitzada des de l’any 2010.
8. Recuperar la inversió pública en Serveis Socials per arribar als 300 euros per
habitant que s’invertien l’any 2010.
Proposta de resolució 7. Per un nou sistema sociosanitari

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar, en un període de tres mesos, els treballs que permetin avançar definitivament cap a la història clínica compartida social i sanitària, per disposar de les
dades necessàries per al treball integral centrat en la persona.
2. Portar a terme les mesures necessàries per facilitar la integració a l’ICS dels
professionals facultatius de les Residències de la tercera edat, encara dependents
d’afers socials, i fer possible l’equiparació de les condicions laborals.
3. Reforçar les capacitats de l’Atenció Primària i dotar-la de cartera de serveis
que inclogui la prescripció d’ingrés a centre sociosanitari, hospital de dia i hospitalització domiciliària.
4. Portar a terme un Pla de Xoc per reduir la llista d’espera per rebre una prestació en Dependència i Discapacitat, simplificant el tràmit administratiu i augmentant
els recursos humans tant de l’administració local com de la Generalitat de Catalunya.
Proposta de resolució 8. Habitatge assequible

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
Servei Català de l’Habitatge
1. Crear el Servei Català de l’Habitatge, com a instrument decisiu, impulsor de
polítiques transversals de tota l’Administració de la Generalitat i que ha de tenir
com a objectiu assolir els estàndards definits per la llei d’habitatge (15% habitatge
assequible, combat contra el mal ús de l’habitatge, mobilització del fons de solidaritat urbana...).
2. Concertar, des del Servei Català de l’Habitatge, amb les diputacions i els ajuntaments així com a integrar en ell instruments ara dispersos de la pròpia Generalitat
(Agència Catalana de l’Habitatge, INCASOL) i de les altres administracions.
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Habitatge de lloguer
3. Davant la falta d’habitatges de lloguer el Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
a) Crear un servei estable de mediació extrajudicial per casos d’impagament del
lloguer, que gestionarà també els ajuts als llogaters i donarà garanties als propietaris. Cal reduir a la mínima expressió els desnonaments judicials per impagament
del lloguer.
b) Promoure des del SCH campanyes intensives de comunicació, destinades a
propietaris d’habitatge buit, especialment, en zones amb demanda acreditada, per
a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació (si s’escau) i amb
garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer Assequible gestionades
per les OLH.
c) Promoure que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges buits, impliqui, a canvi, la posada a disposició d’aquest habitatge a través de les
Borses de Lloguer Assequible del SCH.
d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges buits per tal de
destinar-los a lloguer social.
e) Conveniar amb els Ajuntaments la posada en funcionament d’un servei d’inspecció per tal de detectar els casos de mal ús de l’habitatge: pisos buits, identificació
de pisos turístics no autoritzats, infrahabitatge, ocupacions sense títol habilitant, etc.
f) Promoure les modificacions legislatives i l’aprovació de nova legislació per tal
de garantir la producció d’habitatge de lloguer social i lloguer assequible, tant públic com privat, garantint en el cas de la promoció pública que aquests habitatges
restaran afectes al patrimoni públic del sòl i l’habitatge durant tota la seva vida útil.
g) Promoure les fórmules econòmiques, amb col·laboració amb el sector financer,
públic o privat, perquè les mesures proposades en el punt anterior siguin viables.
Davant l’ocupació d’habitatges
4. Davant de la realitat existent d’ocupació de pisos sense títol habilitant, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa el Pla Integral d’Abordatge del Fenomen de la Ocupació a Catalunya, amb coordinació amb els Ajuntaments,
i les altres Administracions que hi puguin intervenir.
Proposta de resolució 9. Garantir la igualtat i l’atenció a les necessitats
canviants al llarg de la vida

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Igualtat home-dona
1. Convocar, amb urgència, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista per crear, abans de sis mesos, el Pacte Català
contra la Violència Masclista a Catalunya.
2. Destinar la dotació pressupostària adequada per desplegar el Pacte Català contra la Violència Masclista.
3. Destinar els recursos necessaris per lluitar contra la feminització de la pobresa
i la bretxa salarial existent entre dones i homes, elaborant polítiques transversals per:
a) garantir la igualtat salarial entre dones i homes.
b) elaborar mesures que afavoreixin i incentivin a les empreses catalanes a aplicar plans d’igualtat.
c) millorar l’ocupació de qualitat, posant en valor a les dones en l’àmbit de l’empresa i de la seva carrera professional.
d) impulsar plans d’ocupació en el sector públic i les empreses que garanteixin
l’accés igualitari d’homes i dones als llocs de treball.
e) impulsar polítiques d’ocupació per a garantir la inserció de les dones.
4. Presentar, anualment, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones un informe sobre l’evolució de la bretxa salarial entre dones i homes a les empreses de Catalunya i les accions dutes a terme per revertir aquesta situació.
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Desplegament urgent de la llei LGBTI
5. Activar de forma immediata l’aprovació del decret que ha de regular el procediment sancionador i l’aprovació del decret del Consell Nacional de LGBTI.
6. Crear, sense més dilacions, l’òrgan que ha de coordinar les polítiques LGBTI
dels diversos Departaments de la Generalitat.
7. Destinar una partida pressupostària necessària pel desplegament integral de la
Llei 11/2014 del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Comissionat per la lluita contra la pobresa infantil
8. Posar la lluita contra la pobresa infantil com una prioritat del Govern i crear
una figura a Catalunya equivalent a la de l’Alt Comissionat per a la lluita contra la
pobresa infantil que faci possible l’increment dels recursos econòmics destinats a
polítiques d’infància fins assolir com a mínim en el 2,4% del PIB en els propers 2
anys.
Pla de retorn juvenil
9. Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als i les joves emigrants
un contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, a empreses radicades a Catalunya.
10. Posar en marxa ajuts per sufragar les despeses de desplaçament causades pel
retorn dels joves a Catalunya (desplaçament, trasllat...).
Bloc 3. Autogovern i institucions al servei de la ciutadania
Proposta de resolució 10. Pel diàleg, la negociació i el pacte

1. El Parlament de Catalunya manifesta:
a) Que és necessari donar continuïtat a la normalització de les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, mitjançant els mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar a obrir
tants àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, sense vetos ni exclusions,
i actuant d’acord amb el principi de lleialtat institucional mútua que els poders públics han de seguir en la seva actuació.
b) Que és necessari l’establiment d’un espai de diàleg entre totes les formacions
polítiques catalanes amb representació parlamentària, per tal de restablir consensos
bàsics avui malmesos.
c) Que és necessari que el Govern de la Generalitat i el conjunt de les forces
parlamentàries contribueixin a asserenar el debat públic i a afavorir el pluralisme,
la convivència i la resolució pacífica i democràtica dels conflictes, fent una crida a
evitar la confrontació entre ciutadans per raó de les seves desavinences polítiques.
d) La necessitat que Catalunya i el conjunt d’Espanya segueixin progressant des
del respecte mutu i una col·laboració cada vegada més fraternal.
e) Que només seguint un camí de diàleg, negociació i pacte es pot arribar a una
solució satisfactòria capaç d’aconseguir el suport de grans majories, tant a Catalunya
com al conjunt d’Espanya. Per aquesta i moltes altres raons, el Parlament de Catalunya rebutja de ple qualsevol proposta unilateral o il·legal. Que és necessari defensar
el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat, inclòs el respecte als procediments de reforma de la llei, el que garanteix la
nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Prosseguir en el diàleg obert amb el Govern d’Espanya amb l’objectiu d’enfortir l’autogovern de Catalunya i millorar el finançament de la Generalitat.
b) Cercar el suport de com a mínim dos terços dels membres del Parlament per
a formular les propostes de canvi del nostre sistema institucional.
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Proposta de resolució 11. Pactes pel progrés de Catalunya

1. El Parlament constata la represa del diàleg entre el Govern de Catalunya i el
Govern d’Espanya en matèria econòmica i financera així com en qüestions de polítiques sectorials que redunden en benefici del conjunt de la ciutadania.
2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a prosseguir amb la negociació
i el pacte amb el Govern d’Espanya per tal de:
a) Pel que fa a la inversió estatal en infraestructures estratègiques per Catalunya:
recuperar el nivell d’inversió de l’Estat a Catalunya, finalitzar la construcció del
Corredor Mediterrani, facilitar les connexions dels ports de Catalunya i altres grans
centres productius amb el ferrocarril d’ample UIC, millorar la xarxa de rodalies del
ferrocarril, mitjançant un impuls a la modernització de les estacions, les vies, les
catenàries i la senyalització i finalitzar els projectes de soterrament de les vies convencionals de Ferrocarril a l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Feliu
de Llobregat, Montmeló i Granollers.
b) Pel que fa al reconeixement de la llengua, la cultura i símbols de Catalunya, a
assegurar la presència de Catalunya i de les cultures catalana i aranesa a la UNESCO, i avançar en la protecció i promoció del plurilingüisme.
c) Pel que fa a la capitalitat de Barcelona: a impulsar la cooperació de l’Estat amb
la ciutat de Barcelona perquè pugui exercir també el seu lideratge com a gran capital
catalana, espanyola i europea, i seu de la Unió per la Mediterrània; implicar-se en
el paper de Catalunya com a motor de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània; a millorar
el finançament d’institucions culturals amb àmplia projecció i rellevància amb seu
a la ciutat de Barcelona.
d) Promoure una major implicació de l’Administració General de l’Estat en el
finançament i impuls dels parcs i centres científics i tecnològics, institucions d’innovació i disseny industrial.
e) Incrementar de l’aportació de l’Estat a l’Autoritat del Transport Metropolità
de Barcelona, amb l’aspiració de recuperar els nivells d’aportació de l’últim govern
socialista.
Proposta de resolució 12. Cos de Mossos d’Esquadra

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Preservar el Cos de Mossos d’Esquadra com un cos policial al servei del conjunt de la ciutadania, donar suport a les seves actuacions i evitar fer-ne un ús partidista, ni permetre que cap actor polític o social no en faci aquest ús.
2. Condemnar explícitament tota violència, acte d’intolerància o intimidació.
Proposta de resolució 13. Administracions i institucions al servei de la
ciutadania

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
Recuperació dels drets de les persones empleades públiques
1. Establir en el proper mes un calendari de devolució de les pagues extres de
2013 i 2014, així com la resta de drets retallats que resten pendents de retornar.
2. Fer efectiva devolució del 10% de la paga de 2013 abans de desembre de 2018,
tal i com es va comprometre el Govern.
Administració de justícia
3. Incidir en la col·laboració entre els tres àmbits de decisió que conflueixen en
la gestió de la Justícia a Catalunya: per un costat el Govern de la Generalitat, per un
altre el Ministeri de Justícia i també el Consell General del Poder Judicial.
4. Revisar, actualitzar i impulsar el desplegament de l’Oficinal Judicial, especialment en aquells partits judicials on la seva implantació suposaria una gestió més
eficient i àgil dels recursos. Mentre l’Oficina no estigui desplegada, impulsar els
Serveis Comuns Processals per tal d’agilitzar la gestió de les tramitacions i notificacions en els expedients judicials.
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5. Elaborar, programar i executar de manera immediata un pla d’equipaments
judicials, en el que s’estableixi la priorització de les actuacions i la seva calendarització, dotant-lo econòmicament, i posant especial èmfasi en aquells partits judicials
en pitjor situacions.
6. Actualitzar el Pla d’Equipaments Penitenciaris, amb criteris realistes d’actuació, donant prioritat a la construcció de nous equipaments per substituir el centre
penitenciari de Dones de Wad Ras, que integra també una secció Oberta per homes,
així com el Centre Obert de Barcelona.
7. Fer una auditoria sobre el funcionament del CIRE, per determinar si l’activitat
laboral que se’ls ofereix els reclusos és adequada o no i ateses les queixes dels interns, revisar el model de gestió de les botigues, amb preus que no són assumibles
per una població amb recursos limitats.
8. Dotar amb personal suficient tots els centres penitenciaris, així com a donar
estabilitat a les plantilles existents, convocant els corresponents processos selectius i
concursos de trasllat dels treballadors i treballadores de l’àmbit de l’execució penal,
per millorar la tasca que realitzen en pro de la reinserció de les persones internes.
9. Que degut a la constatació de l’envelliment de les plantilles del medi penitenciari, s’estableixi un pla de relleu dels empleats públics en l’àmbit penitenciari, a fi
de poder mantenir el servei en condicions òptimes.
La seguretat és un dret
10. Treballar la coordinació policial amb les policies locals, per tal d’aconseguir
un veritable sistema de policia integral, que permeti el tractament adequat de la informació que a peu de carrer tenen aquestes policies municipals, i utilitzar-ho per
tal de poder redactar i executar estudis i plans de prevenció adaptats a les diferents
realitats municipals, que permetin mesures de prevenció contra l’incivisme i la petita delinqüència.
11. Que de manera gradual comenci a fer passos per tal que les policies locals
disposin dels mateixos accessos a totes les bases de dades de mossos que alimenten,
i que coneguin els criteris de distribució de trucades d’emergència, per tal de poder
anar ajuntant també les trucades a les policies locals en l’horitzó d’un únic número
d’emergències, que hauria de ser el 112.
12. Que reforci immediatament la seguretat en totes les vies publiques competència de la Generalitat, així com que garanteixi a les mateixes la presencia d’un
número adequat d’agents de trànsit dels mossos d’esquadra, que permeti mantenir
els estàndards de seguretat vial a les nostres carreteres.
13. Garantir immediatament la dotació de les necessitats de materials del cos de
Mossos d’Esquadra (dotació i manteniment adequats de les comissaries, vehicles,
roba adequada i elements de protecció passiva, etc.) i del cos de Bombers (dotació
i manteniment adequats dels parcs, vehicles, material de prevenció i extinció d’incendis, eines d’excarceració, roba de treball i equips de protecció individual, etc.),
complint les demandes externalitzades pels representants dels propis cossos, i executant els diferents plans redactats i compromesos pel Govern de la Generalitat amb
ells els últims anys.
14. Estudiar immediatament les necessitats a llarg termini, i d’acord amb la
rapidesa dels canvis socials, de recursos humans tant de Mossos d’Esquadra com
de bombers, establint l’objectiu concret al que haurem d’arribar en no més de 5
anys, i determinant una planificació i temporalització adequada i suficient per arribar-hi.
15. Fer del 112 el veritable número d’emergències de Catalunya, que sigui capaç
d’aglutinar absolutament totes les trucades d’emergència i seguretat en un horitzó
de no més de 5 anys, amb temps de resposta eficients i garantits per a la ciutadania.
Considerar a tots els efectes a tots els seus treballadors i treballadores com a part del
sistema de seguretat de Catalunya.

Dossier

13

GP PSC-Units (reg. 17909)

Sessió 16
2 d’octubre de 2018

16. Crear de forma sistèmica els mecanismes d’intercanvi d’informació i serveis
entre les policies locals/guàrdies urbanes amb totes les seves conseqüències organitzatives i legislatives, constituint una comissió d’estudi i propostes de millora del
sistema de la policia integral de Catalunya.
17. Establir els mecanismes per constituir el Cos de Bombers de la Generalitat
des de la perspectiva d’un model mixt professional/voluntari.
Proposta de resolució 14. Per la cohesió territorial i el món local

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Barcelona
1. Reconèixer plenament la importància estratègica de la ciutat de Barcelona
per a Catalunya i les necessitats específiques derivades de la seva capitalitat i, per
tant, a contribuir al desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, a través de
la participació municipal en la gestió dels serveis i els equipaments de titularitat autonòmica que siguin bàsics per al desenvolupament de la ciutat, com ara en l’àmbit
dels transports o les telecomunicacions; o a través de la gestió consorciada Ajuntament-Generalitat en àmbits que afecten al funcionament diari de la ciutat, com ara
urbanisme, habitatge, transport urbà de viatgers, salut pública, serveis a les persones, cultura i educació.
2. Un capteniment respecte a l’Ajuntament de Barcelona conforme al principi
de lleialtat institucional, a donar compliment als seus deures econòmics i d’inversió amb els ciutadans i ciutadanes de Barcelona i de la seva àrea metropolitana en
matèria social, d’infraestructures, en polítiques d’habitatge, seguretat, promoció i
cultura.
3. Complir els compromisos de finançament vers l’Ajuntament de Barcelona i les
entitats consorciades entre ambdues administracions.
L’Aran
4. Acordar, durant els propers 6 mesos, un nou model de finançament i una nova
proposta de sistema electoral amb el Consell General d’Aran, tal i com es va aprovar a la nova Llei d’Aran al Parlament de Catalunya. Al mateix temps, potenciar el
coneixement i l’ús de l’Aranès i el finançament necessari en col·laboració Consell
General.
El món local
5. Mantenir l’acord d’ampliació del termini del Pla de Barris al 2019 i posada en
marxa urgent d’un pla d’inversió local, amb una nova Llei de barris, i augmentar el
finançament del Fons de Cooperació Local de Catalunya a partir dels ingressos tributaris de la Generalitat, que tingui en compte la capacitat fiscal i les necessitats de
despesa dels governs locals, així com les singularitats dels territoris.
6. Nous fons per activar els instruments de cooperació local, com la Llei 2/2004,
del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
7. Establir un fons extraordinari pels ajuntaments per a incrementar els ajuts socials gestionats pels serveis socials basics en relació a despeses de farmàcia, dentista, ortopèdiques, llibres i material escolar, quotes de llars d’infants, alimentació
fresca, petites inversions per a l’estalvi energètic i altres necessitats bàsiques.
8. Donar compliment immediat a la sentència del TSJC per la qual obliga a la
Generalitat a pagar les subvencions de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de
les escoles bressol del municipi.
9. D’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retorni també el deute contret
i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des
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d’aquest consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per
aquesta gestió pels mateixos cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta
sentència.
10. Recuperar la dotació pressupostària de 100 M€ per actuacions integrals a
barris, introduint factors complementaris (ocupació, eficiència energètica, etc.)
11. Modificar, en el pressupost per al 2019, criteris del PUOSC per a avantatjar la
inversió relacionada amb cohesió social i urbana, i dotar-lo amb una aportació amb
un mínim de 500M€, el PUOSC no s’ha activat.
12. Aprovar un nou model de finançament per als ajuntaments. Mentrestant, incrementar progressivament el Fons de Cooperació Local de Catalunya fins al 3,5%:
passar de 124 M€ el 2015 a 653 M€ el 2019.
13. Augmentar progressivament les transferències corrents per finançar programes i serveis de competència compartida entre la Generalitat i els ajuntaments. Un
augment progressiu d’aquestes transferències fins a arribar al 5% dels ingressos corrents de la Generalitat el 2019.
14. Crear un Fons d’Ajuda a la Rehabilitació d’Habitatges, amb una dotació mínima del Govern de la Generalitat de 50 milions d’euros.
15. Fomentar l’ús d’energies renovables als equipaments municipals amb ajudes
de l’ICAEN.
16. Proveir amb caràcter interí les vacants de funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional segons es contempla al decret Llei 128/2018
del Règim jurídic d’aquests funcionaris.
17. Desenvolupar la constitució del Consell de Governs Locals de Catalunya com
a espai de representació local i interlocució amb la Generalitat. Un òrgan previst per
l’Estatut però mai s’ha arribat a posar en funcionament. També caldria desenvolupar la llei que empara aquest òrgan i que regula l’organització i el finançament dels
ens locals.
18. Elaborar una nova Llei de Governs Locals per desenvolupar les previsions
estatutàries, clarificar les competències i fer realitat la participació dels municipis
en els ingressos de la Generalitat.
19. Impulsar carteres de serveis integrals i integrades per garantir serveis públics
locals de qualitat, ordenant-les mitjançant contractes programes entre les administracions locals i la Generalitat.
20. Modificar l’actual llei sobre l’Impost d’Estades Turístiques per dotar de major autonomia els municipis, a fi que els seus recursos serveixin per a fer promoció
turística del conjunt del país, però també per a pal·liar els efectes del turisme damunt
del territori.
21. Promoure la creació d’una Carta Metropolitana de totes les àrees metropolitanes de les 4 capitals del país que reconegui en forma de llei la realitat metropolitana i les seves competències.
El món rural
22. Impulsar un Pla de Xoc de Cohesió Territorial, entre els diferents departaments de la Generalitat, per fomentar l’ocupació, els serveis públics bàsics i les infraestructures necessàries pels propers 5 anys.
23. Actualitzar la Llei 2/1983, de 9 de març, d’Alta Muntanya i impulsar els
Plans Comarcals de Muntanya.
24. Augmentar un 30% la dotació pressupostària per impulsar la promoció turística dels Parcs Naturals de Catalunya i presentar, en el termini d’un mes, un Pla de
xoc d’aprofitament forestal i de gestió de la biomassa per a la creació d’ocupació a
les comarques amb més massa forestal.
25. Recuperar el pressupost i els serveis mèdics perduts durant els darrers anys
als hospitals comarcals del territori, ja que la seva llunyania respecte altres centres
de referència dificulta l’equitat en l’accessibilitat a l’atenció sanitària.
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26. Aturar i revertir el procés de recentralització dels diferents departaments de
la Generalitat de Catalunya i impulsar una administració pública racional i propera
als ciutadans que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris.
27. Impulsar programes específics d’apoderament de les dones i joves al món
rural.
28. Impulsar línies d’ajuts a persones amb diferents tipus de discapacitat que
s’han de desplaçar o traslladar de residència per tal de poder rebre l’atenció mèdica
o assistencial adequada.
29. Recuperar els ajuts al menjador i transport escolar a les famílies dels municipis agregats que no disposen d’escola al seu poble.
30. Aprovar un calendari de 5 anys de manteniment i millora de la xarxa de carreteres, i les partides pressupostàries necessàries, per compensar el deteriorament
dels darrers anys.
31. Recuperar la inversió pública en infraestructura tecnològica del 2010 per tal
d’assegurar la telefonia fixa, mòbil i internet arreu del territori.
32. Adequar la legislació vigent als petits municipis, als municipis del món rural
i als de muntanya, sigui amb lleis específiques o incloent articulats concrets a la ja
existent.
Pla d’inversions en infraestructures
33. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla d’inversions a cinc anys de
les infraestructures que són de la seva responsabilitat abastament detallades en els
Plans sectorials vigents, en matèria de xarxa viària, ferroviària de passatgers i tramvia, d’aigua, de plataformes logístiques, de telecomunicacions, d’educació i sanitat,
en el que es detallin les previsions anuals de licitació. L’objectiu és augmentar la inversió real de la Generalitat de Catalunya, a l’equivalent a un 1% del PIB en cadascuna d’aquestes anualitats a partir de 2019.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (reg. 17911)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 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. 255-00003/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Responsabilitat política

El Parlament de Catalunya, preocupat per la greu deriva irresponsable del president de la Generalitat, impròpia de qui és el més alt representat de la Generalitat i
el representant ordinari de l’Estat a Catalunya, posant en perill la cívica convivència
dels catalans amb paraules de suport i comprensió cap a grups violents i el xantatge
als poders executius i judicial, el reprova i l’insta a dimitir del seu càrrec.
Proposta de resolució 2. Convivència i cohesió social

1. El Parlament de Catalunya manifesta:
a) La seva preocupació per la divisió de la societat i les famílies catalanes que
han generat els esdeveniments del darrer any arrel de l’intent de ruptura de Catalunya de la resta d’Espanya, i l’amenaça que representa per a la convivència dels catalans, que majoritàriament ens sentim espanyols, i que, especialment al llarg dels
darrers anys, hem compartit aquests sentiments amb normalitat i naturalitat.
b) La seva voluntat de defensar l’autogovern de la Generalitat de Catalunya en
el marc de la Constitució i de l’Estatut. Una voluntat que comporta necessàriament
l’ajust de l’activitat parlamentària de la Cambra al marc constitucional i estatutari i
a la resta de l’ordenament jurídic.
c) La necessitat de reprendre l’acció normal del Govern de la Generalitat, per tal
de garantir que els serveis públics essencials, entre els quals l’ensenyament, la sanitat i els serveis socials, es prestin amb la qualitat i els mitjans necessaris.
2. El Parlament de Catalunya considera que, amb els darrers esdeveniments i les
greus declaracions del president de la Generalitat, es tornen a donar les condicions
idònies perquè el Govern d’Espanya iniciï els tràmits per a l’aplicació de l’article 155
de la Constitució a Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
a) Abandonar la retòrica i els discursos irresponsables que donen lloc un clima
d’excepcionalitat, separació i confrontació entre catalans.
b) Propiciar un clima de concòrdia i convivència amb respecte a la rica pluralitat
social catalana.
c) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal constitucional i estatutari,
amb els tots els catalans i el Govern d’Espanya com a única via per a assegurar la
convivència pacífica i democràtica per tal de garantir els nostres drets i la recerca de
la millora de l’autogovern de la Generalitat.
Proposta de resolució 3. Lleialtat institucional i normalització política

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actuar amb
lleialtat institucional, complir l’ordenament jurídic i les sentències judicials. En particular, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
a) Abstenint-se de desenvolupar cap tipus d’iniciativa política, jurídica o social,
que tingui com a objectiu desenvolupar o exercir competències que no li són pròpies
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia.
b) Acudir a les reunions dels òrgans de representació territorial de les comunitats
autònomes amb un membre propi –no per delegació– i a implicar-se en els temes
que s’hi tracti per tal de defensar els legítims interessos dels catalans.
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c) Garantir la neutralitat dels edificis i espais públics a Catalunya, retirant banderes conegudes com estelades, així com altres símbols partidistes que vulneren la
neutralitat de rotondes, carrers, carreteres, escoles, centres cívics, instituts, comissaries dels Mossos d’Esquadra i parcs de bombers, ajuntaments, etc.
d) No crear el consell –com el que ha anunciat el president de la Generalitat– que
impulsi l’anomenat fòrum cívic, social i constituent.
2. El Parlament de Catalunya, en matèria de l’acció exterior, insta el Govern de
la Generalitat a:
a) Suprimir la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Govern del
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i abstenir-se
de desenvolupar les competències i funcions exclusives estatals.
b) Tancar les Delegacions de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda i a Alemanya
i paralitzar qualsevol obertura de noves delegacions a l’exterior.
c) Paralitzar la restitució del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya
(DIPLOCAT).
Proposta de resolució 4. Suport als cossos de seguretat

1. El Parlament de Catalunya reconeix la incansable dedicació i gran professionalitat dels agents del Cos Mossos d’Esquadra en el desenvolupament de les seves
funcions i es compromet a defensar-los dels grups violents que els ataquen i els intenten desprestigiar.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Rectificar i retirar les paraules de suport als anomenats comitès de defensa de
la república (CDR) i a recolzar al Cos de Mossos d’Esquadra.
b) Abstenir-se d’utilitzar els Mossos d’Esquadra per a accions contràries al marc
estatutari i constitucional o la utilització del nom dels Mossos d’Esquadra i de la
seva imatge per defensar la independència de Catalunya o qualsevol altre ideari polític, en aplicació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra.
3. El Parlament de Catalunya condemna els actes violents i els intents de coacció per part dels CDR com els que van intentar assaltar el Parlament, institució que
representa el poble de Catalunya, així com la violència promoguda als carrers els
passats dies a Catalunya.
Proposta de resolució 5. Administració i funció pública

1. El Parlament de Catalunya, en relació a l’organització de l’administració de la
Generalitat, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Suprimir el Comissionat per al desplegament de l’autogovern i cessar al vice-conseller nomenat per a dirigir-lo.
b) Tancar l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics, creada a través
del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat.
c) Impulsar la reforma de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts
càrrecs de la Generalitat de Catalunya que inclogui la creació de l’Oficina catalana
de Conflicte d’Interessos.
d) Garantir la disponibilitat lingüística en l’àmbit de l’administració de la Generalitat, garantint que, tant els impresos, les comunicacions i l’atenció estigui disponible en les tres llengües oficials de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya, en relació a la funció pública en l’àmbit de l’administració de la Generalitat, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Acordar, abans de finalitzar l’any 2018, amb la Taula de la Funció Pública un
calendari de devolució de les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014 que els
empleats públics de la Generalitat no van percebre fruit de les retallades aprovades
pel Govern de la Generalitat. Aquest calendari no pot anar més enllà de l’any 2019.
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b) Garantir, abans de finalitzar l’any 2018, la recuperació de la resta dels drets
laborals i econòmics dels empleats públics de l’administració de la Generalitat suspesos des de l’any 2012 per les retallades del Govern.
c) No dur a terme cap acció i/o actuació que obligui als empleats públics de l’administració de la Generalitat actuar en contra de la llei i les sentències judicials.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar, abans
de finalitzar l’any 2018, el calendari de pagament del deute de la Generalitat amb
ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el projecte de llei de modificació la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, amb
l’objectiu de transformar els consells comarcals en ens de gestió dels serveis municipals, suprimint la seva estructura política.
Proposta de resolució 6. Polítiques de seguretat

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Publicar, durant el primer trimestre de l’any 2019, la convocatòria de noves
places de Mossos d’Esquadra.
b) Ampliar la plantilla del Cos Mossos d’Esquadra fins als 18.000 agents i establir un calendari per tal d’assolir aquest objectiu abans del finiment de la XII Legislatura.
c) Presentar, durant el primer trimestre de l’any 2019, el projecte de llei del Sistema de Policia de Catalunya que respecti l’autonomia de les policies locals i millori
els mecanismes de coordinació entre aquestes i la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra, cercant així un ús eficient dels recursos.
d) Realitzar una auditoria per analitzar quins mitjans materials i equipament del
Cos dels Mossos d’Esquadra és necessari revisar i/o adquirir per a millorar les condicions laborals dels membres del cos.
e) Garantir, en tot moment, la neutralitat política i imparcialitat del Cos dels
Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat i, en conseqüència, retirar els
símbols independentistes i partidistes que estan presents en les dependències del
Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers.
f) Presentar un pla integral de lluita contra els assalts i robatoris en domicilis
particulars a implementar durant el primer trimestre del 2019.
g) Presentar, amb la col·laboració dels ajuntaments i de les seves policies locals,
un pla urgent de xoc, que tingui com a objectiu, lluitar contra l’increment de delictes
que s’està vivint a moltes ciutats de Catalunya, com és el cas de Barcelona. Aquest
pla, concretament haurà d’incloure mesures contra els delictes contra les persones i
el patrimoni, l’ocupació il·legal d’habitatges, l’incivisme, etc.
3. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis i
de la protecció civil, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Definir, d’acord amb la legislació vigent, les convocatòries fins al final de la
legislatura per a la incorporació de bombers professionals i bombers voluntaris, i
també la promoció interna de bombers d’escala tècnica, caporals, sergents i oficials,
i intentar cobrir les places que la normativa permet de reposar, una vegada el Govern de la Generalitat ha declarat aquest servei com a servei essencial.
b) No permetre la utilització del nom del Cos de Bombers i de la seva imatge als
seus membres per defensar la independència de Catalunya o qualsevol altre ideari
polític.
Proposta de resolució 7. Una economia més dinàmica en favor de les
persones i l’ocupació

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de garantir els seus compromisos
de pagament amb els proveïdors, insta el Govern de la Generalitat a:
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a) Impulsar mesures que permetin que els autònoms, micro i petites empreses
proveïdores de la Generalitat i dels ens i empreses que en depenen, puguin cobrar
en un termini màxim de 30 dies.
b) Incrementar els recursos de l’Institut Català de Finances per tal de facilitar
l’accés a finançament, especialment a petites i mitjanes empreses i nous emprenedors, amb l’objectiu d’afavorir la inversió en economia productiva, el creixement
econòmic i la creació d’ocupació.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa
mesures de suport de l’empresa, i en concret, insta el Govern a:
a) Dotar als Ajuntaments dels recursos per garantir la implementació a tot Catalunya de la finestreta única empresarial, i a desenvolupar la normativa i establir
mecanismes per facilitar la posada en funcionament d’activitats empresarials amb
llicències exprés i prioritzar la tramitació per comunicació, sense perjudici de posteriors comprovacions per part de l’administració.
b) Planificar les accions oportunes per arribar a l’objectiu de la UE del 3% d’inversió en R+D+i sobre el PIB l’any 2020, ja que aquesta és la manera més sostenible
de sortir de la crisi i generar ocupació de qualitat.
c) Impulsar mesures de liberalització de l’activitat comercial conjuntament amb
mesures de dinamització del petit comerç urbà.
d) Potenciar les polítiques d’internacionalització de l’empresa catalana competència del Departament d’Empresa i Coneixement millorant els recursos que s’hi
destinen a aquesta finalitat.
e) Posar en marxa nous instruments financers destinats al finançament de les indústries culturals fomentant sistemes de recolzament a les empreses de capital risc
a la industria cultural i incrementar els recursos públics destinats a dotar els fons de
capital risc per a les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.
3. El Parlament de Catalunya, en relació a la política energètica, insta el Govern
de la Generalitat a:
a) Donar suport a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica necessàries per tal de mantenir la nostra societat del benestar.
b) Fomentar el desenvolupament de les energies renovables més eficients en l’àmbit competencial de la Generalitat.
c) Promoure i donar suport a projectes d’estalvi i eficiència energètica en les institucions, empreses i particulars.
4. El Parlament de Catalunya, en favor de la llibertat l’ús de la llengua en les relacions de consum, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir la llibertat lingüística dels autònoms, comerciants i empresaris de
Catalunya, paralitzant expedients de sancions per utilitzar el castellà en negocis i
empreses.
b) Retornar els imports cobrats en concepte de multes lingüístiques amb els interessos legals corresponents.
5. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, i especialment dels col·lectius més vulnerables, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Adoptar un pla mesures concretes adreçades a persones aturades majors de 45
anys per tal d’incentivar la seva reincorporació al mercat de treball.
b) Reforçar, complementant els crèdits disponibles, del programa del Servei
d’ocupació de Catalunya «Foment de la Incorporació al mercat de treball de les persones majors de 45 anys».
c) Crear programes específics de formació per a persones aturades majors de 45
anys, prenent en consideració la seva ocupabilitat.
d) Subvencionar el 75% de la quota empresarial de la seguretat social durant cinc
anys per als nous contractes signats amb persones majors de 50 anys provinents d’un
atur de llarga duració.
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e) Reservar una quota significativa de la nova contractació per a la funció pública
a persones majors de 45 anys.
f) Recuperar el procediment de contractació d’entitats privades de col·locació
com a mitjà per facilitar l’accés de joves a ocupacions en empreses.
g) Prioritzar els programes de garantia juvenil que tinguin per objecte la contractació estable en empreses.
h) Redefinir el paper de la col·laboració de les agències de col·locació per tal de
fer més eficient la tasca encomanada de col·laboradors de l’administració en la intermediació laboral.
i) Modificar el sistema de pagament a les empreses que realitzen tasques de formació a persones desocupades de manera que no sigui necessària la espera, amb els
corresponents costos financers, de 5 anys.
Proposta de resolució 8. Fiscalitat en favor de les persones i l’activitat
econòmica

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2018, una rebaixa fiscal en l’escala autonòmica de l’IRPF per el proper any 2019, reduint el nombre de trams per fer-los coincidir amb els estatals, i els tipus cap als de la mitjana de les comunitats autònomes
per tal d’augmentar la renda disponible de les famílies catalanes, el que ajudarà a
consolidar la reactivació de l’economia catalana.
2. Aprovar, novament, per als contribuents dels grups I i II, una bonificació del
99% de la quota tributària de l’impost sobre Successions en les adquisicions per
causa de mort.
3. Eliminar els impostos de nova creació des de l’any 2012 que impedeixen una
recuperació fluida de l’activitat econòmica, la creació d’ocupació i l’encariment de
béns i serveis.
4. Rebaixar els tipus impositius dels tributs propis i cedits totalment per tal d’anivellar-los amb la mitjana de la resta de comunitats autònomes.
5. Aprovar, durant el primer semestre de 2019, l’avantprojecte de llei de mecenatge i patrocini cultural per incentivar les aportacions privades a la cultura a través
de mesures fiscals i convenis de col·laboració.
Proposta de resolució 9. Política social i igualtat de les persones

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Accelerar els PIA (Pla Individual d’Atenció) en quant a que és l’instrument que
utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques
previstes pel seu grau de dependència, incorporant la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin.
2. Dur a terme, amb caràcter d’urgència, les mesures necessàries per tal de reduir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de graus
II i III.
3. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, creant un únic sistema de
relació entre l’administració i els operadors dels serveis, reduint l’estructura administrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i els operadors, permetent destinar més recursos a la gent gran i a garantir més serveis.
4. Revertir l’increment del copagament en els serveis de la cartera de serveis, així
com eliminar la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei.
5. Promoure centres d’orientació per tal de facilitar a les famílies la informació
de tots els ajuts i serveis que poden obtenir d’organismes oficials, associacions o altres entitats. Els centres d’orientació oferiran també el suport necessari per desenvolupar una parentalitat positiva i oferirà eines per a l’educació dels petits.
6. Crear centres de suport familiar amb equips professionals multidisciplinaris
per a l’assessorament, l’orientació i el suport de tots els conflictes que es puguin
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produir en una família, i perquè esdevinguin un lloc de trobada familiar –un espai
neutral– per possibilitar la relació dels membres de la unitat familiar en situacions
de crisi, especialment, l’intercanvi en el règim de visites dels pares i avis als fills
menors, sense cap risc.
7. Adoptar les mesures necessàries per garantir que la pobresa no sigui una justificació per retirar la custòdia dels fills.
8. Potenciar i organitzar les fórmules de transferència de material escolar per a
les famílies amb dificultats econòmiques.
9. Garantir que les beques menjador arribin a tots els infants que la necessitin,
així com el seu pagament als Consells comarcals amb puntualitat amb l’objectiu de
que cap infant passi gana.
10. Incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019 un
increment del 10% de les places públiques o concertades a llars d’infants de 0 a 3
anys per al proper curs escolar.
11. Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que participen
als Centres Oberts extraescolars puguin gaudir de les instal·lacions esportives d’espais públics com escoles o poliesportius.
12. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments una prova pilot, pel proper curs escolar 2017-2018, de creació d’escoles bressol en zones on es concentrin
empreses, bé sigui en polígons industrials o zones d’oficina, amb l’objectiu de fer
efectiva la conciliació familiar i laboral.
13. Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera de serveis adaptada a les
necessitats i característiques específiques de la gent gran, amb la participació de les
entitats de persones grans i dels ens locals.
14. Tenir especial cura en el Sistema de Salut de Catalunya del col·lectiu major
de 65 anys en les atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i d’accés a totes
les prestacions.
15. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè les persones grans i les
seves famílies puguin escollir, amb total llibertat, la residència o servei social que
millor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les famílies a cobrir les despeses de contractació d’assistència personal per col·laborar en la cura de les persones
grans.
16. Incrementar en els propers pressupostos de 2019 la partida destinada al Servei d’Atenció Domiciliària, amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als actuals usuaris i possibles demandants; així com millorar la intensitat i la freqüència
del servei prestat.
17. Avançar cap a un Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en les residències de gent gran en quant a mètode que s’està imposant arreu en relació antre
els professionals i persones ateses. Aquest és un model centrat en les necessitats i
característiques de la persona.
18. Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin estat víctimes de la violència domèstica.
19. Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els
agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis
col·lectius.
20. Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores
que vulguin començar un nou negoci.
21. Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del
reconeixement d’aquest grau.
22. Desplegar el reglament de la Llei d’Accessibilitat abans de que finalitzi l’any
2018 i es garanteixi la participació dels col·lectius a qui afecta directament la llei en
l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat, que serà l’instrument que marcarà els
paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.
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23. Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el
nombre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibilitat.
Proposta de resolució 10. Ensenyament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar abans de finalitzar l’any 2018 un pla de reducció de barracots com a
equipaments educatius, per tal que abans de finalitzar l’any 2020 el número total de
barracots no superi els 100 a tota Catalunya.
2. Garantir els recursos especialitzats i suficients per a l’escola inclusiva, incloent
en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 la dotació pressupostària necessària per a garantir-ho.
3. Preservar el 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.
4. Mantenir els concerts educatius d’aquells centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legalment
establerts per a l’accés i el manteniment d’aquests concerts, incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 les disposicions i els recursos econòmics necessaris que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius
a Catalunya.
5. Incloure en els pressupostos per l’any 2019 la dotació pressupostària necessària per assegurar a l’escola pública un ensenyament de qualitat i en condicions
d’excel·lència propi del nostre sistema públic per a garantir la igualtat d’oportunitats.
6. Garantir els drets lingüístics de tots els alumnes catalans, promovent i facilitant projectes educatius amb vehicularitat de català i castellà en tots els municipis
de Catalunya.
7. Promoure l’ensenyament trilingüe de qualitat en tot el sistema educatiu català,
tot creant escoles públiques trilingües.
9. Recuperar als pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 les transferències
als ens locals per al funcionament de llars d’infants municipals suprimides des de
l’any 2015.
10. Impulsar la col·laboració entre centres educatius i centres culturals per aconseguir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als joves a museus i centres culturals.
Proposta de resolució 11. Millora de l’atenció sanitària

Cal reconèixer que el sistema sanitari públic català, tot i la reducció de recursos
tant materials com humans dels darrers anys, s’ha mantingut en nivells de qualitat
acceptables. Aquest fet ha estat possible, en gran part, degut a la dedicació dels professionals, tot i les dificultats.
A dia d’avui l’expressió dels problemes que arrossega el sistema sanitari públic
són les llistes d’espera. Segons les dades del CatSalut, les llistes d’espera a agost del
2018 afecten a més de 435.849 catalans, de les que 144.526 per a consultes externes,
120.088 persones per a proves diagnòstiques i 170.235 persones per a intervencions
quirúrgiques.
1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels professionals que presten servei al sistema sanitari públic català que està sent clau per tal de garantir una qualitat
assistencial de primer nivell, tot i que les condicions en les que estan duent a terme
les seves funcions no són les més adequades.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Recuperar el temps màxim garantit per a totes aquelles intervencions que van
passar a temps de referència. La recuperació dels temps garantits ha de ser l’expressió del compromís de l’administració de la Generalitat amb un servei sanitari públic
de qualitat.
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b) Dur a terme les accions necessàries, tant pel que fa a la dotació de recursos
materials i humans i a l’adequació d’equipaments en l’àmbit públic, com a la concertació de recursos de l’àmbit privat, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que
es puguin considerar acceptables.
c) Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a
l’atenció primària per tal de millorar la capacitat de resposta davant la demanda
ciutadana, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències
en centres d’atenció primària.
d) Prendre en consideració en la reforma de l’atenció primària, el paper que les
oficines de farmàcia, distribuïdes per tot el territori, poden assumir com a part integrant del sistema de salut pública.
Proposta de resolució 12. Polítiques en matèria de territori, habitatge i
agricultura

1. El Parlament de Catalunya, en política d’agricultura, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Modificar el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de permetre la
construcció d’un nou habitatge familiar destinat als membres directes de la família
dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.
b) Eliminar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes que justifiquin
l’adopció de mesures d’ús eficient de l’aigua.
c) Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la pròpia producció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i transformació de la mateixa, en la normativa reguladora de les activitats comercials,
d’acord amb les seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i
de subministrament directe a les persones consumidores.
d) Impulsar amb el Govern d’Aragó, un conveni per a una regulació única en les
zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó,
com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.
e) Continuar donant compliment a les conclusions del darrer debat monogràfic al
Ple de Parlament recollides a la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya sobre
el món agrari.
f) Donar compliment al previst a la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya sobre el món agrari, en aquells aspectes que encara no s’hagin assolit adequadament els seus propòsits o que no hagin canviat les normes que permeten el seus
propòsits, excepció feta de les reglamentàries adoptades pel Govern.
2. El Parlament de Catalunya, en matèria d’infraestructura i habitatge, insta el
Govern de la Generalitat a:
a) Realitzar una anàlisi i revisió dels projectes de infraestructures que la Generalitat de Catalunya té pendents de programació i execució, adequant-los al context
econòmic actual i presentar-la davant la Comissió de Territori d’aquest Parlament.
b) Finalitzar les actuacions pendents de la Línia 9 del Metro de Barcelona per tal
que pugui operar segons el planejat el més aviat possible i establir un calendari per
a la construcció i posada en funcionament de la connexió a Barcelona de les línies
de Ferrocarrils de la Generalitat.
c) Adoptar les mesures necessàries per tal de donar utilitat als habitatges de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, que es mantenen de forma massa
prolongada desocupats, mentre hi ha necessitats d’habitatge públic.
d) Reforçar la xarxa de suport a les persones i famílies, que pateixen dificultats
per mantenir els seus habitatges, ja siguin de propietat o de lloguer, simplificant els
tràmits administratius per a reduir el temps mig d’espera en l’adjudicació d’habitatge
de protecció oficial a no més de 60 dies.
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e) Impulsar una modificació de la normativa medi ambiental, que permeti reduir
les tramitacions administracions administratives de plans i programes, així com de
les autoritzacions ambientals d’activitats econòmiques.
f) Tornar a incorporar les partides necessàries en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 2019 per tal de reprendre les actuacions i ajuts derivats de
l’aplicació de la Llei de de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.
g) Analitzar alternatives que permetin la no renovació de les concessions de
peatges i, per tant, la seva supressió.
h) Obrir convocatòries d’ajuts per tal de millorar les condicions urbanístiques de
barris perifèrics o allunyats de nuclis.
Proposta de resolució 13. Àmbit de la justícia i els serveis penitenciaris

1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de l’administració de justícia, insta el
Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar, abans de finalitzar el primer trimestre de l’any 2019, una pla d’equipaments judicials a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar l’estat i proposar actuacions
de millora.
b) Completar la implantació la implantació de la nova oficina judicial a tots els
partits judicials de Catalunya.
c) Revisar i millorar el sistema informàtic e-justícia.
2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit dels serveis penitenciaris, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Abstenir-se d’atorgar tracte de favor en presons catalanes als interns acusats
de rebel·lió i/o malversació en la causa especial instruïda del Tribunal Suprem que
investiga el referèndum il·legal del passat 1 d’octubre.
b) Reforçar el protocol anti-agressions respecte el personal dels centres penitenciaris.
c) Facilitar, convocant l’oportú concurs-oposició, l’accés a plaça fixa dels funcionaris de vigilància de presons que actualment ocupen la plaça de forma interina.
Proposta de resolució 14. Mitjans de comunicació públics

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís per que els mitjans comunicació públics catalans respectin i fomentin principis i valors com la tolerància,
el respecte, la diversitat i la igualtat; millorant així la qualitat democràtica a Catalunya que ens garanteixen les nostres lleis democràtiques, com l’Estatut d’Autonomia
i la Constitució Espanyola.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Assegurar la neutralitat política dels espais informatius, programes de debat,
reportatges, programes de ficció i de la resta de programes, de forma que respectin
la pluralitat social catalana, així com també de les xarxes socials associades a programes.
b) Vetllar, mitjançant recomanació per escrit a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, perquè els mitjans de
comunicació públics compleixin amb la veracitat informativa; la funció de servei
públic i el respecte i observança a les garanties que es recullen a la Llei 22/2005 de
la Comunicació Audiovisual a Catalunya.
c) Ampliar les hores de programació de continguts en anglès, en especial en horaris de màxima audiència infantil i juvenil, facilitant subtítols en anglès, espanyol
i català.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CatECP (reg. 17912)

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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. 255-00003/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Sobre un model de relació de bilateralitat

El Parlament de Catalunya declara que l’actual model autonòmic està esgotat, en
tant que no dóna resposta a les demandes de la societat. Per això, s’emplaça a treballar amb l’objectiu d’assolir un nou estatus polític que permeti a les institucions
catalanes gaudir de majors cotes d’autogovern, mantenint una relació bilateral entre
el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat, basada en els principis d’igualtat i
diàleg institucional.
Proposta de resolució 2. Sobre un pacte de claredat

El Parlament de Catalunya ratifica que la celebració d’un referèndum sobre el
futur polític de Catalunya és la millor solució per a resoldre el conflicte democràtic
existent al nostre país. Per això s’emplaça a assolir, dins d’aquesta legislatura, un
acord entre l’àmplia majoria de forces polítiques de Catalunya sobre aquest referèndum en el que, com a mínim, es determini el procediment, la pregunta, les condicions per a dur-lo a terme i la interpretació del seu resultat.
Proposta de resolució 3. Sobre el treball autònom

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure i impulsar la constitució
immediata del Consell Català del treball autònom i naturalesa jurídica, tal com estableix el Capítol 4, article 10 del Decret 18/2010 d’aplicació a Catalunya de l’Estatut
del treball autònom.
Proposta de resolució 4. Sobre una universitat pública accessible a
tothom

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar un mecanisme en el sistema
de preus universitaris que estableixi pels i per les estudiants de graus i màsters públics, una bonificació del 99% per al curs següent equivalent als crèdits aprovats en
primera matrícula; així com a complir amb l’acord d’aquesta cambra que reclama
una rebaixa general del preu de les matrícules universitàries equivalent al 30% i
l’equiparació dels preus dels màsters amb els graus. Totes aquestes mesures seran
aplicades des del curs 2019-2020.
Proposta de resolució 5. Protegim la Costa Brava

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reunir-se amb la Plataforma SOS Costa Brava per trobar i acordar solucions
als més de 2.225 nous habitatges que es volen edificar a la Costa Brava.
2. Fer tot el possible per aturar i minimitzar els nous projectes urbanístics que es
volen posar en marxa a la Costa Brava.
3. Modificar de manera urgent el Pla Director Urbanístic del sistema costaner
per permetre la desclassificació de sòls urbanitzables que no han estat desenvolupats
i desclassificar ja aquells que la legislació ja ho permet per a evitar nous projectes
urbanístics.
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Proposta de resolució 6. Sobre l’increment proporcionat d’efectius
policials

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant amb l’objectiu
de revertir l’actual situació de manca d’agents al cos dels Mossos d’Esquadra, xifrada pels sindicats en un mínim de 1.500 agents, per tal de superar la xifra de 18.000
agents, tot distribuint proporcionalment pel territori aquestes noves incorporacions.
Proposta de resolució 7. Sobre la repressió política

El Parlament de Catalunya condemna la deriva autoritària que ha comportat la
presó i l’exili de nombroses persones per llurs idees, sempre manifestades de forma
pacífica, i que comporta un retrocés democràtic de drets fonamentals.
Proposta de resolució 8. Sobre el retorn de les pagues extres al
funcionariat

El Parlament insta el Govern a retornar les pagues extra pendents de 2013 i 2014
als treballadors i treballadores públiques de la Generalitat durant l’any 2019.
Proposta de resolució 9. Sobre el finançament de les escoles bressol

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta i on la Generalitat recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic de 1.800
euros per any i plaça, tal com li correspon per llei, amb una partida suficient als
propers pressupostos de la Generalitat.
2. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als
ajuntaments des de 2012.
3. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb els
criteris de demanda de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda familiar
disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies.
Proposta de resolució 10. Sobre el compliment de la Llei 24/2015, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i
la pobresa energètica

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Manifestar el seu compromís públic i inequívoc amb la Llei 24/2015 i el seu
compliment.
2. Prioritzar i demanar de manera clara i urgent la retirada del recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015, en el marc de la seva agenda de diàleg bilateral
amb el Govern de l’Estat.
3. Aplicar amb fermesa les mesures contra la pobresa energètica contingudes en
la Llei 24/2015, especialment la signatura dels convenis amb les subministradores
perquè assumeixin el deute de les famílies vulnerables evitant l’assetjament a les
famílies vulnerables.
Proposta de resolució 11. Sobre les violències masclistes

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar un 35% la partida específica per a l’abordatge de les violències
masclistes als pressupostos de l’any 2019.
2. Promoure les condicions necessàries per tal d’elaborar i implementar un model integral d’abordatge de les violències sexuals, seguint criteris d’equitat territorial
i destinant els recursos necessaris.
3. Incrementar la dotació pressupostària dels SIADs, fer-ne efectiva la reglamentació sobre els seus serveis i augmentar les figures professionals que en formen part
per tal de donar una atenció adequada a totes les dones, així com incrementar la
xarxa d’atenció de violències masclistes.
Dossier

28

GP CatECP (reg. 17912)

Sessió 16
2 d’octubre de 2018

Proposta de resolució 12. Sobre la situació dels infants i joves
immigrants no acompanyats a Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar de forma urgent una estratègia de país per abordar l’acollida i acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats, coordinada entre els diferents Departaments de la Generalitat i amb la resta d’Administracions públiques i
entitats de defensa dels drets de la infància, que garanteixi el compliment dels drets
de la infància i l’adolescència per a tots aquells menors d’edat que arriben a Catalunya en processos migratoris i, d’aquells que tenint la majoria d’edat es troben sense
arrelament ni acompanyament familiar.
2. Impulsar, en el marc d’aquesta estratègia:
a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la implicació transversal
de tot el Govern, i no només de la DGAIA.
b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida en
famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports, de lleure, en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis d’acollida.
c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos per a la
seva inclusió sociolaboral amb plenitud de drets.
3. Reclamar al Govern de l’Estat:
a. El disseny d’una estratègia conjunta a nivell estatal per a millorar la informació i la previsió respecte aquest flux migratori i per a garantir recursos i distribució
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions
a tot l’Estat.
b. Agilitzar l’accés a documentació que permeti a aquests joves l’accés al mercat
laboral.
Proposta de resolució 13. Sobre l’atenció primària a la salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció primària sobre el total del
pressupost en salut fins a arribar al nivell del 2010 en un màxim de dos anys, i amb
l’objectiu d’arribar a mig termini a destinar a l’atenció primària un 25% del pressupost global de salut.
2. Destinar prioritàriament l’increment pressupostari en Atenció Primària a revertir les retallades fetes en condicions laborals dels i les professionals d’aquests
serveis, a cobrir al 100% les places dels i les professionals que es jubilen i les baixes
laborals, i a reobrir horaris o punts d’atenció continuada tancats els darrers anys a
partir d’una planificació que prioritzi revertir l’efecte que han tingut aquestes retallades del servei en l’increment d’iniquitats territorials o socials.
3. Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos assistencials
amb base a l’Atenció Primària, potenciant el lideratge de l’Atenció Primària en el
sistema i en la cura del pacient, i millorant la capacitat de gestió dels seus professionals en els processos assistencials tant del propi àmbit com en la coordinació amb
altres àmbits.
Proposta de resolució 14. Sobre la corporació catalana de mitjans
audiovisuals

1. El Parlament insta el Govern a acordar i aprovar, abans que acabi l’any, un nou
contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui
en compte l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la CCMA.
2. El Parlament es compromet a dur a votació de la cambra, dins d’aquest període de sessions, la renovació necessària dels membres del Consell de Govern de
la CCMA, i a fer-ho retornant als criteris de governança que inspirava la llei de
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2007, i complint els acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març de 2016, és
a dir, amb un acord de majoria qualificada de 2/3 de vots del Ple del Parlament, i
amb candidats i candidates que sorgeixin a proposta d’un mínim de 3 grups parlamentaris.
Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu,
GP CatECP
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A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política
general del Govern (tram. 255-00003/12).
Propostes de resolució
Propuesta de resolución 1. Por la convivencia entre los catalanes, sin
exclusiones

En los últimos años, y en especial desde el golpe a la democracia protagonizado
por el separatismo, que se inició los días 6 y 7 de septiembre de 2017, se ha producido una fractura social en Cataluña que cada día es más evidente. A medida que
el actual Govern sigue avanzando por el camino de la desobediencia a las leyes y
las resoluciones judiciales, por el camino de la exclusión y la falta de respeto a los
ciudadanos no separatistas y por el camino de las amenazas y las llamadas al calentamiento de la calle, la fractura social sin precedentes que se vive en Cataluña se
sigue agravando.
Como reflejo de la posición cada vez más radical del Govern, se producen más
habitualmente en Cataluña actos violentos protagonizados por grupos y entidades
relacionadas con el proceso separatista, como los CDR a los que el presidente de la
Generalitat ha llegado incluso a agradecer su labor. Esos actos sólo derivan en más
enfrentamiento entre ciudadanos y con los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Creemos que es imprescindible un cambio de rumbo del Govern de la Generalitat y los partidos que le dan apoyo para detener la profundización en la fractura
social, y que éste trabaje para el restablecimiento de la cohesión, la convivencia y el
desarrollo social mediante el respeto a las leyes, a las resoluciones judiciales y a las
personas, partidos y entidades que representan ideas diferentes, así como la priorización de las políticas sociales y de fomento de la actividad económica, que son los
verdaderos problemas de los ciudadanos de Cataluña.
El Parlament de Cataluña acuerda:
1) Constatar que actualmente existe una fractura en la sociedad catalana provocada por la acción de los diferentes gobiernos nacionalistas, y grupos ligados a estos, durante los últimos años y, en especial, por su actuación en los hechos ocurridos
en el Parlamento los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y los intentos de declaración
unilateral de independencia, dando un golpe contra el Estatuto de Autonomía y la
Constitución Española. Unos hechos que reivindica y legitima de forma irresponsable el actual Govern en cada una de sus intervenciones públicas.
2) Rechazar y condenar las declaraciones realizadas por miembros del Govern,
especialmente por el presidente de la Generalitat, de tinte xenófobo, racista y supremacista, que definen a más de la mitad de catalanes como «españoles que viven en
Cataluña», «bestias taradas» o «colonizadores lingüísticos», y que generan fractura
social por la vía del insulto y la humillación de una parte de la sociedad, actitud más
propia de otros tiempos oscuros y que no tienen cabida en una democracia europea
del siglo xxi.
3) Rechazar la imposición ideológica en los edificios y espacios públicos, empezando por el Palau de la Generalitat, al expresar que las instituciones catalanas
sólo representan a una parte de la sociedad, excluyendo al resto y haciendo imposible la neutralidad en espacios que deben ser de todos los ciudadanos.
4) Condenar los actos violentos, los intentos de impedir a otras personas el libre ejercicio del derecho de manifestación, los enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad y las agresiones realizadas por los comandos separatistas, autodenomiDossier
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nados CDR, y por grupos afines al proceso independentista, y constatar que la violencia no debe ser nunca utilizada como un instrumento para conseguir unos determinados objetivos políticos.
5) Condenar el señalamiento constante al que se ven sometidos los representantes de determinados partidos políticos y entidades de la sociedad civil, los ataques
a sus sedes, las declaraciones de persona non grata y la creación de listados de «buenos» y «malos» catalanes, referidos tanto a personas como a comercios, por parte
de entidades ligadas al nacionalismo, que atentan contra la pluralidad ideológica,
principio fundamental de la democracia.
6) Constatar que este clima político creado por la postura radical de los representantes públicos del separatismo transmite la idea a muchos ciudadanos catalanes, y
de fuera de Cataluña, de que no todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, lo cual induce a numerosas empresas y organizaciones, tanto nacionales como
internacionales, y a muchas personas, a valorar abandonar Cataluña, a abandonarla
o a rechazar instalarse en ella.
7) Reclamar al Govern de la Generalitat que abandone la vía unilateral y que
respete la ley y las resoluciones judiciales. Que se comprometa a ocuparse de solucionar los problemas reales de los ciudadanos, a recuperar los consensos necesarios para revertir los efectos negativos que ha provocado en las instituciones, en la
sociedad y en la actividad económica, y a trabajar para recuperar la convivencia y
la cohesión social en Cataluña; funciones éstas fundamentales de un gobierno democrático.
Propuesta de resolución 2. Lucha contra la corrupción, regeneración
democrática, fin de privilegios políticos e igualdad ante la ley

La corrupción es un gravísimo problema que no sólo causa un enorme perjuicio
a las arcas públicas, sino que afecta también al corazón de la democracia. Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha. La actividad pública no es una actividad cualquiera, y debe llevar aparejada una
exigencia de integridad y proceder ético singular.
Lo extendido de las prácticas fraudulentas en el seno de los partidos políticos y
de las administraciones y organismos públicos ha generado el rechazo de los ciudadanos y ha contribuido al desprestigio de nuestras instituciones y de la propia política. No es de extrañar que la corrupción figure entre las principales preocupaciones
de los ciudadanos, habida cuenta de que, ayer mismo, los catalanes nos despertamos
con una nueva operación contra la corrupción que se saldó con 25 detenciones, una
enésima rama de la trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya, partido que ha gobernado durante décadas en esta Comunidad Autónoma y antecesor
directo del PDeCAT y JxCat.
La corrupción no es una suerte de plaga bíblica que tengamos que soportar sin
remedio. Combatir y atajar la corrupción es posible, pero necesita de la implantación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad. Entre esas
políticas, una muy importante es la protección de los denunciantes o alertadores dispuestos a ayudar proveyendo información en la lucha contra la corrupción. Es preciso que aquellas personas que disponen de la información necesaria para denunciar
los casos de corrupción sean protegidas de forma efectiva.
Asimismo, la corrupción no deja de ser la peor cara de la falta de efectiva regeneración política consistente en el mantenimiento y disfrute de una serie de privilegios
y prebendas injustificadas de la clase política dirigente. Esta falta de regeneración es
una de las causas de la aberrante cultura que defiende que los políticos, lejos de ser
como los restantes ciudadanos y estar plenamente sometidos a la ley y las resoluciones judiciales, se crean que están por encima de todo. Una cultura antidemocrática
que lamentablemente está a la orden del día en Cataluña y que nos lleva hoy a instar
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a los representantes de la ciudadanía a comprometerse con algo tan básico como la
separación de poderes y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
El Parlament de Cataluña:
1) Se compromete a debatir y tramitar las iniciativas legislativas de lucha contra la corrupción y de protección de los denunciantes y alertadores que no pudieron
serlo durante la pasada legislatura. Dicha normativa debe establecer un marco integral para la tutela y garantía de los denunciantes y alertadores de corrupción, reconociéndoseles mecanismos de protección como el derecho a la indemnidad, a la
confidencialidad y a la asistencia jurídica gratuita.
2) Insta al Govern de la Generalitat a cesar en las prácticas de control político y
subordinación de los órganos de control, prevención y supervisión como la Intervención de la Generalitat o el órgano de revisión de la contratación del sector público
de la Generalitat.
3) Insta al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para que
los entes públicos de la Generalitat colaboren debida y adecuadamente con el Tribunal de Cuentas.
4) Insta al Govern de la Generalitat a cumplir con la legislación en materia de
contratación pública de buena fe y de manera transparente, evitando los fraudes y
las malas prácticas detectadas, y adoptando especiales medidas de precaución y
supervisión en grandes proyectos y contratos como los del CTTI, Aigües Ter-Llobregat (ATLL) o la L9 y L10 del metro.
5) Expresa que los políticos, al igual que cualquier otro ciudadano, deben cumplir y respetar las leyes y las resoluciones judiciales que les afectan y no deben tener
privilegios por el mero hecho de ser políticos. En consecuencia, el Parlamento de
Cataluña se compromete a eliminar privilegios injustificados para la clase política
como el de los aforamientos, las oficinas de los ex presidentes del Parlamento de Cataluña y de la Generalitat y los restantes injustificados privilegios (asignación mensual, pensiones vitalicias, pensiones de viudedad), y a apoyar la eliminación de otros
privilegios políticos que puedan proponer las Cortes Generales como el indulto.
6) Manifiesta que la utilización del indulto por la clase política comporta un doble e injustificado privilegio tanto para los políticos que lo solicitan como para los
que se lo conceden.
7) Se compromete a avanzar en la despolitización de la Justicia, promoviendo la
supresión de la participación del Parlament en el nombramiento de magistrados y
condenando medidas antidemocráticas de cancelación de la separación de poderes
como las previstas en las supuesta «leyes» de desconexión consistente en la designación de jueces y magistrados a dedo por el Ejecutivo.
8) Insta al Govern de la Generalitat a mostrar su compromiso con la democracia y la regeneración política procediendo a revocar inmediatamente todos aquellos
nombramientos de altos cargos que, teniendo graves causas pendientes con la Justicia, se hayan fugado de España para evitar responder por las mismas.
Proposta de resolució 3. Per uns mitjans públics de comunicació lliures
de propaganda partidista i al servei de tots els catalans

Els últims governs separatistes han prioritzat la difusió de propaganda política
a través dels mitjans de comunicació respecte d’altres necessitats socials dels ciutadans. Per això, han dut a terme diverses males pràctiques governamentals per assegurar la difusió comunicativa de la seva política propagandística, d’entre les quals
cal destacar les següents: (i) politització dels mitjans públics de la Generalitat, convertint TV3 i Catalunya Ràdio en autèntiques màquines de difusió de propaganda
separatista, i l’anul·lació del CAC com a autèntic organisme supervisor; (ii) pressió
directa als professionals de la comunicació; i (iii) malbaratament de diners públics
en subvencionar mitjans de comunicació afins i en introduir propaganda separatista
fins i tot en mitjans de comunicació internacionals. En 2017, només en concepte de
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publicitat institucional, el Govern de la Generalitat es va gastar gairebé 31 milions
d’euros.
Per tot això, i tenint en compte que el dret a una informació objectiva i veritable
és un dret fonamental dels ciutadans, és indispensable que el Parlament de Catalunya assumeixi la seva responsabilitat de control al Govern en aquest àmbit i impulsi
mesures que posin remei a l’antidemocràtica utilització dels mitjans de comunicació
i els diners públics per a la difusió de propaganda separatista.
El Parlament de Catalunya:
1) Constata la falta de pluralitat, imparcialitat i neutralitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i, a tal efecte, insta el CAC i la CCMA a respectar i fer complir els principis d’actuació de la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, del pluralisme,
de la neutralitat i l’honestedat informatives, de l’objectivitat i de la imparcialitat.
Aquesta manca de neutralitat i imparcialitat, fruit del propagandisme separatista
que s’ha instal·lat com a línia editorial, és visible cada dia amb la programació i amb
el tractament de continguts dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat
i suposa un greu atac al dret fonamental dels ciutadans a rebre informació veraç i
objectiva.
2) Subratlla que els professionals dels mitjans de comunicació públics han de
poder treballar amb imparcialitat i neutralitat, la qual cosa és incompatible amb la
pressió i la propaganda política tendenciosa.
3) Rebutja les pràctiques de discriminació de mitjans de comunicació i professionals de la informació en funció del seu grau d’adhesió ideològica al separatisme.
4) Condemna rotundament l’insult als polítics i ciutadans per raó de la seva ideologia i l’encobriment de la violència exercida contra ciutadans que defensen valors i
principis constitucionals com a pràctiques perjudicials i antidemocràtiques cada vegada més habituals en els mitjans de comunicació públics de la Generalitat.
5) Es compromet a iniciar la despolitització de TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant l’adopció de mesures urgents com la regulació dels criteris mínims de professionalitat i experiència, la utilització del procediment del concurs públic organitzat pel propi Parlament de Catalunya i unes majories parlamentàries àmpliament
reforçades per la designació de les persones que ostentin les màximes funcions de
responsabilitat de la CCMA. Així mateix, el Parlament es compromet a reformar
l’estatut dels responsables de la CCMA per tal de garantir la seva independència i
professionalitat, evitant que aquests ni tan sols dissimulin la seva pertinença als cercles de direcció dels partits que recolzen el Govern com demostra el seu caràcter de
protagonistes d’actes de partit.
6) Insta el Director de Televisió de Catalunya i el Director de Catalunya Ràdio a
comparèixer en seu parlamentària per:
a) Explicar per què aquests mitjans públics continuen utilitzant diàriament termes com «presos polítics» i «exiliats» quan la Junta Electoral Central ja va resoldre
expressament durant l’última campanya electoral que no podien emprar aquestes
expressions pel fet de no respectar l’obligada neutralitat política.
b) Explicar per què aquests mitjans públics van desobeir reiteradament els requeriments del Tribunal Constitucional de no difondre res que tingués relació amb
la il·legal convocatòria de referèndum de l’1-O, i per què actualment estan emetent
un spot assegurant que fa un any es va produir un suposat referèndum d’autodeterminació.
c) Explicar quina ha estat la quantitat total de recursos públics, per a la
CCMA pròpiament dita i per a la resta de l’Administració, que es va destinar a la
promoció i propaganda del referèndum il·legal de l’1-O.
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Proposta de resolució 4. Per la neutralitat ideològica i política de totes
les administracions públiques i dels edificis i els espais públics

Totes les institucions i administracions públiques tenen l’obligació de mantenir
la neutralitat política en les seves actuacions i guiar-se amb l’objectiu de buscar l’interès general de tota la ciutadania, tal i com queda recollit en els articles 9.3 i 103.1
de la Constitució Espanyola, així com a l’article 6.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, que determina que els ens locals no són
instrumentals ni patrimonialitzables per cap organització social, ideològica o política i que l’ordenament jurídic és el que regeix exclusivament la seva actuació.
Lamentablement, en els últims mesos s’està produint una ocupació il·legal dels
edificis i espais públics per part del separatisme, a través de pancartes i símbols partidistes que no gaudeixen de cap reconeixement legal vàlid com a símbols oficials.
La col·locació de simbologia partidista pretén posicionar políticament a les institucions i administracions a favor de les tesis i postures que defensen els separatistes
i, per tant, menyspreant l’interès general i afectant greument a la convivència ciutadana pel fet de no representar la majoria de persones que viuen a Catalunya i d’excloure’ls.
En els darrers temps veiem com la imposició ideològica i la falta de neutralitat
política gaudeixen d’una total impunitat als nostres ajuntaments, com per exemple
a l’Ajuntament de Barcelona, amb l’incompliment sistemàtic de la Llei 39/1981 que
regula l’ús de les banderes en els edificis públics o de les recents sentències judicials
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Així mateix, aquesta impunitat també ha arribat als edificis dels diferents Departaments de la Generalitat de
Catalunya, el propi Palau de la Generalitat o al mateix hemicicle del Parlament de
Catalunya, principal institució de representació de la ciutadania de Catalunya, on
en diverses ocasions no s’ha respectat el principi d’igualtat, la seva imparcialitat o
la seva pluralitat com a mirall de la societat catalana, permetent actes i accions amb
un clar objectiu i ús partidista de les institucions i faltant al respecte al conjunt del
Parlament i de la ciutadania.
Observem amb preocupació la situació actual que viu una gran majoria de la
societat catalana que no defensa les tesis dels sectors independentistes amb l’ocupació il·legal de l’espai públic. També existeix preocupació per les identificacions i
assenyalaments que ha anunciat que vol fer el Sr. Quim Torra d’aquells que volen
uns espais públics neutres i per a tots els catalans, amenaçant-los de fer servir els
Mossos d’Esquadra i que actualment es troben investigades per la Fiscalia. Tot això
davant la manca de resposta per part del Govern i la inacció del Síndic de Greuges i
dels successius Governs d’Espanya que han deixat indefensos i abandonats a la majoria de ciutadans de Catalunya, permetent una injustificada privatització de l’espai
públic. La ciutadania té dret a gaudir d’uns espais i edificis públics neutrals i a no
haver de suportar una imposició ideològica permanent i intolerable en una societat
lliure i democràtica, tal i com va expressar el Defensor del Poble en una declaració
institucional.
Respectar uns espais públics neutrals i sense imposicions partidistes és sinònim
de respectar una ciutadania plural i diversa.
Així mateix, ja fa massa temps que els successius governs de la Generalitat mostren el seu menyspreu cap a una part molt important dels ciutadans de Catalunya.
Una majoria de catalans que són sistemàticament menystinguts i que són tractats
com si fossin una minúscula minoria a la qual es vol desposseir dels seus drets democràtics, en llibertat i igualtat. Un menyspreu que s’està veient, dia sí dia també,
a molts ajuntaments governats per partits separatistes que han fet de l’atac a l’Estat
social i democràtic de Dret la seva principal línia d’acció. Però un menyspreu que és
especialment preocupant en les accions i en les declaracions dels màxims responsables de l’actual Govern de la Generalitat i dels partits que els donen suport.
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Quan l’actual president de la Generalitat, seguint les passes dels seu predecessor
i mentor, arenga les masses perquè ocupin l’espai públic amb intenció de limitar els
drets i la llibertat de la majoria dels catalans, està incomplint greument el mandat
democràtic i està deslegitimant una de les principals institucions de la Generalitat
de Catalunya.
Quan qui mostra aquest absolut menyspreu a la majoria de catalans no separatistes –amb amenaces de prohibir manifestacions de signe no independentista– és
el conseller d’Interior, està faltant greument al seu deure de garantir la seguretat per
promoure el lliure exercici dels drets fonamentals en igualtat. Aquesta conducta profundament deslleial des del punt de vista polític i democràtic, els deslegitima per a
l’exercici de llurs responsabilitats de govern.
El Parlament de Catalunya acorda:
1) Instar el Govern de la Generalitat a garantir els drets de tota la ciutadania de
Catalunya a gaudir d’uns espais i edificis públics neutrals i democràtics, allunyats
de la imposició ideològica.
2) Recordar la necessitat de mantenir el principi d’objectivitat i neutralitat a les
diferents Administracions Locals de Catalunya i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mantenint els seus àmbits respectius lliures de símbols partidistes
col·locats amb vocació de permanència indefinida amb la pretensió de monopolitzar
l’ús de l’espai i els edificis públics.
3) Instar el president de la Generalitat a respectar l’ordenament constitucional i
democràtic, respectant la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i les lleis
democràtiques vigents, mantenint en tot moment la lleialtat institucional amb la resta dels poders del nostre Estat Democràtic i de Dret i molt especialment amb el conjunt dels ciutadans de Catalunya, sense perjudici de poder defensar qualsevol idea
política respectant els marcs legals vigents.
4) Instar el president de la Generalitat a cessar el conseller d’Interior del Govern
de la Generalitat de Catalunya per la seva incapacitat manifesta per ocupar el càrrec
i molt especialment per:
a) Haver impedit i dificultat el lliure exercici de drets fonamentals, com ara el de
reunió i manifestació.
b) Haver assenyalat públicament i de forma discriminatòria a ciutadans en plenitud de drets que exerceixen el seu dret fonamental de reunió i manifestació complint
escrupolosament tots els requisits legals i administratius, havent titllat aquest lliure exercici de provocació i mostrant la seva intenció de prohibir l’exercici d’aquests
drets i llibertats fonamentals a determinats ciutadans per raó de lluir ideologia.
c) Haver instat els Mossos d’Esquadra a identificar i incoar procediments sancionadors contra persones que, en el lliure exercici dels seus drets, retiren símbols
partidistes de l’espai públic.
d) Haver continuat amb la greu situació de politització de la cúpula de comandament dels Mossos d’Esquadra, posant en situació de indefensió jurídica a molts
agents policials als quals se’ls ha posat reiteradament en risc, fins i tot per a la seva
integritat, i se’ls ha conculcat drets fonamentals amb una aplicació arbitrària i discriminatòria del règim disciplinari.
e) Haver mantingut una actitud de total permissivitat i d’inacció davant l’activitat
de grups violents que han coartat les llibertats dels catalans sense que s’hagi produït
cap detenció ni conseqüència al respecte.
Propuesta de resolución 5. Por la dignidad del Parlament de Cataluña

Han pasado más de cuatro meses desde que el actual presidente de la Generalitat
fue investido y, sin embargo, la parálisis del Parlament de Cataluña provocada por
los partidos separatistas sigue vigente. Este Parlament celebra su primera sesión plenaria tras más de dos meses sin haber sido convocado por su presidente, el Sr. Roger Torrent. La actividad en comisión ha permanecido deliberadamente paralizada
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hasta fechas muy recientes. El Govern ha registrado sólo dos proyectos de ley ante
la Cámara. En sus primeras comparecencias ante las comisiones parlamentarias, los
consellers se han limitado a repetir los mantras del separatismo más que a presentar
sus verdaderos planes de gobierno.
Estos hechos constatan que la mayoría parlamentaria, que no social, separatista considera que este Parlament es un juguete de su exclusiva propiedad. Y como
a tal lo trata. Dependiendo de sus intereses partidistas de cada momento, lo abre o
lo cierra, lo ensalza o lo ningunea, le da vida o promueve quitársela impulsando la
apertura de un fake como es la Assemblea de Càrrecs Electes. Todo ello, dentro de
la lógica antidemocrática que reza que, si el Parlament no hace lo que al separatismo
le place, no merece seguir funcionando.
Debemos proclamar con voz nítida que el Parlament es la máxima representación de los catalanes y que se sitúa en el máximo nivel institucional. Que por él
deben pasar todos los asuntos de gobierno, para ser debatidos y votados. Que un
Parlament cerrado indefinidamente o a gusto del Ejecutivo de turno es el primer
paso para acciones todavía más graves, así como para la absoluta arbitrariedad. Que
el Parlament debe ajustar su funcionamiento a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto de su ordenamiento jurídico. Que su Reglamento no puede ser
retorcido sistemáticamente para acomodarse a los caprichos de los partidos separatistas. Que debe cumplir todas las resoluciones judiciales sin excepción.
Tras el golpe a la democracia del 6 y 7 de septiembre, el Parlament no ha recuperado la dignidad que le fue despojada por el separatismo, siendo prueba de ello
el uso partidista que de él sigue haciendo el presidente de la Cámara, el Sr. Roger
Torrent, o que se intente convertir el Parlament en un lugar donde se puede votar si
se cumple o no la ley.
El Parlament de Cataluña:
1) Condena y rechaza solemnemente el intento de asalto sufrido por el Palau del
Parlament la noche del 1 de octubre de 2018 por grupos radicales, que rebajan la
dignidad del Parlament y de sus representantes y que ponen en peligro los fundamentos de nuestra convivencia y democracia.
2) Proclama que el Parlament de Cataluña es el máximo órgano estatutario representativo de los catalanes y declara que su papel institucional lo cumple enteramente y en exclusiva por sí mismo, en el marco de la legislación vigente. Su función
no puede ser limitada ni suplantada por ningún invento político al margen del Estatuto de Autonomía.
3) Exige que se recupere su buen funcionamiento y normalidad institucional,
siguiendo un ritmo regular y predecible en su actividad, ajustándose siempre a lo
dispuesto por su Reglamento y por el ordenamiento constitucional y estatutario,
cumpliendo fielmente las resoluciones judiciales que le afecten, y no poniendo en
compromiso, de ninguna manera, la neutralidad de sus funcionarios en el cumplimiento estricto de sus funciones.
Proposta de resolució 6. Educació i cultura, eines per a la igualtat

Catalunya és una de les comunitats autònomes on la situació socioeconòmica de
la família té més incidència en l’èxit o el fracàs dels alumnes. També és la comunitat autònoma de tot Espanya i la regió d’Europa amb més fracàs escolar entre els
alumnes d’origen estranger. Hi ha altres indicadors molt negatius com, per exemple,
que un alumne de Ciutat Vella té 8 cops més possibilitats de fracàs escolar que no
pas un alumne de Sarrià. Per millorar tots aquest indicadors i avançar en l’equitat i
la igualtat d’oportunitats és imprescindible que l’educació sigui totalment gratuïta i
això inclou els llibres de text, com ens indica Save the Children.
Cada any, les famílies amb nens en edat escolar han de fer front a la despesa que
suposa l’inici de curs, que oscil·la entre 300 i 400 euros per fill. Hi ha moltes famílies que no poden fer aquesta despesa i, en conseqüència, hi ha alumnes que assisteiDossier
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xen als seus centres escolars sense els llibres de text i el material necessari. Aquest
fet atempta radicalment en contra del dret a una educació de qualitat gratuïta i en
contra també dels principis de l’equitat i la igualtat d’oportunitats.
Una de les grans xacres del nostre sistema educatiu són els barracons. Catalunya
és, amb moltíssima diferència, la comunitat educativa amb més barracons (1.015)
mentre que la segona, Andalusia, no arriba als 300. Es tracta d’un problema estructural i des de l’inici de la democràcia cap Govern de la Generalitat ha acabat amb
ell. De fet, hi ha hagut un elevat nombre de barracons fins i tot en moments de baix
creixement demogràfic. La manca de planificació del Govern de la Generalitat, malgrat els reiterats avisos de Ciutadans, fa que cada any massa alumnes facin la seva
escolarització en barracons i, fins i tot, hi ha alumnat que mai no ha conegut una
altra realitat que donar classes en barracons.
D’altra banda, la biblioteca és una finestra oberta al món que fomenta el coneixement de la diversitat cultural i permet el coneixement i difusió de les diferents llengües i cultures. La biblioteca escolar és, moltes vegades, la primera i única a la qual
tindran accés molts infants al llarg de la seva escolarització obligatòria, la qual cosa
la converteix en un garant de la igualtat d’oportunitats. Dóna accés a la informació
a tots els alumnes i això fa que esdevingui un entorn igualador i cohesionador i un
element compensador en situacions de fragilitat. A més, des de la biblioteca, es formen persones crítiques i solidàries.
Hi ha diferents estudis que demostren l’impacte de la biblioteca en l’èxit escolar
i aquests resultats milloren quan la biblioteca està gestionada per un especialista.
Aquestes millores incideixen en una major motivació, un increment en els resultats
acadèmics i unes taxes de graduació més altes.
A les biblioteques del segle xxi tenen un paper destacat les noves tecnologies i
un especialista en biblioteques potencia l’aprenentatge de la recerca, el desenvolupament d’habilitats d’aprenentatge independent, el desenvolupament de la capacitat
de transformar la informació i l’ús ètic de la informació.
Finalment, en els darrers anys, el Departament d’Ensenyament primer va reduir la seva aportació per a l’educació infantil de 0 a 3 anys en un 51% passant de
1.800 euros anuals per plaça a 875, arribant fins a l’eliminació d’aquesta partida en
el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2016 i anys successius fins
a l’actualitat, recaient tot aquest esforç econòmic en els ajuntaments i en les famílies, per exemple en les quotes de les escoles bressol o de les quotes de menjador, i
tot això en un moment de crisi econòmica en el qual les famílies necessiten els ajuts
més que mai.
Fa deu anys Catalunya ocupava el segon lloc en escolarització de nens de dos
anys; malauradament, hem passat d’estar de la segona posició a Espanya a la sisena,
per darrere del País Basc, Madrid, Cantàbria, Galícia i Andalusia.
La democratització de l’accés a la cultura és un factor indispensable a les societats del coneixement. Des de les administracions públiques hem de promoure la
inclusió promovent l’accessibilitat de la cultura per a tota la ciutadania. La creació
d’un carnet cultural amb el qual accedir a les ofertes, informació i serveis culturals
ens dota d’una eina amb la qual es pot fomentar l’accés, la participació i el consum
cultural.
El Parlament de Catalunya acorda:
1) Instar el Govern de la Generalitat que adopti els acords necessaris per garantir
que en la dotació pressupostària per al curs 2018-19 es contempli el finançament per
crear un banc públic de llibres de text, així com els ajuts necessaris per a l’alumnat
de primer i segon d’educació primària, que fa servir llibres no reutilitzables. Igualment, a aquesta partida s’hauria d’incloure la despesa en material escolar que és una
part substancial del que actualment paguen les famílies.
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2) Instar el Govern de la Generalitat que presenti abans de finalitzar el curs 20182019 un Programa de gratuïtat i préstec de llibres de text per a l’educació obligatòria
als centres educatius que incorpori:
• La creació d’un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres educatius.
• La implantació progressiva del programa de gratuïtat.
3) Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls prefabricats –comunament coneguts com a barracons–, en què constin els centres concrets on n’hi ha, el
nombre de barracons que hi ha a cada centre i la quantitat d’alumnes afectats. L’informe corresponent al curs 2018-2019 ha d’ésser lliurat abans del 30 de novembre
de 2018.
4) Fer efectiu en el termini de quatre anys un pla per a l’eliminació gradual dels
barracons, que detalli cada cas amb dades concretes i de distribució territorial, i que
asseguri que en quatre anys els barracons quedaran eliminats i només es faran servir com a mesura extraordinària en situacions molt específiques i durant un període
de temps molt limitat, en cap cas superior a dos cursos acadèmics.
5) Instar el Departament d’Ensenyament a reactivar, actualitzar i millorar el Programa biblioteca escolar Puntedu que suposi la dotació, el reconeixement i el manteniment de les biblioteques escolars del territori.
6) Instar el Departament d’Ensenyament a dotar tots els centres amb la figura del
bibliotecari/a escolar com a especialista amb dedicació plena dins la funció pública
i, mentre no sigui així, equiparar a nivell de reconeixement de mèrits i complements,
el càrrec de coordinadors/es de biblioteca a escoles i instituts públics amb la resta de
càrrecs de coordinació del centre (TAC, LIC, de cicle, etc.).
7) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a destinar una dotació pressupostària adient per a l’educació de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als nivells
d’inversió de l’any 2011.
8) Instar el Departament de Cultura a promoure l’accés i la participació a la
cultura de tota la ciutadania mitjançant la creació d’un carnet cultural que fomenti
la inclusió i la igualtat d’oportunitats.
Proposta de resolució 7. Per una educació de l’alumnat amb necessitats
educatives especials sense barreres

Tots els alumnes tenen dret a una educació pública i gratuïta de qualitat i en
igualtat d’oportunitats, però a Catalunya aquests drets no es compleixen. Tenim, per
exemple, el cas dels nens diagnosticats amb un trastorn d’espectre autista (TEA) i
els menjadors escolars.
L’hora dels àpats és un moment complicat per als alumnes TEA: els pot fer angúnia engolir, voler menjar només d’un color o d’una sola textura, etc. Alhora, també,
es tracta d’un moment que es pot aprofitar per a l’aprenentatge i la seva millora personal. Per manca de personal qualificat, a la majoria d’escoles públiques i concertades els alumnes diagnosticats amb TEA no poden fer servir el servei de menjador,
la qual cosa significa una clara discriminació envers la resta de l’alumnat i una dificultat afegida per a les famílies i la seva conciliació laboral.
D’altra banda, la Llei de la Llengua de Signes Catalana va ser aprovada al 2010,
però no s’està complint. Els infants amb sordesa d’entre 0 i 6 anys no estan rebent
atenció en llengua de signes catalana, la qual cosa provoca la deprivació del llenguatge i el deteriorament cognitiu en molts d’aquest infants sords. Les conseqüències són molt greus i deixen seqüeles cognitives per a tota la vida. A Catalunya
tenim un nombre elevat d’infants sords amb altres discapacitats afegides, com ara
trastorns de la relació i la conducta, molt probablement degudes a la deprivació del
llenguatge en els primers anys de vida.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Dotar de personal qualificat tots els centres amb alumnat diagnosticat amb
TEA perquè puguin ser usuaris del servei de menjador si així ho decideixen les seves famílies.
2) Donar una atenció des dels seus primers anys als infants sords amb llengua
de signes catalana, independentment del grau, tipus de sordesa i ajut protèsic que
faci servir.
3) Donar informació a les famílies, des dels hospitals i els CREDA, sobre la llengua de signes i els seus avantatges en el desenvolupament cognitiu i del llenguatge
de l’infant.
4) Donar a tots els alumnes sords de Catalunya la possibilitat real d’educació bilingüe en totes les etapes de l’època de formació en igualtat d’oportunitats que els
companys/es oïdors.
5) Garantir que tots el alumnes sords que ho desitgin tinguin intèrprets de llengua de signes durant tot l’horari lectiu.
6) Garantir la formació contínua del professorat respecte a l’atenció a la diversitat i necessitats educatives especials de l’alumnat, adaptant-la a l’aparició de noves
necessitats específiques i a les noves tecnologies.
Proposta de resolució 8. Millors serveis sanitaris i menys desigualtats
territorials

A Ciutadans considerem la transparència un pilar fonamental com a base de la
gestió de tots els centres sanitaris de Catalunya perquè tots els pacients sàpiguen
quant temps trigaran a ser atesos o quin lloc ocupen en la llista d’espera. En aquest
sentit, és important tenir un pla d’igualtat entre els catalans que ens permeti disminuir les desigualtats sanitàries territorials. Si revisem la llista d’espera catalana segons les darreres dades publicades de 2018 pel CatSalut, existeixen fortes desigualtats a Catalunya que cal tendir a revertir. Per exemple, si a un pacient se li demana
una colonoscòpia a Sabadell haurà d’esperar 139 dies, però si viu a Mataró 18 dies.
Per la mateixa prova un pacient que visqui a Tortosa trigarà 117 dies, però aquesta
xifra baixarà a 10 dies si viu al Pallars. O per exemple, realitzar-se una TAC a Reus
té 297 dies d’espera o al Vendrell té 140 dies, i al mateix temps a Tarragona 30 i a
Terrassa 37 dies. I també dintre de la ciutat de Barcelona les desigualtats poden ser
molt grans, com per exemple en el cas de les mamografies on una dona que tingui el
Clínic com a centre de referència trigarà 128 dies a tenir una mamografia i si viu en
un carrer assignat a l’hospital de Sant Pau l’hi faran en 13 dies. Una visita a l’uròleg
pot trigar des de 256 dies si el pacient és derivat a l’hospital Santa Maria de Lleida,
118 al Santa Caterina, però 32 a Palamós o 48 si és a Vall d’Hebron.
Així mateix, a Ciutadans creiem que un dels grans objectius sanitaris és avançar
en la professionalització de la gestió sanitària, despolititzant-la i establint les dinàmiques necessàries perquè estiguin al capdavant d’ella els millors i més capaços
professionals. Cal fer avanços per establir un sistema de rendició de resultats perquè
la millora continuada sigui un objectiu permanent. I, en aquest sentit, també creiem
que cal apostar amb fermesa que sigui l’atenció primària la que ajudi a disminuir
aquestes desigualtats sanitàries.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Implementar un Pla per disminuir les desigualtats territorials en les visites
mèdiques, proves i atenció quirúrgica i presentar-lo abans de sis mesos a la Comissió de Salut.
2) Prioritzar la transparència com a base de la gestió de tots els centres sanitaris de Catalunya mitjançant indicadors objectius de qualitat actualitzats, auditables,
comparables i d’accés públic, garantint que els valors fonamentals que centrin la política sanitària siguin la qualitat i l’equitat entre tots els ciutadans.
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3) Reforçar els equips d’atenció primària implementant la rendició pública de
comptes de forma periòdica d’acord amb indicadors objectius de resultats en salut,
qualitat cientificotècnica i percebuda, docència i recerca, despesa i rendiment assistencial.
4) Assegurar l’assistència sanitària en els punts allunyats dels centres hospitalaris
mitjançant l’establiment de consultes d’alta resolució per a aquells pacients la residència dels quals estigui a més de 50 km de distància del centre hospitalari i ampliar
de forma progressiva els serveis de telemedicina per evitar desplaçaments innecessaris a la població que viu en el medi rural, sobretot a la nostra gent gran.
5) Dotar dels recursos necessaris l’Atenció Primària amb l’objectiu d’incrementar la seva capacitat resolutiva.
Propuesta de resolución 9. Por la priorización de la agenda social

Cataluña ha sido pionera en múltiples ocasiones legislando en materia de derechos sociales, siendo la sociedad civil quien ha impulsado muchos de estos avances.
Un ejemplo de ello han sido leyes como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la de
Derechos LGTBI, esta última una de las más avanzadas a nivel mundial en la lucha
contra la discriminación del colectivo, que debería enorgullecer al conjunto de esta
Cámara. Sin embargo, para hacer efectivos los derechos recogidos en las mismas
es necesario desplegar totalmente las leyes y dotarlas de un presupuesto adecuado
y suficiente.
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Actualizar la cartera de servicios sociales de la Ley 12/2007 de Servicios Sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las nuevas realidades
demográficas, junto con una memoria económica para el ejercicio 2018 que garantice los servicios y prestaciones sociales.
2) Priorizar en los presupuestos de la Generalitat las partidas destinadas a la
atención a la dependencia, garantizando la financiación necesaria para dar cobertura
a aquellas personas que necesitan estos servicios y prestaciones.
3) Aumentar progresivamente la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar
la media europea del 2,2% del PIB.
4) 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.
5) Presentar el reglamento de desarrollo de la Ley 13/2014 de Accesibilidad,
dotándola de suficiente presupuesto.
6) 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, en
especial asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.
7) Desplegar totalmente la Ley 11/2014 para Garantizar los Derechos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales y para Erradicar la Homofobia, la bifobia y la Transfobia, dotándola de un presupuesto adecuado para hacer
efectivos los derechos que en ella se recogen.
8) Hacer efectivo el silencio administrativo positivo recogido en la Ley 14/2017
de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para que la falta de respuesta por parte de
la Administración no suponga la denegación de la prestación y la pérdida de sus derechos para el ciudadano.
Proposta de resolució 10. Igualtat d’oportunitats entre dones i homes

La desigualtat entre homes i dones és un greu i incontestable problema social
amb transcendència global. Diversos estudis d’abast nacional i internacional alerten
sobre les terribles causes i conseqüències de la falta d’igualtat efectiva. Una d’elles,
sens dubte alarmant, és que el percentatge de dones en situació de pobresa tan real
com potencial és més elevat que el dels homes. D’això se’n diu feminització de la
pobresa. Així, per exemple, segons la pròpia ONU, el 70% de les persones que paDossier
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teixen fam al món són dones. O, com han posat de manifest els estudis de la Taula
del Tercer Sector Social i ECAS, en els darrers anys la taxa de pobresa femenina ha
augmentat, inclús, en aquelles dones que treballen, una situació de la qual malauradament també els homes en pateixen les conseqüències.
Per això és necessari encarar els fets objectius i anar a les causes materials perquè les dones i els homes puguin lliurement desenvolupar el seu projecte de vida en
igualtat de condicions i adoptar, en conseqüència, mesures efectives per eliminar la
desigualtat existent i, per suposat, la violència masclista. Conseqüentment, sent la
consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones no solament un desig compartit del conjunt de les forces polítiques, sinó també, a més d’una lluita global, un
deure constitucional i estatutari, el Parlament de Catalunya pot i ha d’exercir les
competències legislatives i pressupostàries per aconseguir-ho.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
2) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de
gènere, per poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones en el lloc
de treball.
3) Realitzar una campanya de foment de l’esport base, visibilitzant figures esportives femenines, incloent-hi ajuts econòmics a aquelles esportistes que competeixin
professionalment en esports on les dones encara són minoria.
4) Desplegar totalment la Llei 5/2008 del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista i dotar-la d’un pressupost suficient per combatre les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina i
el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats
i la violència contra els drets sexuals i reproductius.
5) Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per
la Llei 5/2008 del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista.
6) Revertir les retallades en la lluita contra la violència masclista i garantir la
dotació pressupostària necessària per combatre-la a tots els nivells institucionals,
que cobreixi l’augment de places en centres d’acollida amb una atenció integral a les
víctimes i els seus fills d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d’inserció
sociolaboral.
7) Desenvolupar campanyes publicitàries destinades principalment a nens, adolescents i joves que potenciïn el rebuig al llenguatge sexista i als comportaments de
desigualtat o desconsideració envers els altres, amb l’objectiu de prevenir l’assetjament i l’estigmatització per motius de raça, sexe, religió, orientació sexual, identitat
de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
Propuesta de resolución 11. Protección de las personas más vulnerables

Una sociedad se distingue por el nivel de protección que proporciona a los colectivos más vulnerables, la que pone en manos de la población las herramientas
necesarias para que puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones. Una sociedad avanzada es la que no deja a nadie atrás.
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Aumentar progresivamente la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar
la media europea del 2,2% del PIB.
2) Reestructurar de forma integral el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia potenciando la acogida familiar y el modelo de «Cases d’Infants» en coordinación con los entes locales y supramunicipales.
3) Realizar una acción proactiva contra el acoso escolar cuantificando las denuncias interpuestas y realizando un seguimiento de las mismas de manera que se garantice una óptima atención y acompañamiento a víctimas y familiares.
4) Aumentar el número de plazas residenciales públicas o en régimen de concierto para la tercera edad, centros de día, viviendas tuteladas, el número y cantidad
de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), a actualizar las ratios de persoDossier
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nal y mejora de los módulos económicos, a eliminar las desigualdades territoriales
existentes en la prestación de servicios de atención a la dependencia y a garantizar
las mejoras laborales de los profesionales del sector.
5) Reducir los plazos de valoración de la dependencia, redacción del Plan Individual de Atención, el cobro de la prestación y/o acceso a servicios de atención a la
dependencia, garantizando un plazo máximo de 3 meses de espera.
6) Aumentar la oferta de programas e iniciativas para la promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia destinados a mayores de 65 años, en
un número proporcionado y suficiente, de acuerdo con la demografía actual.
7) Impulsar programas específicos de detección del deterioro funcional y cognitivo leve y programas específicos de recuperación, mantenimiento y potenciación
de las capacidades físicas.
8) Proveer los fondos necesarios para resolver las situaciones de falta de acceso a
los suministros energéticos básicos de la vivienda gestionando eficazmente el Fondo
de Pobreza Energética.
9) Impulsar, en coordinación con el resto de administraciones públicas, un sistema estadístico para definir y estudiar anualmente la evolución y las características
del sinhogarismo y la exclusión residencial en Cataluña.
Propuesta de resolución 12. Las personas y su calidad de vida, en el
centro de las políticas de territorio

Los criterios que han marcado la política de infraestructuras tanto en Cataluña
como en el resto de España dejan mucho que desear. Mientras se invertía en carreteras sin coches o aeropuertos sin aviones (pagados del bolsillo de todos los ciudadanos), obras mucho más ventajosas, urgentes y necesarias, acumulan años y años
de retraso.
No queremos más obras infrautilizadas que se ejecutan pensando sólo en votos
o en beneficiar a amigos políticos. Resulta fundamental reformar la estrategia de inversión en infraestructuras de forma que se base en criterios objetivos, que impidan
la utilización electoralista de las mismas. Por todo ello, es necesario un plan a largo
plazo para evitar que se repitan los desmanes del pasado en materia de infraestructuras. Es importante, además, que al hablar de infraestructuras pensemos también
en el transporte público que usan cientos de miles de catalanes a diario y no solo en
obras faraónicas.
Ese plan debe centrarse, además, en dar respuesta de forma eficaz y coherente a
los retos que impone nuestra sociedad, como la crisis demográfica de los entornos
rurales, en los que la creación de actividad económica sostenible es fundamental, o
la contaminación ambiental de los núcleos urbanos, en cuya lucha el transporte público debe jugar el papel principal.
Las infraestructuras y servicios tienen una repercusión fundamental en la competitividad económica y la calidad social de un territorio, pero ningún desarrollo
económico resulta rentable socioeconómicamente si no se hace con el máximo respeto a nuestro entorno y espacios naturales. La calidad del aire, del agua o del suelo
afecta muy directamente a nuestra salud y a nuestra calidad de vida.
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Presentar en sede parlamentaria antes de seis meses un plan de inversión para
los próximos tres años en el que se prioricen las actuaciones según criterios técnicos objetivos y no políticos, es decir, que contemple ejecutar primero aquellas que
supongan una mejora social, económica y ambiental más inmediata. Este plan debe
detallar específicamente el esfuerzo inversor necesario para ejecutar cuanto antes
las infraestructuras planificadas que acumulan más retraso, como la ampliación de
la red de metro, la dotación de accesibilidad a las estaciones pendientes (plaza de
Sants, etc.), la creación de aparcamientos disuasorios o el canal Segarra-Garrigues.
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2) Reforzar la inversión en las actividades de mantenimiento y conservación de
las infraestructuras ya existentes, asegurando su sostenibilidad, seguridad y eficiencia. En carreteras, incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la señalización y erradicación de los puntos negros de concentración de accidentes, con
especial atención, por su mayor vulnerabilidad, a aquellos puntos con una alta accidentalidad de motoristas.
3) Establecer un Plan de Mejora de la Calidad de Rodalies centrada tanto en la
prestación del servicio como en la percepción del usuario. Debe incluir medidas
concretas, planificadas y valoradas, como la sustitución y modernización de trenes
o la implantación de un sistema de información al viajero eficaz y fiable.
4) Avanzar, coordinadamente con el Gobierno de España y el resto de Comunidades Autónomas, hacia un sistema de financiación de autopistas y autovías ecuánime y sostenible que pase por garantizar que las concesiones de autopistas de peaje
no se prorroguen automáticamente y sin ninguna justificación cuando finalice la
concesión.
5) Apostar firmemente por el Corredor Mediterráneo como infraestructura productiva y de conexión con el resto de España y Europa, y promover el incremento
de la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril.
6) Incrementar la campaña de sensibilización sobre la necesidad de reducir las
emisiones, en particular del vehículo privado, haciendo hincapié en los graves incumplimientos actuales que suponen ya hoy en día que la calidad del aire que respiramos no cumple ni siquiera los mínimos a los que obliga la Unión Europea. Instalar paneles informativos en las ciudades con peores registros que alerten de esta
situación y promuevan el uso del transporte público.
7) Estudiar la posibilidad de establecer un Abono Mensual para Jóvenes con el
que puedan acceder a toda la red de transporte público de Cataluña por un importe
fijo mensual súper reducido (inferior a 30 euros), de forma que el transporte público resulte la opción más atractiva para los desplazamientos de los jóvenes y puedan
incorporarlo fácilmente a sus costumbres de movilidad futura a lo largo de su vida.
Paralelamente, acelerar la puesta en servicio de la T-Mobilitat, que acumula ya años
de retraso, y contemplar la inclusión del Abono Mensual para jóvenes dentro de su
política tarifaria.
8) Aumentar la dotación presupuestaria para cubrir la necesidad de vivienda de
las personas y familias que no puedan hacer frente al pago del alquiler o hipoteca,
coordinando a los distintos niveles de la administración pública en Cataluña para
prevenir y dar solución a los desahucios de la vivienda habitual. Estudiar la modificación del Avalloguer para dar un mayor impulso al alquiler, incorporando además
criterios que busquen la contención de precios de la vivienda.
9) Evaluar el nivel de cumplimiento del Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020
y actualizar la priorización de las actuaciones pendientes prestando especial atención a los sistemas de transformación en regadío Segarra-Garrigues y Xerta-Senia.
10) Evaluar el nivel de cumplimiento de la Moció 35/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Cos d’Agents Rurals i la seguretat ambiental, aprobada durante la
XI Legislatura, y hacer efectivas las medidas pendientes de ejecutar, como el despliegue completo de la plantilla, la dotación de equipos de autodefensa y formación,
o la adecuación de dependencias y organización entre otros puntos aprobados.
11) Promover una mejor gestión de la fauna salvaje que se base en la coordinación interdepartamental e incluya las especies cinegéticas, las protegidas y las invasoras, para garantizar la preservación de la biodiversidad, minimizando y compensando de la manera más ágil posible la afectación a ganaderos y agricultores.
Asegurar el control de las poblaciones de jabalí por su especial incidencia en la seguridad vial y en el control de enfermedades como la Peste Porcina Africana.
12) Evaluar las medidas de lucha contra el caracol manzana implantadas en el
Delta del Ebro desde 2016, para implementar un Plan de Choque que evite su dis44
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persión y permita su erradicación. En esta línea asegurar la preservación del medio
de las bahías del Fangar y de Alfacs para que la lucha contra el caracol manzana no
afecte negativamente a la producción de moluscos, y en general potenciar la acuicultura marina aquí y en otras zonas del litoral catalán.
13) Promover acciones que fomenten la gestión forestal y del medio natural
como el asesoramiento técnico para fomentar el tejido empresarial y la actividad
económica relacionada con la actividad forestal, prevención de incendios, aprovechamiento de biomasa o ayudas a la implantación de sistema de calefacción en edificios públicos.
Proposta de resolució 13. Una administració reformada i menys
impostos per a la classe mitjana-treballadora

Catalunya és la Comunitat Autònoma que exerceix una pressió fiscal més alta en
el tram autonòmic sobre les rendes baixes i mitjanes, fins al punt que a Catalunya
els qui menys recursos tenen són els que més impostos paguen d’arreu d’Espanya.
Front els discursos que diuen que tot és culpa d’Espanya, és evident que correspon
al Govern de la Generalitat de fer un esforç per corregir aquesta situació de greuge,
que beneficiaria a desenes de milions de persones en edat laboral i, també, jubilades.
Aquesta imprescindible baixada d’impostos ha d’anar acompanyada de la necessària reforma de l’estructura de l’Administració de la Generalitat, amb l’objectiu
d’eliminar les duplicitats i triplicitats actuals i que millori l’eficiència dels serveis
que presta.
Mentre la Generalitat manté una estructura hipertrofiada, amb més de 400 assessors i més de 400 alts càrrecs, i amb més de 200 ens dependents, els seus treballadors públics continuen sense veure retornades les dues pagues extraordinàries de
2013 i 2014 i no han vist restaurats tots els drets socials que els van arrabassar les
retallades del Govern Mas el 2012.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) La reducció dels tipus impositius de l’escala autonòmica de l’IRPF per als
trams de renda menors de 33.000 euros anuals, que són els que afecten les classes
mitjanes i treballadores.
2) L’ampliació de la bonificació de l’Impost de Successions i Donacions que pal·
liï les enormes desigualtats fiscals entre Catalunya i altres comunitats autònomes,
tot corregint les situacions injustes que afecten un gran nombre de ciutadans.
3) El disseny i implementació, en el termini d’un any, d’un pla de mesures per
a la racionalització i eliminació de duplicitats de l’Administració de la Generalitat,
amb l’objectiu de resoldre solapaments i disfuncions en el seu funcionament que
permetin reduir costos i millorar l’eficàcia de l’Administració pública catalana.
4) El disseny i implementació, en el termini d’un any, d’un pla de mesures d’avaluació de les polítiques públiques amb la finalitat de potenciar i promoure la cultura
de l’avaluació dins de l’Administració catalana, per tal d’aconseguir, d’aquesta manera, una millora contínua en la qualitat de les polítiques i en l’eficiència dels recursos públics que s’hi destinen.
5) La reducció del nombre actual d’alts càrrecs i d’assessors de la Generalitat de
Catalunya.
6) La calendarització del retorn de les dues pagues extraordinàries dels treballadors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga de 2013 s’hagi reemborsat completament abans del 31 de desembre de 2019 i la paga de 2014, abans del
31 de desembre de 2020.
Proposta de resolució 14. Revertir els efectes nocius per a l’economia i
l’ocupació causats per la situació política

L’últim trimestre de 2017 va reflectir un deteriorament dels índexs econòmics i
del clima de confiança del teixit empresarial català respecte dels exercicis anteriors.
Així mateix, en els últims mesos de 2018 s’ha produït un fre d’aquests mateixos inDossier
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dicadors, amb especial incidència en alguns sectors concrets com el comerç i el turisme, lligats a la confiança i la imatge que projecta Catalunya.
En un moment clau de la recuperació dels anys de crisi, és vital dedicar tots els
esforços a impulsar l’activitat econòmica, especialment respecte de les polítiques de
foment de l’ocupació i la formació per facilitar l’entrada al mercat laboral.
En aquest sentit, el SOC, els programes de formació i les polítiques de suport
a les pimes i els autònoms són eines amb què compta la Generalitat per afavorir el
desenvolupament del teixit empresarial i l’augment de la qualitat i sostenibilitat de
l’ocupació.
Per tant, atenent aquesta demanda social, el Govern de la Generalitat ha de posar al centre de les seves polítiques econòmiques les iniciatives necessàries per a la
recuperació econòmica i social.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Donar un impuls a les polítiques de foment de l’activitat econòmica i de recuperació de l’ocupació, garantint un marc de seguretat jurídica i estabilitat política, i
treballant pel desenvolupament empresarial i la captació d’inversions.
Prioritzar de forma coordinada i interdepartamental les reformes necessàries per
a una millora del clima econòmic i social a Catalunya, que com a mínim incloguin:
2) Elaborar un pla integral de reorientació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), avaluant els resultats obtinguts els últims deu exercicis, amb l’objectiu
d’augmentar l’ocupabilitat del servei i l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació
valorant alhora l’eficiència dels recursos destinats a cadascun dels programes.
3) Reforçar els programes destinats a reduir l’atur dels col·lectius amb majors
problemes d’ocupabilitat, com són els joves i les persones majors de 45 anys.
4) Realitzar un estudi en col·laboració amb les entitats empresarials més representatives, incloent-hi pimes i autònoms, per detectar els perfils més demandats per
part de les empreses, amb l’objectiu que el SOC confeccioni i prioritzi els cursos de
formació adreçats a persones a l’atur en funció dels resultats del dit estudi.
5) Posar en marxa i donar inici als treballs de la Comissió d’Estudi sobre el Treball Autònom abans que finalitzi l’actual període de sessions.
6) Configurar una base de dades centralitzada sobre ajuts i finançament per a
les pimes i autònoms, que inclogui els concedits per l’Administració de l’Estat, la
Generalitat de Catalunya, els ens municipals i supramunicipals i les empreses públiques. L’objectiu és simplificar l’accés d’aquestes pimes i autònoms a aquests ajuts i
vies de finançament per poder donar-los la informació de manera completa, integral
i sempre actualitzada, evitant així la dispersió i les possibles duplicitats amb estalvi
de temps i recursos als possibles beneficiaris.
7) Impulsar el Pacte Català de Formació Professional Dual comptant amb la participació dels Departaments d’Empresa i Coneixement i d’Ensenyament, patronals
i sindicats, tant del sector empresarial com del sector de l’educació, i entitats representatives del tercer sector, amb l’objectiu d’identificar, valorar quantitativament i
calendaritzar les polítiques del Govern dirigides a donar resposta a les dues demandes principals de les empreses, com són la falta de personal tècnic i la necessària
participació d’aquests agents en l’elaboració dels currículums formatius.
8) Realitzar una investigació sociodemogràfica en matèria de conciliació i coresponsabilitat, amb l’objectiu d’extraure el major número d’indicadors possibles, per a
l’estudi dels usos del temps dels catalans. Establir, amb aquesta informació, un pla
de mesures enfocades a incentivar i promoure entre les empreses públiques i privades, mesures de conciliació i coresponsabilitat com la flexibilització horària i l’optimització de l’ús de les noves tecnologies per a la seva aplicació en l’àmbit de les
relacions entre l’empresa i els treballadors.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC (reg. 17937)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Natàlia
Sànchez Dipp, diputada, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del
Govern (tram. 255-00003/12).
Exposició de motius

Vivim avui una important regressió de drets polítics, socials, econòmics, culturals i ecològics. Des d’ara fa un any, a Catalunya es viu amb especial intensitat la
negació d’alguns drets polítics i civils fonamentals.
És molt evident la negació de drets que constitueix l’empresonament preventiu, i
l’exili forçat, d’un grup nombrós de membres de l’antic govern català, de diputades
del Parlament de Catalunya, de líders de la societat civil acusades de rebel·lió, sedició, desobediència i de malversació de fons públics, pels quals podrien ser condemnades a fins a més de 30 anys de presó. Relacionat amb aquests empresonaments i
aquests exilis, és també molt clara la negació de les funcions polítiques bàsiques del
Parlament de Catalunya, la seva capacitat per anomenar un President i, conseqüentment, de que aquest pugui formar un govern, així com la seva capacitat per legislar i
dur a terme el control del govern amb llibertat i plenes garanties. El Parlament resta
buit de sobirania.
Per altra banda, existeix un ampli consens al voltant de la negació del dret a l’autodeterminació als pobles de l’estat, i també al poble de Catalunya, i de l’impuls de
mesures repressives contra aquelles que puguin defensar-lo a la pràctica, per part
de tres de les quatre principals forces polítiques estatals, així com el del conjunt de
l’actual cúpula de la judicatura espanyola, i de la monarquia espanyola - cap de les
forces armades de l’estat, així com de les principals empreses estatals. Aquest ampli consens en la negació de drets democràtics fonamentals i en la repressió com a
resposta a la vindicació pràctica i concreta d’aquests drets situa l’horitzó d’un referèndum acordat amb l’Estat, o d’un trànsit legal, en el marc de la Constitució espanyola, cap a una República catalana independent, com una impossibilitat palmària.
Davant d’aquesta situació antidemocràtica, hem de reivindicar l’1 d’octubre i el
seu esperit, la confluència d’esforços institucionals, polítics, socials i populars en
favor de la materialització d’un dret democràtic, un dret social, un dret econòmic,
ambiental o cultural, per sobre de qualsevol prohibició i de qualsevol amenaça. És
aquest esperit, aquesta determinació, aquesta confluència d’esforços la que ha de
tornar.
És per aquests motius que des de la CUP-CC continuem defensant que, per assolir la constitució d’una república independent i plenament sobirana, que sigui capaç
de garantir de veritat tot tipus de drets polítics i civils, drets econòmics i socials,
drets col·lectius i individuals, i drets culturals i ambientals, en el context d’uns estats que neguen el dret a l’autodeterminació, que és el dret mare de tota la resta de
drets assenyalats aquí, serà imprescindible un procés d’exercici de sobirania prolongat, disposat a la desobediència institucional i popular activa quan sigui necessari,
que utilitzi tots els recursos institucionals, de la societat civil i del poble organitzat
disponibles en la reivindicació, l’exercici i la materialització d’un ampli ventall de
drets que estan sent negats per l’Estat, i que, com a resultat d’aquesta mobilització
continuada i massiva en tots els racons del territori, i en relació a tots els aspectes de
l’organització social, constitueixi de facto una entitat sobirana, una república independent de facto. Només aquesta combinació de factors, només la conflictivitat que
podria generar aquesta situació, combinada amb una adequada mobilització d’alianDossier
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ces a nivell internacional, formada per organitzacions polítiques i socials, així com
per organismes diplomàtics amb influència en la política internacional, podria forçar
l’Estat espanyol a un escenari de negociació d’un nou estatus jurídic i polític que
reconegui la sobirania del poble català.
En aquest sentit i per fer avançar aquest procés de ruptura democràtica i construcció nacional hem elaborat tres grans blocs de Propostes de resolució:
Justícia social
Proposta de resolució 1. Per un habitatge digne i per la garantia dels subministraments bàsics.
Proposta de resolució 2. Per uns serveis públics de titularitat, provisió i gestió pública.
Proposta de resolució 3. Pels drets laborals.
Proposta de resolució 4. Feminisme
Proposta de resolució 5. Ecologisme

Ruptura democràtica i procés de construcció nacional
Proposta de resolució 6. Per la ruptura democràtica i el procés de construcció nacional
Proposta de resolució 7. Per l’autodeterminació i la república. Pels drets civils i polítics.

Drets civils i polítics
Proposta de resolució 8. Pel dret a la protesta i la dissidència política.
Proposta de resolució 9. Pels drets de les persones migrades.

Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Per un habitatge digne i per la garantia dels
subministraments bàsics

a. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a expropiar, per
raons d’interès general i sense compensació, tot el parc d’habitatges buits en mans
de bancs i grans tenidors que hem rescatat amb diners públics, i per tant entre totes
per incorporar-los al parc públic d’habitatge i posar-los a disposició dels ajuntaments
perquè els puguin destinar a lloguer social a un preu inferior al 20% del salari mitjà.
b. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a regular l’obligació explícita de les operadores de distribució de subministraments bàsics a assumir
el cost del subministrament quan quedi acreditat que l’impagament ve motivat per
raons socioeconòmiques.
Proposta de resolució 2. Per uns serveis públics de titularitat, provisió i
gestió pública

a. Per una sanitat pública el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
– Fer efectiva la universalització de l’assistència sanitària, i, per tant, desenvolupar la Llei d’universalització de l’atenció sanitària i millorar-ne els protocols, tot
garantint que no és només el padró allò que es requereix.
– Aturar immediatament tots els projectes privatitzadors directes i indirectes de
les regions sanitàries.
– Recapitalitzar i recuperar el sistema sanitari; per tant, analitzar i avaluar les
concessions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a provisió pública
directa, i 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) o expulsió del sistema en cas que vulguin mantenir una naturalesa mixta pública i/o privada.
– Considerar a totes les professionals del sistema públic com a empleades públiques, amb un «únic conveni», és a dir una negociació col·lectiva conjunta, que reguli
de forma digna les condicions de treball i que acabi amb la constant precarització
dels seus drets i el greuges entre els diferents centres.
Dossier

48

SP CUP-CC (reg. 17937)

Sessió 16
2 d’octubre de 2018

– Elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera, reobrint els serveis tancats, quiròfans i llits que han deixat d’estar operatius, posant torns de tarda on no
n’hi hagi per, al mateix temps, maximitzar l’aprofitament tecnològic. Es procedirà a
dotar les plantilles de personal suficients per dur a terme l’objectiu amb èxit.
– Situar la centralitat de la planificació sanitària en l’Atenció Primària i el seu rol
preeminent en el Sistema Nacional de Salut.
• Aturar i revertir els projectes privatitzadors de la gestió de l’atenció primària.
• Els Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAPs) han de romandre oberts
les 24h del dia, tots els dies de l’any.
• Organitzar la xarxa pública d’Atenció Primària per garantir els drets sexuals
i reproductius de totes les dones amb independència del seu origen, edat, opció sexual i/o classe.
– Establir l’obligació d’elaborar:
• un protocol per millorar els camps emocional i humanístic en l’atenció sanitària, tant en l’àmbit presencial com el de l’atenció domiciliària. Així com millorar la
independència i les condicions de precarietat i sobrecàrregues laborals de les treballadores.
• un pla de promoció de la salut, encetant un diagnòstic comunitari participatiu
i estratègies de comunicació per canviar els comportaments en salut, amb participació dels ens locals.
b. Per una educació pública i de qualitat el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat:
– Presentar un projecte de llei en el termini de 90 dies per integrar els centres
concertats a la xarxa pública i crear nous centres a les zones que els antics centres
privats amb subvenció pública no acceptin la integració a la xarxa pública.
– Derogar el «Decret de plantilles i provisió de llocs de treball» (Decret 39/2014).
– Aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors, per obrir
un nou cicle de debat sincer amb la comunitat educativa, amb l’objectiu de crear
consensuadament un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia.
Proposta de resolució 3. Pels drets laborals

a. Pels drets laborals de la classe treballadora el Parlament de Catalunya insta al
Govern de la Generalitat a:
– Fer efectiu un salari mínim de 1200 € en relació a una jornada laboral de 40
hores.
– Adjudicar contractes públics només a les empreses i entitats que en presentar
la seva oferta es comprometin per escrit a pagar als seus treballadors i treballadores
per l’execució de la prestació un salari d’almenys 1200 € per catorze mensualitats
en relació a jornades laborals de 40 hores de mitjana setmanal i l’aplicació del conveni col·lectiu sectorial de l’activitat. En cas que l’oferta no inclogui la declaració
relativa al salari mínim i no es presenti aquesta a requeriment del poder adjudicador
restarà exclosa de la valoració. Les empreses subcontractistes seran objecte també
de l’anterior obligació.
– No renovar conveni ICAM-INSS amb criteris economicistes com l’actualment
vigent. Es crearà una Comissió al Parlament que pugui estudiar funcionament i conflictes que es generen a l’ICAM.
Proposta de resolució 4. Feminisme

a. Recuperar la gestió pública de tots els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació Integral de les dones que pateixen violència masclista.
b. Instar el Govern que estableixi una coordinació estable amb el Govern de les
Illes i la Generalitat Valenciana per tal de crear l’Observatori de les violències masclistes als Països Catalans.
c. Instar el Govern a complir la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes i la Resolució 186/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desDossier
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plegament reglamentari de la Llei 17/2015. Especialment pel que fa a la recuperació
dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional en matèria de drets laborals.
d. Constatar que tots els indicadors, sistemàticament, mostren una situació més
desfavorable per les dones: menys renda, més risc d’exclusió i més pobres. I per tant
que les dones són les que pateixen la cara més crua del capitalisme i a comprometre’s a defensar i implementar polítiques públiques que definitivament que permetin
la socialització de les tasques de cura.
e. Incorporar a la Llei 17/2015 i a la Llei 5/2018, a l’Observatori de les violències dels Països Catalans i a l’Observatori de gènere la perspectiva interseccional
per a que es tinguin en compte les desigualtats i discriminacions de classe i d’origen
cultural que es creuen amb les desigualtats de gènere.
f. Instar al Govern que en el marc de l’Observatori per la igualtat de gènere;
s’assumeixi una línia estratègica de treball vinculada als principis de l’economia
feminista. L’objectiu serà el de l’elaboració d’estudis, treballs i estadístiques que
partint del paradigma feminista reformulin els conceptes, les bases i les estructures
patriarcals, i per tant, que reflecteixin les distribucions del temps, el treball de cures
i de reproducció social pel manteniment de les condicions de vida. Conjuntament
amb expertes en economia feminista, s’incorporaran propostes d’actuació pública
en aquesta matèria.
Proposta de resolució 5. Ecologisme

Pel futur ambiental i l’ecologisme el Parlament de Catalunya insta al Govern de
la Generalitat a:
a. Constituir en el termini de tres mesos una comissió intergovernamental (Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments, les entitats ecologistes i la ciutadania) i
transversal (Territori, Agricultura, Energia, Salut, Educació, etc.) d’estudi i seguiment per a definir amb la concreció necessària els vectors que permetin un procés
de decreixement dels fluxos materials i energètics i d’augment de la resiliència a Catalunya per tal que l’activitat humana sigui compatible amb el caràcter finit dels béns
comuns naturals i de la capacitat de càrrega dels nostres ecosistemes, així com les
accions a dur a terme per assolir aquesta compatibilitat, garantir l’equilibri ecològic
i climàtic i el benestar actual i futur de les classes populars.
b. Aturar tots els projectes urbanístics que amenacen la Costa Brava per mitjà de
desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i sòls urbans no consolidats
i no executats en tot el litoral gironí.
c. Procedir a l’aprovació i dotació d’un règim efectiu de protecció i preservació
dels recursos naturals, zones forestals i dels paisatges litorals tant de la Costa Brava
com de la resta del Principat de Catalunya.
d. Establir una moratòria a noves granges integrades i intensives i la reducció i
reestructuració del parc l’existent sobre la base d’internalitzar els costos ambientals
generats pels purins i les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
e. Fomentar la ramaderia extensiva ecològica i la silvopastura com a eina de
gestió forestal i prevenció d’incendis en un context d’increment d’aquests fenòmens
amb el canvi climàtic.
f. Recuperar la gestió i titularitat pública de les centrals productores d’energia
especialment les hidroelèctriques, definir un calendari de tancament i desmantellament de les centrals nuclears previst pel 2027 segons la Llei de Canvi Climàtic i fer
efectiva la transició energètica cap a fonts energètiques renovables.
g. Moratòria sobre les noves construccions i l’atorgament de llicències destinades
a l’allotjament i l’activitat turística en tot el territori i sobre la construcció de nous
ports esportius i l’ampliació i modificació dels existents per incrementar el nombre
d’amarraments.
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h. Aturar la construcció de les noves terminals de creuers a Barcelona, eliminar
les bonificacions, les ajudes fiscals i la promoció comercial al sector creuerista i limitar el nombre de creuers que fan escala a tots els ports del Principat de Catalunya.
i. Aturar les ampliacions de carrils de les grans infraestructures viàries com la
C-58 o la Ronda Litoral de Barcelona, les bonificacions a la indústria automobilística i els plans de renovació del parc automobilístic que fomenten l’ús del vehicle
privat en detriment de la qualitat de l’aire i la salut de les persones.
j. Fomentar l’ús del transport públic per mitjà de la reducció de les tarifes, la seva
gratuïtat per joves i persones en situació de vulnerabilitat econòmica, la recuperació
de la gestió i titularitat pública de les empreses gestores i el reforç i l’increment de la
xarxa de transport públic especialment en zones rurals i de muntanya que permeti
garantir el dret a la mobilitat de totes les persones.
Proposta de resolució 6. Per la ruptura democràtica i el procés de
construcció nacional

a. Per una banca pública el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
– Presentar en el termini de 90 dies un projecte de llei de reforma de l’Institut
Català de Finances (ICF) per tal que es converteixi en l’embrió real de la banca pública catalana; per això, cal que se’n reformi la governança i que sigui realment democràtic i públic. Alhora, cal incorporar en totes les seves avaluacions de crèdits,
préstecs o avals el retorn social i ambiental de qualsevol de les peticions de finançament.
– Presentar en el termini de 90 dies un projecte de llei per recuperar la propietat pública tots els actius en territori català de Bankia, controlada en més d’un 60%
pel FROB. Això ha de servir per començar el desplegament pel territori de la nova
banca pública comercial.
b. Per la internalització dels sectors estratègics necessaris per la vida i la sobirania el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
– Presentar un projecte de llei en el termini de 90 dies per assentar les bases per
poder iniciar processos de rescissió contractual, liquidació dels contractes vigents o
expropiació i retorn dels béns afectes al servei, amb indemnització segons el càlcul
d’amortització tenint en compte diversos factors pel còmput i en especial els costos
de caire social i ambiental responsabilitat del gestor del servei en qüestió.
– Impulsar i fomentar la gestió directa, ja sigui mitjançant la creació d’un servei
propi o entitat de capital 100% públic, eliminant les traves normatives actuals, com
per exemple, les contingudes a LRSAL i la TRLCSP establint la obligatorietat de
complir amb les següents mesures:
• Control previ i posterior de les despeses.
• Aplicació de les disposicions de l’Ebep (a falta d’un estatut republicà).
• Aplicació de la llei de contractes del sector públic (en defecte d’una nova).
• Aplicació de la llei d’incompatibilitat d’alts càrrecs. (en defecte d’una llei republicana que reguli la matèria).
• Establir un sistema de participació dels agents socials i les treballadores del
servei als òrgans decisoris.
c. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar un projecte de llei de serveis públics en el termini de 90 dies en el que constin uns principis rectors mínims en base a qüestions socials i ambientals de mínims que han
de ser respectades en qualsevol projecte específic de servei públic i que estableixi
l’obligatorietat d’un règim retributiu en forma de taxa per tots els serveis públics.
d. Revertir les concessions hidràuliques per generació elèctrica del país que han
sobrepassat els 75 anys màxims d’explotació i recuperar-ne el control públic com
són el cas de les hidràuliques del municipi de la Vall Fosca, Torre d’en Capdella,
amb quatre concessions caducades que han de repercutir directament al municipi.
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e. No renovar cap concessió d’autopistes, ni de peatges a l’ombra. En aquelles
autopistes que resten molts anys perquè finalitzi la concessió, realitzar una auditoria
per saber el benefici que han generat a les empreses concessionàries i iniciar els estudis per a la seva expropiació.
Proposta de resolució 7. Per l’autodeterminació i la República. Pels
drets civils i polítics

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Afirmar el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació.
b. Reafirmar la validesa de totes les disposicions aprovades en aquesta cambra
per a poder exercir aquest dret, tals com l’aprovació de la Resolució 1/XI, la Llei
19/2017, del referèndum d’autodeterminació i la Llei 20/2017, de transitorietat jurídica i fundacional de la República.
c. Solidaritzar-se amb tots els diputats i diputades que per haver facilitat el tràmit
i aprovació d’aquestes disposicions han estat objecte de persecució política i judicial,
especialment amb la M.H. Presidenta del Parlament Sra. Carme Forcadell i Lluís.
d. Condemnar totes les accions dutes a terme per l’Estat espanyol per tractar
d’impedir el referèndum del dia 1 d’octubre de 2017, incloent la violència policial
contra les persones presents als col·legis electorals.
e. Solidaritzar-se amb el moviment popular en defensa del dret a l’autodeterminació i amb totes les persones represaliades per l’aparell de l’Estat Espanyol.
f. Reconèixer la realitat del conjunt de territoris dels Països Catalans, formats
per Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses, la Catalunya del Nord i
les comarques catalanoparlants de la Franja de Ponent, i expressa el seu suport als
moviments que en aquests territoris reclamen el dret a decidir l’estatus polític propi.
g. Reconèixer l’Aran, com a realitat nacional diferenciada, i que, per tant, té dret
a l’autodeterminació.
Proposta de resolució 8. Pel dret a la protesta i la dissidència política

a. El Parlament de Catalunya defensa el dret a la protesta i la dissidència política
i condemna la violència policial i les càrregues absolutament desproporcionades que
van tenir lloc davant de l’exercici d’aquests drets per part del moviment popular en
defensa del dret a l’autodeterminació el passat 29 de setembre i 1 d’octubre i reprova
el conseller Miquel Buch com a últim responsable.
Proposta de resolució 9. Pels drets de les persones migrades

Pels drets de les persones migrades
el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Derogar la llei d’estrangeria i tancar el CIE de la Zona Franca.
b. Desplegar una llei de ciutadania republicana que reconegui que totes les persones que viuen a Catalunya adquireixen automàticament la ciutadania catalana i,
per tant, gaudiran de la ciutadania legal i plena.
c. Elaborar un Pla Integral de lluita contra el racisme i la islamofòbia que proposi un catàleg de mesures efectives per fer front al fenomen i amb mesures específiques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere. Aquest pla ha de comptar amb mesures
i establir sancions per acabar amb la discriminació en l’accés a l’habitatge per part
d’entitats bancàries i agències immobiliàries. Aquest pla també ha de comptar amb
mesures i sancions per acabar amb la discriminació en l’accés als llocs de feina.
d. Establir vies segures i un visat humanitari, immediatament, per a les persones
refugiades des de totes les oficines de la Generalitat a l’exterior i des de les futures
ambaixades de la República.
e. Establir polítiques públiques de suport a les persones refugiades. Les ajudes a
les persones refugiades s’han de gestionar des dels ens públics, concretament, des
dels ajuntaments.
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Pels drets dels infants migrats
f. Establir una estratègia catalana contra el sensellarisme. Que els serveis socials
assumeixin la seva responsabilitat, emanada de la llei de serveis socials, i atenguin
a les persones sense llar. Especialment amb programes d’acompanyament a MENAs
i ex-MENAs en situació de sensellarisme.
g. Tramitar i reconèixer el permís de residència i treball per a tots els ex-MENAs.
h. Acompanyar i adaptar els recursos a les necessitats d’aquests joves per a fomentar la seva contractació a través de polítiques actives del SOC (programes de
formació i treball, programes de garantia juvenil,...).
i. Revertir la política de privatització de l’atenció a la infància que està permetent que grans lobbies corporatius es lucrin amb un servei fonamental. Garantir un
sistema públic de protecció a la infància.
j. Dissenyar nous programes d’acompanyament i suport als extutelats, ja que els
actuals són insuficients i mal orientats.
k. Procurar un augment immediat dels recursos habitacionals de baixa exigència
adaptats a les necessitats vitals del MENAs i ex-MENAs
l. Planificar un acompanyament psicològic tenint en compte les necessitats dels
joves que han passat per un procés migratori, en la majoria de casos, traumàtic.
m. Complir els compromisos adquirits en l’acolliment de persones refugiades.
n. Se solidaritza amb el Sr. Domenico Lucano, alcalde de Riace (Calàbria, Itàlia), detingut per les seves polítiques a favor de les persones migrades.
Proposta de resolució 10. Per una televisió pública i transparent

Per una televisió pública i transparent el Parlament de Catalunya es compromet a:
a. Renovar el Consell Directiu de la CCMA de forma inmediata.
b. Complir la Resolució 306/XI, apartat IV.3, i la Moció 13/XI que obliguen el
Parlament a modificar la llei per retornar als criteris de governança que inspirava la
llei de 2007, és a dir, un procés d’elecció parlamentari per dos terços, d’amplis consensos. I obliguen a fer-ho dins el primer semestre de 2017.
c. Garantir un Consell més professionalitzat i menys partiditzat introduint la participació dels treballadors i treballadores en el Consell Directiu.
Proposta de resolució 11. Corrupció zero

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Crear un òrgan que centralitzi la contractació, realitzar un seguiment adequat
dels contractes i limitar-ne la modificació, augmentar la limitació sobre les subcontractacions i facilitar el control popular en matèria de contractació
b. Millorar la transparència de les administracions públiques i altres ens públics,
dels processos de contractació pública i de les actuacions i informes dels ens de
control.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, Natàlia Sànchez
Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputats, SP CUP-CC
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A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 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. 255-00003/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Afers Socials i Famílies

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Desplegar l’Agència Catalana de Protecció Social com a instrument vertebrador de les polítiques socials a Catalunya per tal de fomentar una societat cohesionada que apoderi i doni suport a les persones i a les famílies al llarg de tot el seu cicle
vital, potenciant la dimensió preventiva i comunitària.
– Seguir desplegant la Renda Garantida de Ciutadania com a instrument per revertir les situacions de vulnerabilitat i garantir la igualtat d’oportunitats. Així com
aprovar el reglament que la desenvolupa per part de la Comissió de govern de la
renda garantida de ciutadania.
– Elaborar el projecte de Llei d’autonomia personal reformant el sistema d’atenció i promoció per a l’autonomia personal i la millora de la capacitat de les persones a viure dignament, prioritzant l’atenció en l’entorn familiar i descronificant les
situacions de vulnerabilitat.
– Desenvolupar la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència en tota la seva totalitat, revisant, així, el sistema de protecció.
– Reforçar la participació i l’apoderament juvenil a través del suport transversal
i reconeixement al moviment juvenil organitzat i facilitar el procés d’emancipació
juvenil a través de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.
– Reforçar el model català d’associacionisme i voluntariat com a agent de transformació i cohesió social amb vocació transversal i elaborar el projecte de Llei de
Foment de l’associacionisme en l’àmbit de l’acció cívica.
– Afrontar el repte de la gestió de la diversitat i la convivència intercultural mitjançant un Pacte Nacional per la interculturalitat com a referent, amb compromisos
dels diferents actors socials i polítiques des de totes les àrees de govern per a la inclusió, el foment de la interacció, el reconeixement i valoració amb l’objectiu d’assolir una societat cohesionada i amb un sentit de pertinença que arribi a tothom.
– Reforçar el model català d’acollida, integració social i capacitació laboral per
a infants i adolescents migrants sense referents familiars que arriben a Catalunya
per afavorir la igualtat d’oportunitats prioritzant la participació comunitària i la seva
formació ocupacional.
Proposta de resolució 2. Treball

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Posicionar la Formació professional per a l’Ocupació com a element clau en la
formació al llarg de la vida laboral, en especial davant dels reptes de la transformació del mercat de treball i la digitalització, i avançant en la complementarietat dels
dos subsistemes de formació, l’educatiu i el laboral.
– Desplegar la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
– Dinamitzar i estimular les iniciatives i les potencialitats de l’economia social i
cooperativa per crear riquesa al territori i ocupació estable i de qualitat.
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– Apoderar les persones amb discapacitats per afavorir la seva integració real al
mercat de treball.
– Impulsar la Reforma Horària en el si del Consell de Relacions Laborals així
com el seu impuls a la negociació col·lectiva.
– Desplegar les polítiques d’ocupació juvenil que facilitin la integració sociolaboral del jovent que els generin oportunitats per millorar-ne l’ocupabilitat i aconseguir-ne feines de qualitat, actualitzant el Pla d’ocupació Juvenil.
– Afavorir que el lloc de treball sigui, també, un àmbit d’interacció entre persones de diferents orígens, de mobilitat social, i on s’erradiquin les pràctiques discriminatòries de qualsevol tipus.
– Desplegar un model propi del treball autònom a Catalunya dintre del marc català de relacions laborals, que inclogui la Constitució del Consell de Treball Autònom, tot adaptant la normativa vigent.
– Incentivar el teixit empresarial a la contractació del persones aturades majors
de 45 anys, amb l’objectiu de garantir l’ocupació d’un dels sectors més vulnerables
de la ciutadania
Proposta de resolució 3. Cultura, llengua i mitjans de comunicació

En l’àmbit de la cultura, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Promoure projectes de desenvolupament de públics per facilitar l’accés, la participació i la sensibilització amb especial atenció als projectes d’inclusió social, de
diversitat funcional o de risc d’exclusió social.
– Desplegar les eines que facilitin la participació i gaudi de la cultura en tot el
territori.
– Apostar per la cultura de base i l’associacionisme com a motors i puntals del
sector cultural, posant en valor un model de ciutadania culturalment activa.
– Fomentar el coneixement i l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mitjançant la millora dels equipaments i espais patrimonials.
– Impulsar la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments
culturals.
– Participar en plataformes digitals internacionals per permetre l’accés global
dels recursos culturals.
– Desenvolupar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics 2016-2020.
– Incrementar el suport a la creació i a les activitats culturals al territori.
En l’àmbit de la llengua el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Fomentar eth coneishement e er usatge der occitan, aranés en Aran.
– Fomentar la presència del català en els sectors en els que encara és deficitària
o hi persisteixen tendències no favorables.
– Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que
arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers anys.
En l’àmbit dels mitjans de comunicació el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Fixar el requisits per a la realització del Pacte Nacional de l’Audiovisual.
– Fer les gestions necessàries per a fer possible la col·laboració i reciprocitat amb
la televisió del País Valencià.
– El Parlament de Catalunya fa un reconeixement a la professionalitat i el rigor
dels treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
– El Parlament de Catalunya posa en valor la funció dels mitjans de comunicació
públics de Catalunya com a garants del dret a la informació, de la qualitat democràtica i de la normalització de la llengua i la cultura catalanes.
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Proposta de resolució 4. Diàleg i negociació amb l’Estat

El Parlament de Catalunya:
– Fa una crida al diàleg d’igual a igual, sense condicions ni renúncies, com a
base d’una negociació fonamentada en el respecte per a tal de resoldre el conflicte
polític entre Catalunya i l’Estat Espanyol, amb l’objectiu de trobar una solució que
posi el futur de Catalunya en mans de la seva ciutadania, sense límits, ni coaccions,
més enllà del respecte a la democràcia i als drets humans, civils i polítics i, per tant,
basant-se en el dret a l’autodeterminació.
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Impulsar el diàleg i la negociació bilateral amb l’Estat, sense condicions ni renúncies a les voluntats i amplis consensos expressats per la ciutadania de Catalunya,
per tal d’arribar a acords que donin resposta a les demandes polítiques, econòmiques
i socials dels ciutadans de Catalunya.
– Continuar explorant les vies del diàleg i la negociació per a garantir l’exercici
del dret a l’autodeterminació. Incloent negociar un referèndum acordat, vinculant i
reconegut internacionalment que respecti el dret a decidir de la ciutadania catalana.
– Exigir al Govern de l’Estat respecte per les institucions catalanes i que faci
efectius de manera immediata amb els compromisos adquirits en matèria de finançament, traspassos i inversions que ha incomplert repetidament de manera unilateral.
– Negociar amb el Govern de l’Estat la flexibilització dels objectius de dèficit
i de la regla de la despesa, amb l’objectiu d’incrementar el sostre de despesa de la
Generalitat per l’exercici pressupostari 2019 per poder atendre millor les necessitats
de la ciutadania.
– Exigir al Govern de l’Estat la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat a les
lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i la rectificació de l’estratègia d’asfíxia
financera que ha suposat la suspensió i anul·lació sistemàtica de nous impostos i tributs, com l’Impost sobre el risc mediambiental radio tòxic, l’impost sobre els grans
establiments comercials, l’impost sobre els proveïdors de continguts, l’impost sobre
els actius no productius per lluitar contra el frau fiscal o l’impost sobre dipòsits bancaris.
Proposta de resolució 5. Fiscalitat i lluita contra el frau fiscal

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Avançar en el disseny d’un sistema fiscal just i eficient que garanteixi l’estat del
benestar i la funció redistributiva i, alhora, fomenti la competitivitat i el creixement
sostenible de l’economia catalana.
– Lluitar contra el frau fiscal impulsant mecanismes que fomentin la conscienciació fiscal, la minimització del risc d’incompliment i la implicació i col·laboració
social en la prevenció i l’activitat de control tributari.
– Avaluar els resultats del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment
de les bones pràctiques tributàries 2015-2018 i promoure l’aprovació d’un nou pla
per al període 2019-2022.
Proposta de resolució 6. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Negociar l’aplicació de la nova política agrària de manera territorialitzada,
amb l’objectiu que cada territori pugui gestionar el seu sobre de fons i establir el seu
pla estratègic, molt més adaptat a la realitat propera del seu sector i alineats amb els
objectius de la política agrària comuna.
2. Invertir en les noves xarxes de regadiu i en la modernització de les actuals,
com un element clau i necessari per la producció d’aliments, amb l’objectiu, en un
escenari de canvi climàtic, de millorar-ne l’eficiència i la gestió, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
3. Impulsar i formalitzar, amb els agents econòmics i socials, el Pacte Nacional
per l’Alimentació.
Dossier

57

GP JxCat i GP ERC (reg. 17938)

Sessió 16
2 d’octubre de 2018

4. Reactivar el Consell Català de l’Alimentació, el desenvolupament del qual va
ser frenat per l’aplicació de l’article 155, com l’organisme orientador de les polítiques alimentàries per mantenir el sector agroalimentari com un dels capdavanters
del país tant a nivell d’excel·lència de les produccions com pels estàndards de qualitat i seguretat.
5. Potenciar els instruments que incrementin la transparència de la cadena alimentària, com l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya.
6. Promoure la sensibilització de tots els agents de la cadena alimentària per recuperar el valor dels aliments, amb l’objectiu de reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari a partir del foment de pràctiques d’economia circular.
7. Aprovar un pla estratègic específic per al Cos d’Agents Rurals per tal de poder
dur a terme amb la màxima eficàcia, eficiència i seguretat possible les seves funcions de vigilància, inspecció i control del nostre medi natural i de col·laboració amb
la gestió del medi ambient.
8. Promoure modificacions de la proposta de reglament de la Comissió Europea
sobre el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) pel període 2021-2027 en el
sentit de:
a) Fomentar i protegir el conjunt de la pesca costanera litoral del Mediterrani,
des dels arts menors fins a la llum i el ròssec, en tant que activitat econòmica centrada en empreses familiars i PIMEs basada en embarcacions que treballen en caladors locals, realitzen desembarcaments diaris de producte fresc de qualitat i aporten
riquesa i benestar a les comunitats en les que s’hi imbriquen, a més de contribuir al
patrimoni cultural del país.
b) Assegurar el manteniment dels ajuts a les flotes que realitzen vedes temporals
per tal d’afavorir la regeneració dels recursos pesquers.
c) Donar suport a la cogestió pesquera.
d) Mantenir els ajuts a fons perdut per als petits operadors i PIMEs en l’àmbit de
l’aqüicultura i la transformació.
9. Promoure l’aplicabilitat del model de governança pesquera basat en la cogestió
participativa a tot l’àmbit d’activitat de la flota pesquera catalana mitjançant el treball conjunt dels col·lectius i instàncies administratives concernits.
10. Desenvolupar estratègies de valorització dels subproductes d’origen ramader
en el marc de l’impuls de la bioeconomia i l’economia circular.
11. Definir la política forestal estratègica per tal d’incloure mesures d’adaptació
i mitigació del canvi climàtic, la prevenció dels riscos naturals i la valorització del
sector forestal català. Aquesta estratègia s’ha de fer de manera consensuada amb els
agents implicats i amb visió innovadora i vindrà emmarcada en l’elaboració del pla
multifuncional dels boscos públics.
Aprofundir en una política que potencií el repoblament rural i l’equilibri territorial, al mateix temps que fomenti el paper de la dona i els joves en el món rural.
Proposta de resolució 7. Ensenyament

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a qualsevol intent de segregació
de l’alumnat per motius lingüístics i a tot atac que posi en perill el model d’immersió
lingüística a Catalunya.
2. El Parlament referma el seu propòsit de blindatge del model d’escola catalana
que s’ha demostrat compromès i exitós en termes de cohesió social.
3. Incrementar l’oferta de llengües que els alumnes poden aprendre com a segona
llengua estrangera incorporant noves llengües com l’àrab i el xinès com a matèria
optativa a secundària.
4. Redactar i implementar un programa per millorar el rendiment acadèmic i la
fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà.
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5. Potenciar les xarxes de millora formades per la Inspecció, les direccions dels
centres, el professorat directament implicat i els representants dels serveis educatius
d’una zona que assumeixin el compromís d’impulsar estratègies pedagògiques i organitzatives d’èxit.
6. Impulsar l’assoliment d’una veritable cultura digital en el sistema educatiu
com a eina de transformació de la realitat educativa a través de la millora de la competència digital de l’alumnat i dels docents, en el marc de centres digitalment competents, tal com indiquen les línies marcades per la Comissió Europea.
7. Impulsar, conjuntament amb el Síndic de Greuges, un Pacte contra la segregació escolar per tal de garantir de forma efectiva i real un model educatiu basat en la
igualtat d’oportunitat.
8. Vetllar per a què tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya garanteixin el principi de coeducació i satisfacin les necessitats d’escolarització del territori.
9. Impulsar els projectes d’innovació pedagògica i els models que plantegin un
projecte educatiu que vagi més enllà del centre educatiu i impliqui tots els agents
educatius d’un municipi.
10. Recuperar de manera progressiva la corresponsabilitat amb els municipis i
les famílies en el finançament de l’etapa educativa dels 0 als 3 anys, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries, tal i com s’estableixi en el marc de la Comissió
Mixta entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes i actualitzar
el mapa de les escoles bressol.
11. Impulsar els instituts-escola com un dels models públics que potencia la continuïtat i la coherència d’un projecte educatiu al llarg de les diferents etapes.
Proposta de resolució 8. Violència masclista

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar i aprovar el Pacte Nacional contra la Violència Masclista.
2. Crear un Protocol d’intervenció per abordar els casos de violència sexual a
Catalunya establint un model d’intervenció coordinat amb tots els operadors de la
xarxa pública de recursos i la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista.
3. Finalitzar els treballs iniciats del Pla Integral contra les agressions sexuals que
impulsen el Protocol d’actuació contra les agressions sexuals especialment aplicable
als espais d’oci
4. Millorar i incrementar la xarxa de serveis d’atenció i recuperació per a les
dones que han patit o pateixen violències masclistes per acompanyar-les en l’assoliment de la seva plena autonomia personal.
5. Garantir l’atenció i acompanyament als i les menors víctimes de violència
masclista en els serveis de la xarxa.
6. Dur a terme formació en matèria de violència masclista i agressions sexuals
adreçada a totes les policies locals de Catalunya i així com jornades de sensibilització, i elaborar material audiovisual i de suport per tal que el cos de Mossos d’Esquadra disposi de material adequat per a la formació adreçada a joves en aquesta
matèria.
7. Reforçar el cos de Mossos d’Esquadra per millorar la prevenció i atenció a les
víctimes de violència masclista.
8. Explicitar l’espai simbòlic en què es mostra aquesta voluntat política i establir
un protocol de dol per qualsevol acte de violència masclista produït a Catalunya, per
tal que institucions, autoritats i Govern visualitzin sempre la seva condemna.
Proposta de resolució 9. Igualtat entre dones i homes

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar el Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021 per impulsar polítiques actives en matèria d’equitat de gènere per superar les discriminacions estructurals
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2. Desplegar els articles de la Llei 17/2015, d’igualtat de dones i homes, per tal
de garantir la paritat en tots els àmbits i càrrecs de decisió política
3. Elaborar un reglament per sancionar les infraccions administratives en matèria d’igualtat de dones i homes, d’acord amb els articles 59 i 60 de la llei 17/2015,
del 21 de juliol.
4. Prosseguir les tasques endegades per elaborar un Pla per l’equitat de gènere en
salut per tenir un sistema de salut sensible al gènere.
5. Desplegar la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut.
6. Implementar el Model d’Atenció a l’Endometriosi, presentat recentment pel
Departament de Salut, per abordar les malalties que afecten especialment a les dones.
7. Incorporar la perspectiva de gènere en la política de recerca en Ciències de la
Salut.
8. Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l’àmbit
laboral, impulsant el Pla per la integració laboral i la qualitat del treball de les dones, i la introducció clàusules socials de gènere en la contractació pública, subvencions i convenis. Així com desenvolupar el registre de plans d’igualtat.
9. Garantir que la igualtat entre dones i homes sigui l’eix vertebrador en el que
es fonamenti qualsevol acció de Govern, així com que la perspectiva de gènere esdevingui transversal.
Proposta de resolució 10. Seguretat i reducció de la sinistralitat viària

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Emprendre les mesures necessàries per garantir que els recursos de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i del Cos de Bombers de la Generalitat s’adeqüen a les necessitats actuals en matèria de seguretat i emergències.
2. Continuar adoptant les mesures necessàries per a revertir l’augment de la mortalitat a les carreteres catalanes, reduint la sinistralitat i aconseguir els objectius i
compromisos establerts per la Unió Europea en matèria de reducció d’accidents i
víctimes de trànsit, especialment pel que fa als col·lectius més vulnerables, com per
exemple els motoristes.
3. Posar en marxa campanyes formatives sobre seguretat viària i potenciar aquestes activitats des del Servei Català de Trànsit, a fi de reduir la sinistralitat al es vies
públiques, el nombre de víctimes i la gravetat dels accidents de trànsit.
Proposta de resolució 11. Polítiques digitals

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar la legislació i els sistemes tecnològics necessaris per garantir les
noves formes de governança digital, com ara la identitat digital o el vot electrònic.
2. Promoure la creació d’un marc normatiu sobre drets i deures digitals per tal
que els drets digitals dels ciutadans i les seves empreses estiguin garantits.
3. Fomentar accions dirigides a la capacitació digital de les empreses, així com
impulsar programes específics per a la capacitació i inclusió digital dels ciutadans,
dels col·lectius professionals o de grups en risc d’exclusió que utilitzen les TIC en el
procés d’inclusió.
4. Fomentar perfils professionals relacionats amb les TIC mitjançant un pla de
formació i qualificació professional de persones en actiu o a l’atur dissenyat conjuntament amb les empreses del sector.
5. Desplegar el pla STEMcat de vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques tot implicant a les empreses del sector.
6. Finalitzar el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pública de molt alta
capacitat que permeti una oferta fonamentada en xarxes de nova generació competitiva i en règim de competència que arribi primer a totes les capitals de comarca de
Catalunya i posteriorment, i coordinadament amb les administracions municipals i
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supramunicipals, als municipis de Catalunya per a connectar tots els polígons industrials així com totes les seus d’alta capacitat de la Generalitat i de la resta d’administracions públiques catalanes seguint els objectius definits en el Pacte Nacional
per a la Societat Digital i del Pacte Nacional per a la Industria.
7. Impulsar iniciatives que permetin arribar al màxim de cobertura territorial
dels serveis bàsics de telefonia mòbil, i impulsar actuacions de millora de la cobertura del servei 4G per arribar al màxim de la població.
8. Impulsar projectes relacionats amb la tecnologia 5G en el marc de la Fundació
Barcelona World Capital, per transformar Catalunya en un laboratori obert de 5G.
9. Potenciar l’Estratègia SmartCatalonia a nivell local i internacional mitjançant
la coordinació de totes les iniciatives Smart i posicionant Catalunya com una Smart
Nation de referència.
10. Continuar potenciant els esdeveniments tecnològics internacionals que se celebren a Catalunya.
11. Promoure la creació de nous esdeveniments tecnològics en els camps de la
intel·ligència artificial, la ciberseguretat, el blockchain i els eSports, entre d’altres.
12. Potenciar la capitalitat mundial del mòbil impulsant nous programes d’innovació, talent, transformació digital i coneixement dins del marc de la Mobile World
Capital.
13. Desplegar el Programa de Recerca i Innovació en Tecnologies Digitals Avançades.
14. Continuar amb la adopció a l’administració de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic de programari basat en tecnologies lliures i estàndards oberts en
aquells àmbits on aquestes solucions generin estalvi de costos de llicències, fomentin la indústria local i promoguin o incorporin la llegua catalana.
Proposta de resolució 12. Administració i funció pública

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya.
2. Crear la Xarxa de Comitès ètics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic institucional.
3. Impulsar la Llei d’Ordenació del sistema de Direcció Pública Professional.
4. Promoure les accions necessàries per impulsar l’aprovació de la normativa de
regulació dels conflictes d’interès en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
5. Continuar els treballs per aprovar el Pla d’estabilització i consolidació de plantilles.
6. Promoure les reformes necessàries per facilitar l’accés a l’ocupació pública de
col·lectius infrarepresentats.
7. Iniciar els treballs per l’elaboració d’una nova Llei de la Funció Publica Catalana.
8. Promoure, en el transcurs de l’any 2018 un acord amb els sindicats, en el marc
de la Mesa general de Negociació dels empleats públics de l’administració de la Generalitat de Catalunya, un calendari de retorn de les pagues extres 2013 i 2014 dels
treballadors i treballadores públiques.
Proposta de resolució 13. Transparència i govern obert

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar un pla participatiu i aprovar un Pla de Govern Obert com a eina estratègica de consolidació, millora i enfortiment de les polítiques de transparència,
participació ciutadana i bon govern.
b) Desplegar i fomentar l’adopció de les infraestructures necessàries per garantir
la participació per part dels ens nacionals, supramunicipals i locals.
c) Impulsar una política de dades obertes i d’informació pública que afavoreixi
l’apoderament dels ciutadans.
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Proposta de resolució 14. Salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desplegar la Llei 9/2017 d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec
del Servei Català de la Salut, de manera que es blindi la universalitat del nostre sistema sanitari, un acord que neix d’un ampli consens parlamentari.
2. Impulsar el debat del recent fòrum de diàleg de professionals que permetin
encarar les necessitats de professionals del nostre sistema de salut a llarg termini
3. Desplegar l’Observatori de la qualitat de la contractació laboral en el sistema
sanitari públic previst en el Pla de garantia d’estabilitat laboral
4. Potenciar les TIC Salut com un instrument de participació i corresponsabilitat
en salut.
5. Aprovar i desplegar, durant aquesta legislatura, l’Estratègia única d’atenció
integrada social i sanitària a les persones grans i a les persones amb necessitats
complexes, per promoure l’autonomia personal i facilitar la permanència en l’entorn
habitual i la inclusió social d’aquestes persones.
6. Iniciar el desplegament de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut
Comunitària (ENAPISC), com a base del nostre sistema sanitari per tal de canviar
de paradigma transcendint el concepte de cura del funcionament biològic individual.
7. Comprometre’s amb l’alimentació saludable basada en la dieta mediterrània i
els productes de proximitat i de temporada, com a instrument per millorar l’estat de
salut de la població.
Proposta de resolució 15. Habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Augmentar el parc públic d’habitatge mitjançant la promoció d’obra nova,
ajustada a normativa europea en matèria d’eficiència energètica o l’adquisició d’immobles ja construïts, tant pública com concertada amb el sector privat.
2. Impulsar un compromís compartit amb les entitats municipalistes a través del
qual s’aposti per l’exercici del dret de tanteig i retracte i l’expropiació temporal previstos a la legislació vigent.
3. Impulsar el fons de l’habitatge de lloguer per tal que s’incorporin tots els parcs
públics municipals;
4. Ampliar els acords de cessió d’habitatges d’entitats financeres per a lloguer
social.
5. Aprovar el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge amb la voluntat que esdevingui el Pla Nacional de l’Habitatge.
6. Impulsar un nou marc normatiu per potenciar el lloguer, allargant la durada
mínima dels contractes, determinant els tipus de contractes i establint el drets i deures de les parts.
7. Proposar a les administracions competents l’establiment de mesures d’incentiu
fiscal vinculades a la durada efectiva dels contractes de lloguer i a les rendes, tenint
l’Índex de Referència de Preus de Lloguer com a instrument de determinació de les
mesures fiscals a aplicar.
8. Explorar les possibilitats de nous règims de tinença o noves fórmules per incrementar els espais comunitaris per afavorir l’accés a l’habitatge.
9. Garantir el reallotjament de les famílies afectades per un desnonament tal i
com preveu la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit
de l’habitatge i la pobresa energètica i reforçar l’atenció a les famílies vulnerables.
10. Sol·licitar al Govern de l’Estat la retirada del recurs davant del Tribunal Constitucional a alguns articles de la Llei 4/2016, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial i de la llei 24/2015, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
11. Continuar desplegant els articles no suspesos de la Llei 24/2015, de mesures
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
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Proposta de resolució 16. Infraestructures i mobilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar un nou model de gestió i finançament de les vies d’altes prestacions,
així com la concreció dels principis europeus de qui contamina paga i qui usa paga,
a través del projecte vinyeta catalana per poder assolir un sistema de mobilitat més
eficient, la modernització de la xarxa i els recursos necessaris per al finançament
del transport públic.
2. Estudiar les vies de finançament que permetin finalitzar la línia L9/L10 de
metro de Barcelona i realitzar una programació progressiva de les estacions i trams
pendents durant el període 2019 - 2025, que no posin en risc l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya, valorant i prioritzant
el seu impacte econòmic i social.
3. Posar en servei el projecte T-mobilitat entre l’any 2019 i 2020 al territori integrat de l’Àrea de Barcelona i entre l’any 2020 i 2021 a la resta de Catalunya, així
com integrar tarifàriament tot el territori català per fer possible que els ciutadans de
Catalunya puguin viatjar per tot el territori amb un únic títol que s’adapti a la seva
mobilitat real, pagant funció de la distància i la freqüència d’ús.
4. Desenvolupar i consolidar els grans eixos pendents de la xarxa de carreteres
de la Generalitat de Catalunya per a la millora de la seguretat i l’eficiència viària i
la i funcionalitat de la xarxa, d’acord amb les disponibilitats tècniques i pressupostàries.
5. Estudiar l’ampliació i millora de la xarxa de transport públic a través de l’ampliació de la xarxa ferroviària metropolitana (L8 entre Plaça Espanya i Gràcia; L1
Badalona i L3 Esplugues), de la xarxa tramviària a l’Àrea de Barcelona (noves connexions de Barcelona, Esplugues - Sant Just Desvern, Sant Adrià del Besos-Badalona i Sant Feliu de Llobregat) i del Camp de Tarragona, de la finalització del
desplegament del Bus Exprés i de la promoció de serveis regionals d’Alta velocitat
(Catalunya-Occitània).
6. Impulsar la construcció d’una terminal d’autopista ferroviària d’ús públic al
Port de Barcelona per l’establiment de serveis ferroviaris regulars entre Barcelona-París-Bettemburg (Luxemburg) o algun altre destí de valor per a les cadenes
logístiques d’exportació-importació que permetrà assolir un model de transport de
mercaderies més sostenible.
7. Desplegar, d’acord amb les disponibilitats tècniques i pressupostàries, el BRCat
(Bus Ràpid Transit), com un sistema de transport públic per carretera directe, i amb
estàndards de qualitat i servei propis, que implica millores infraestructurals específiques als corredors per on passen per garantir la prioritat de pas (carrils bus o prioritat
en interseccions i semàfors)
8. Definir i implementar l’estratègia de digitalització del transport i la logística
catalana amb l’objectiu de fomentar una major eficiència en el sector gràcies a un
millor aprofitament de les oportunitats que ofereixen les tecnologies digitals.
9. Aprovar el Pla de Ports de Catalunya horitzó 2030 com a instrument d’ordenació del litoral català, que estableixi els criteris per a la utilització portuària adequada
i racional de la costa catalana, atorgant una atenció preferent envers la conservació
del litoral i la gestió correcta del medi ambient.
10. Aprovar el Pla Estratègic de l’aviació 2030 com a instrument de la política
aeroportuària de la Generalitat de Catalunya que consolidi i millori el sistema aeroportuari català, incrementant la seva sostenibilitat ambiental i minimitzant els seus
impactes ambientals negatius i potenciar els seus impactes positius en mobilitat i
activitat econòmica amb especial atenció als aeroports de la Generalitat: aeroport
de la Seu-Andorra i l’aeroport de Lleida-Alguaire.
11. Redactar una estratègia de mobilitat amb l’horitzó de l’any 2040 que avaluï
i doni resposta als canvis que comencen a configurar-se (vehicle autònom, mobilitat com a servei, logística del comerç electrònic, micromobilitat, 5G i internet de
63

GP JxCat i GP ERC (reg. 17938)

Sessió 16
2 d’octubre de 2018

les coses, nous canals de pagament…) per tal de garantir un model de mobilitat per
a Catalunya que sigui sostenible, segur i inclusiu i contribueixi a la lluita contra el
canvi climàtic, a la millora de la qualitat de l’aire urbà i a unes ciutats més humanes.
12. Estudiar la viabilitat jurídica i financera per ampliar les bonificacions del decret 336/2016 del 45% a la C16, que a partir de l’1 de gener del 2019 només s’havien
d’aplicar als vehicles que utilitzin una modalitat de pagament dinàmic (Via T o Satelise) a 24 hores de dilluns a divendres per a tots els vehicles.
Proposta de resolució 17. Medi Ambient i Sostenibilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desplegar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya
2030 aprovada mitjançant l’Acord de Govern 54/2018, de 17 de juliol.
2. Dotar, progressivament i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, els
parcs naturals de Catalunya i les seccions territorials de Biodiversitat i Medi Natural, en tant que primera línia de l’Administració per a la protecció de la natura i el
desenvolupament local de molts territoris, de les dotacions humanes necessàries.
3. Desenvolupar el mecanisme del Fons del Patrimoni Natural previst a la llei
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i
la llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic per poder disposar dels recursos econòmics que permetin impulsar les polítiques de protecció de la natura.
4. Redactar el projecte de llei del patrimoni natural i la biodiversitat que ha de
permetre adaptar el marc legal català per la protecció de la natura i dels serveis ecosistèmics als objectius i context actuals.
5. Crear el Registre d’acords de custòdia del territori i posteriorment, per tal de
poder desplegar les mesures fiscals necessàries per al foment del contracte de custòdia del territori previst a l’article 623-34 del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya
i vigent des de l’1 de gener de 2018.
6. Continuar desplegant el Programa d’actuacions d’infraestructura verda de Catalunya 2017-2021.
7. Desplegar el Pla de gestió dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida.
8. Desenvolupar el mecanisme del Fons Climàtic i implantar els instruments fiscals previstos a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost del canvi climàtic per poder disposar
dels recursos econòmics per impulsar actuacions de mitigació i adaptació al canvi
climàtic.
9. Definir i implementar els Pressupostos de Carboni, previstos a la Llei 16/2017
de l’1 d’agost del canvi climàtic, els quals han d’integrar els objectius d’aquesta llei i
facilitar la transició cap a un economia neutre en carboni en l’horitzó 2050.
10. Elaborar un nou Pla d’Actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a la
conurbació de Barcelona per complir amb els objectius de salut que fixa la Unió
Europea per al diòxid de nitrogen. El Pla també ha de preveure la reducció de l’ozó
troposfèric a les comarques centrals de Catalunya.
11. Elaborar i aprovar un sistema de modelització de la dispersió atmosfèrica que
millori les prediccions d’episodis de contaminació i permeti una actuació més anticipada per gestionar aquestes situacions a Catalunya.
12. Elaborar una nova Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric per tal de disposar d’un marc jurídic actualitzar que permeti gestionar la contaminació atmosfèrica i que potencií l’ús de la Xarxa d’emissions atmosfèriques de Catalunya per tenir
un major control de les indústries potencialment contaminants.
13. Elaborar una nova normativa de restauració de les activitats extractives que
abasti els nous reptes plantejats: internalització progressiva de les externalitats ambientals, economia circular, descarbonatació de la societat, adopció de millors tècniques i bones pràctiques ambientals, i posada en valor dels espais afectats per l’aprofitament dels recursos miners mitjançant una adaptació a l’ecosistema.
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14. Impulsar per part de la nova ATL la construcció d’una dessalinitzadora en el
sistema Ter-Llobregat que permeti donar cobertura al dèficit hídric en èpoques de
sequera segons indica el Pla de gestió del districte de conca de Catalunya, així com
permetre garantir els cabals ambientals en els rius dels sistema.
15. Fer les modificacions legislatives necessàries o arribar acords amb les administracions competents per a que l’Agència Catalana de l’Aigua pugui actuar realitzant el manteniment i la conservació de lleres públiques a les conques intercomunitàries, de la mateixa manera que ho realitza com a administració hidràulica a les
conques internes de Catalunya (districte de conca fluvial de Catalunya).
16. Impulsar les infraestructures necessàries per la de garantir la sostenibilitat
ambiental de la mineria del Bages.
17. Realitzar els canvis normatius per a què l’Agència Catalana de l’Aigua sigui
un autèntic regulador del cicle de l’aigua com existeix en altres països, amb l’objectiu de regular les necessitats del servei i els objectius d’eficàcia i eficiència.
18. Elaborar i aprovar un nou projecte de Llei de prevenció i gestió dels residus
i per l’ús eficient dels recursos. Aquesta nova llei de residus és estratègica, i ha de
representar una fita equivalent a la que va suposar la Llei de residus de 1993, i que
probablement haurà de desbordar l’àmbit estricte dels residus, buscant un alineament amb les estratègies d’ús eficient dels recursos i, particularment, les d’economia circular.
19. Promoure la reducció dels plàstics d’un sol us a les dependències de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la restricció de determinats productes de plàstic
d’un sol ús, i en els actes i esdeveniments que realitzi.
20. Elaborar una nova Llei de Territori, que tenint en compte els actuals valors
predominants a la societat de protecció tendeixi a tractar els assentaments humans i
els creixements territorials tenint en compte la diversitat territorial existent al país,
per evitar les solucions homogènies sense tenir en compte l’heterogeneïtat del país,
i la diversitat d’administracions que intervenen en la gestió urbanística.
21. Crear l’Agencia de Patrimoni Natural com a ens de gestió de la biodiversitat
i els espais protegits a Catalunya.
Proposta de resolució 18. Acció Exterior

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar una acció exterior forta mitjançant l’establiment i manteniment de
les relacions bilaterals amb governs, xarxes, organismes internacionals i resta d’actors i socis clau en l’àmbit global.
b) Restablir i ampliar les delegacions de la Generalitat a l’exterior i seguir desenvolupant la xarxa d’oficines sectorials de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, de l’Institut Ramon Llull, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, de
l’Agència Catalana de Turisme i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament– amb l’objectiu de promoure i defensar el conjunt d’interessos de Catalunya
a l’exterior, afavorint la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement de Catalunya i contribuint, així, als principals debats i reptes globals.
c) Treballar en l’elaboració d’un nou marc de referència per l’acció exterior del
Govern respecte Europa, que tradueixi la consolidada vocació europeista de Catalunya en una participació més activa en el desenvolupament i definició progressiva
del projecte europeu, en la construcció d’una Europa forta i en la defensa i promoció
dels seus valors fundacionals.
d) Reforçar la participació de la Generalitat en les institucions i òrgans de la Unió
Europea, tot aprofitant el conjunt de fòrums i mecanismes institucionals existents.
e) Efectuar totes les actuacions necessàries per assolir el ple reconeixement de la
llengua catalana a la UE.
f) Impulsar una estratègia de cooperació al desenvolupament que permeti adaptar el conjunt de polítiques públiques als reptes globals, amb visió a mitjà i llarg
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termini, amb l’objectiu de contribuir a transformar les desigualtats i les injustícies,
promoure la construcció de la pau. Aquesta estratègia ha de garantir les actuacions
corresponents, vetllar per les persones que representen la cooperació catalana, i fer
de la rendició de comptes un instrument al servei de la transparència i de la formació d’una ciutadania compromesa amb la defensa dels drets humans.
g) Vetllar perquè l’acció exterior sigui útil al conjunt d’actors de la societat catalana amb vocació internacional, alhora que reforci els vincles amb la comunitat
catalana a l’exterior.
h) Presentar el full de ruta per a la implementació a Catalunya de l’Agenda 2030
per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, amb el detall de les iniciatives que vol impulsar per a traslladar a Catalunya els 17 Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides
el 25 de setembre de 2015.
i) Impulsar un programa d’actuació transversal d’acció exterior entre els diversos
agents del sector públic, ICEC, Institut Ramon Llull i ACCIÓ, per fer més productiva la internacionalització de la cultura.
j) Impulsar els intercanvis culturals amb l’exterior per projectar la nostra cultura
al món ampliant la presència de la cultura catalana en les diferents fires i esdeveniments internacionals.
Proposta de resolució 19. Món local i relacions amb l’Aran

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Constituir el Consell de Governs Locals de Catalunya, com a òrgan de representació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat.
b) Dissenyar i aprovar un nou pla d’inversions per al món local, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries, que esdevingui motor de creixement econòmic, creació d’oportunitats laborals i que permeti el desenvolupament estratègic de les diferents realitats que composen el país.
c) Reforçar la bilateralitat Govern - ens locals.
d) Aprovar el Pla interdepartamental per la dinamització territorial per afavorir
el desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori.
e) Consolidar els processos de regularització de l’oferta d’allotjaments turístics i
del d’expulsió de l’oferta il·legal, treballant de forma coordinada amb les Administracions, especialment els Ajuntaments, i els agents afectats, per tal que oferta d’habitatges d’usos turístics es situí en els límits raonables.
f) Exigir al Govern de l’Estat per tal que derogui de manera urgent la Llei 27/2013,
del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
g) Avançar en el desplegament territorial de les vegueries per tal d’assolir una
administració més propera al ciutadà, més eficient i en el marc de la divisió territorial pròpia del país.
h) Adequar l’organització i direcció dels serveis territorials de la Generalitat, així
com l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.
i) Garantir, durant l’any 2019, que els Serveis Territorials dels departaments de
l’Administració de la Generalitat a les demarcacions veguerials de l’Alt Pirineu i del
Penedès compten amb els recursos humans necessaris per desenvolupar les seves
competències, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
j) Seguir impulsant un Pla de Camins i accessos a nuclis petits, especialment
als territoris de muntanya, que permetin mantenir la mobilitat i l’accés segur entre aquests municipis amb gran nombre de camins, d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries.
En l’àmbit de relacions amb l’Aran:
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Refortilhar era comission Bilaterau Govèrn dera Generalitat-Conselh Generau
d’Aran.
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b) Impulsar eth desplegament dera Lei 1/2015, de 5 d’hereuèr, deth regim especiau dera Val e establir es bases deth modèu de finançament.
Proposta de resolució 20. Empresa, Coneixement, Innovació i Energia

En l’àmbit d’universitats i recerca, el Parlament de Catalunya:
1. Reconeix la tasca feta per les universitats públiques catalanes a l’hora de garantir el bon funcionament, rigor i exigència de les seves titulacions.
2. Mostra el seu suport a una comunitat universitària que sempre treballa amb
una rigorosa vocació de servei públic i l’encoratja a mantenir els seus estàndards de
qualitat i continuar treballant per a consolidar-se com un espai d’excel·lència acadèmica i de recerca del sud d’Europa, alhora que constata que la base d’aquest èxit és
la seva autonomia i independència.
3. Mostra la seva preocupació per com casos aïllats de presumpta corrupció i la
frivolització del debat públic, com el cas de l’Institut de Dret Públic a la Universitat
Rey Juan Carlos, sumat al continu degoteig de notícies sobre currículums imprecisos de determinades figures polítiques, poden acabar afectant la imatge de les universitats públiques catalanes, la reputació del sistema i la seva projecció internacional i per això demana a les autoritats responsables la investigació ràpida i exhaustiva
d’aquests greus casos.
4. Fa una crida als Partits Polítics presents en aquesta cambra a no utilitzar les
universitats catalanes com una arma llancívola, tal com ha demanat l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i a contribuir a la bona reputació de les
universitats presentant de forma transparent i veraç la trajectòria i formació dels
seus membres.
5. Insta el Govern de la Generalitat a treballar per a resoldre els problemes de
fons de la universitat:
a. Impulsant l’elaboració del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement,
com a marc de referència de les futures polítiques en matèria d’universitats, recerca
i innovació.
b. Impulsant la competitivitat del sistema universitari i de recerca de Catalunya
a través de polítiques de captació i retenció de talent, millora del finançament públic
i la internacionalització.
c. Treballant per millorar del model de tarificació social, cobertura i quantia de
les beques equitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats sense barreres d’accés a
l’ensenyament.
d. Intensificant els programes de contractació de PDI i PAS, per a tal de corregir
la precarietat laboral que afecta ambdues plantilles i fer front als reptes de futur que
a mig i llarg termini afronta el model de gestió de recursos humans de la universitat.
En l’àmbit de la indústria:
Encapçalar una política industrial que permeti afrontar amb fortalesa el repte de
l’economia del coneixement del segle xxi i consolidar Catalunya com el motor econòmic del sud d’Europa.
1. Consolidar el Pacte Nacional per la Indústria com a instrument estratègic per
continuar desenvolupant competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial
i finançament; industria 4.0 i digitalització; formació avançada; infraestructures i
energia; i sostenibilitat i economia circular.
2. Consolidació de l’Observatori de la Indústria com a instrument de diagnosi i
seguiment de la implementació del Pacte Nacional per la Indústria.
3. A través de Catalonia Trade & Investment, l’àrea d’inversió estrangera d’ACCIÓ,
seguir potenciant la tasca d’atracció d’inversions estrangeres a Catalunya mitjançant
una estratègia de captació d’inversions que prioritza els principals països emissors
d’inversió (tradicionals i emergents), les empreses de referència global líders en els
seus sectors i els projectes estratègics i tractors per atreure a Catalunya.
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En l’àmbit de l’emprenedoria, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Promoure l’emprenedoria territorial especialitzada, mitjançant el programa
PRIMER.
2. Donar suport a les start-up que sorgeixin del programa amb la convocatòria de
subvencions a empreses PRIMER, adreçada a empreses emergents en estadis molt
inicials (pre-startup).
En l’àmbit de la petita i mitjana empresa, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Millorar l’ecosistema de suport a l’activitat de la Petita i Mitjana Empresa mitjançant el perfeccionament del marc legal que afavoreixi un major dinamisme de la
PIME (simplificació administrativa, Test de Pimes, etc.).
2. Impulsar el coneixement i participació de les PIME en l’àmbit de la Unió Europea mitjançant els Agents de Suport a la Internacionalització.
3. Potenciar la participació de la PIME en la contractació pública, contribuint a
apropar-la al què és el seu pes en el conjunt de l’economia catalana.
4. Desenvolupar suports als processos de transformació digital de la PIME.
5. Introduir progressivament l’economia circular en les PIME.
6. Facilitar la integració en la PIME del concepte i sistemàtica de responsabilitat
social empresarial, com element de competitivitat.
En l’àmbit de l’energia, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Iniciar els treballs preparatoris per la creació de l’Agència de l’Energia.
2. Redactar el projecte de llei de transició energètica.
3. Desenvolupar el Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya.
Proposta de resolució 21. Justícia i memòria

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar i presentar al Parlament el projecte de llei que ha de completar el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes.
2. Prosseguir els treballs d’harmonització del Codi civil de Catalunya i a elaborar i presentar al Parlament el corresponent projecte de llei que permeti harmonitzar, donar coherència, introduir millores i corregir antinòmies, errades o omissions
en el conjunt del Codi civil de Catalunya, amb una atenció especial als canvis que
convingui introduir-hi des de la perspectiva de gènere i per suprimir aquelles previsions normatives que hi puguin perviure i que actualment tinguin un caràcter discriminatori per a col·lectius o grups de persones.
3. Intensificar la construcció de la part penal del sistema e-justicia.cat.
4. Elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei integral de la memòria
democràtica de Catalunya, que permeti superar les limitacions de la Llei estatal
13/2007 de 26 de desembre.
5. Desenvolupar el Pla estratègic d’execució penal d’adults i elaborar el pla estratègic d’execució penal de menors i joves, ampliant i millorant la qualitat dels programes de tractament i de l’atenció especialitzada individualitzada amb perspectiva
educativa, comunitària, de gènere i de reinserció social.
6. Elaboració d’un Pla de transició de la presó a la comunitat.
7. Reforçar els sistemes de resolució alternativa de conflictes mitjançant, entre
d’altres mesures, de l’elaboració de la Llei sobre l’obligatorietat de la sessió informativa de mediació en determinats processos familiars com a mecanisme per desjudicialitzar aquest tipus de conflictes, amb especial èmfasi la protecció de l’interès
superior de l’infant.
8. Planificar el desenvolupament d’infraestructures judicials i penals tenint en
compte criteris territorials.
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Proposta de resolució 22. Reforma horària i esports

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar i desplegar el Pla de Transició cap a la Reforma Horària: Objectiu
2025 per tal de consensuar el conjunt d’accions i mesures i la seva realització per a
l’acompliment de l’Objectiu 2025 del Pacte per a la Reforma Horària.
2. Millorar la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya.
3. Recolzar institucionalment i econòmica a esportistes, clubs esportius, federacions esportives i ajuntaments per l’organització a Catalunya d’esdeveniments esportius de rellevància esportiva, impacte econòmic i repercussió mediàtica internacional, fent especial èmfasi en l’impuls d’actuacions adreçades a la promoció i
visibilització de l’esport femení.
4. Desenvolupar aquelles polítiques necessàries per al reconeixement internacional de les seleccions catalanes en el sí dels organismes internacionals competents.
Són atribuïbles al Grup Parlamentari JxCat les següents propostes de resolució:
3, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22.
Són atribuïbles al Grup Parlamentari Republicà les següents propostes de resolució: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18, 21.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Anna Caula i Paretas, portaveu
GP ERC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JxCat (reg. 17939)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament,
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació
política general del Govern (tram. 255-00003/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 23. Europa garantia de llibertats

La decisió del tribunal del land alemany d’Schleswig-Holstein de rebutjar l’extradició pels delictes de rebel·lió, sedició o desordres públics del president Puigdemont,
i d’acceptar-la per malversació, va representar una desautorització rotunda contra
una causa i uns càrrecs pels quals hi ha l’anterior Govern a la presó i a l’exili.
Aquesta decisió hauria d’haver comportat la immediata llibertat de tots els empresonats pel mateix motiu a l’Estat Espanyol i no es vol continuar cometent greus
injustícies contra persones innocents, pacífiques i honorables.
L’actuació del tribunal alemany s’emmarca íntegrament en les regles del joc fixades per la Unió Europea i representa un exemple de respecte per l’Estat de Dret.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya mostra el seu convenciment que és en el
marc europeu que totes les demandes democràtiques tenen cabuda i on hi ha la garantia per la separació de poders i el respecte pels drets fonamentals.
Malgrat això, altre cop hem vist com s’han formulat greus amenaces a les conquestes de la Unió Europea en matèria de drets i llibertats, per part de qui n’haurien
de ser promotors. Des del Partit Popular Europeu, que és el grup majoritari al Parlament i al qual pertanyen els dirigents de les institucions europees, es va arribar a
proposar la suspensió de l’espai Schenguen per part de l’Estat espanyol com a reacció passional a la decisió de la justícia alemanya.
El Parlament de Catalunya expressa:
1. El seu convenciment que és en el marc europeu que totes les demandes democràtiques tenen cabuda i on hi ha la garantia per la separació de poders i el respecte
pels drets fonamentals.
2. El seu suport a les polítiques europees que garanteixen la mobilitat i la justícia.
3. La defensa de l’acord Schenguen, en particular, com a eina fonamental per garantir la igualtat i la llibertat de tots els europeus.
4. La necessitat de preservar la independència judicial en tots els països de la
UE, i en particular de l’Estat espanyol, assenyalat en el baròmetre Eurostat com un
dels pitjors de tota la Unió en independència judicial, i sobre el qual pesa un informe
desfavorable del Consell d’Europa per la seva manca d’atenció envers les 11 recomanacions formulades pel grup GRECO.
Proposta de resolució 24. Debat cívic per una política republicana,
integradora i de prosperitat

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís per treballar per la
formació d’un país millor, d’acord amb els valors republicans, per la construcció
d’una societat més justa, un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom,
així com econòmicament pròsper, sostenible, solidari, obert al món, i que augmenti
el benestar i el nivell de vida de tota la població, per què disposi de més recursos
per al progrés i per a la creació d’oportunitats, i insta al Govern de la Generalitat a
dedicar-hi recursos per fer-ho efectiu a través dels diferents eixos i línies d’actuació.
2. El Parlament de Catalunya es ratifica en el necessari diàleg entre governs, institucions i persones per avançar en la negociació i la solució del nou projecte polític
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que permeti l’autodeterminació per a Catalunya i que emana del passat 1 d’Octubre
i de les darreres eleccions.
3. El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat de seguir treballant per la cohesió social, a través de l’educació, la formació, el talent i la cultura com a pilars, i
lluitar contra les desigualtats i la manca d’oportunitats legislant per la millora de les
condicions de vida de les persones.
4. El Parlament proclama que a la ciutadania de Catalunya, ens uneix la voluntat de conviure en un país que respecti els drets humans, la justícia i molt majoritàriament el dret d’autoderminació, i manifesta la conveniència d’endegar un espai
de debat per cercar grans consensos socials del país que volem en el que participi
la societat civil organitzada i els ciutadans de tot el territori de Catalunya i insta al
Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar, conjuntament amb les institucions i amb la participació de la societat civil organitzada i la ciutadania, un espai de debat, participatiu i obert per debatre i elaborar les bases i els principis generals del model de país.
b) Establir les mesures pertinents per a facilitar que aquest debat propositiu i
participatiu sigui transversal, plural, democràtic i obert i que tingui el major nivell
de participació possible comptant i incorporant activament les entitats i projectes
existents a la societat de caràcter similar que es troben actius en l’actualitat, que
utilitzen mecanismes participatius i que cerquin també dibuixar i dissenyar el país
que volem.
Proposta de resolució 25. Contra la violència, la repressió i la manca de
garanties judicials

L’Estat espanyol està retrocedint en llibertats i garanties democràtiques, lesionant greument la democràcia i vulnerant els drets dels que qualsevol ciutadà en una
societat lliure ha de poder gaudir.
El conflicte polític a Catalunya ha fet emergir la pitjor cara de la repressió del
govern espanyol, sobretot tenint en compte que han aplicat la violència, l’amenaça i
la vulneració de drets fonamentals com ara el d’expressió, comunicació o manifestació, contra un poble que reclamava de forma pacífica i democràtica el seu dret a
la lliure autodeterminació.
La repressió espanyola, prenent com a arma política i repressiva el codi penal,
ha arribat a tots els agents socials, des de membres del Govern de Catalunya, diputats o alcaldes, fins a professors, cantants, periodistes, mecànics o pallassos. L’Estat
espanyol ha entrat en una espiral repressiva que deixa en evidència la poca qualitat
del sistema democràtic espanyol i la poca voluntat de resoldre el conflicte per vies
polítiques i dins un marc de llibertat i respecte.
El dret a la llibertat d’opinió i d’expressió a Catalunya es troba greument amenaçat davant les constants mostres i declaracions públiques per part de forces polítiques estatals i també parlamentàries que qüestionen la llibertat dels catalanes i de
les catalanes a mostrar públicament les seves opinions polítiques de manera pacífica
i democràtica.
L’escalada del conflicte polític i la repressió a Catalunya, juntament amb declaracions polítiques que semblen justificar la violència perquè no la condemnen han
desfermat la violència de grups d’extrema dreta que tant en forma de grups organitzats, com en manifestacions neofeixistes, han atemptat de forma violenta contra la
llibertat d’expressió dels catalans i les catalanes, agredint conciutadans, periodistes
i agents de l’autoritat policial.
Els actes violents ocorreguts no poden tenir lloc en una societat pacífica i democràtica i que qualsevol acte d’aquesta naturalesa ha de ser condemnat per la societat
i pels actors polítics i perseguits per les autoritats judicials i policials.
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Per tot això el Parlament de Catalunya:
1. Constata que els processos judicials contra l’independentisme i les llibertats
civils han provocat ja la persecució per motius polítics de centenars de persones i
l’existència de presos polítics i exiliats.
2. Deplora que aquests processos polítics no respecten les més elementals garanties judicials i democràtiques, inclosos el dret a la defensa, el dret al jutge predeterminat per la llei, el dret a un jutge imparcial, i la salvaguarda dels drets fonamentals
reconeguts en la legislació internacional, europea i espanyola, la qual cosa evidencia
la manca d’un veritable Estat de dret.
3. Insta al Govern de la Generalitat a través de l’Oficina de drets civils i polítics:
a) Defensar a la ciutadania de qualsevol atac contra la seva llibertat i l’exercici
dels seus drets fonamentals.
b) Desplegar totes les mesures necessàries per tal de garantir la convivència entre
els ciutadans i garantir la no discriminació.
c) Garantir la llibertat d’expressió i manifestació de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya tant en els àmbit privat com en l’espai públic que ha de ser lliure
i plural.
d) Portar davant la justícia aquells individus o grups organitzats que alterin la
normal convivència als carrers de Catalunya o atemptin contra la llibertat d’expressió o manifestació dels seus conciutadans.
4. Reprova l’actuació del rei Felip VI, i en particular el seu posicionament contra les institucions catalanes i els seus representants legítims en el seu discurs del
dia 3 d’octubre de 2017 en relació amb el referèndum d’autodeterminació del primer
d’octubre; i condemna l’aval i l’arenga que, en aquell discurs, va oferir a la violència
policial contra les catalanes i els catalans que volien exercir el seu dret de vot i que
van ser víctimes d’aquella violència intolerable. També en el seu discurs justificava i
encoratjava a aplicar una repressió sense precedents que havia de produir-se de manera coordinada pels diversos poders de l’estat els dies posteriors fins avui que ha
comportat falses acusacions, detencions, exili, etc.
5. Recorda l’existència d’una majoria àmplia de catalanes i catalans contraris a
la monarquia i n’exigeix la seva abolició.
6. Manifesta el seu respecte als valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat i la seva voluntat de seguir el camí democràticament marcat per la voluntat de
la majoria dels catalans per assolir i culminar democràticament la independència de
Catalunya.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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Reg. 17940
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 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. 255-00003/12).
26. Proposta de resolució en defensa de les llibertats i la pluralitat

1. El Parlament de Catalunya, atesos els fets ocorreguts durant els darrers mesos, condemna:
a. Qualsevol mostra de violència, i de forma específica, quan aquesta està fonamentada en raons polítiques i ideològiques.
b. Les creixents expressions de suport al feixisme i d’apologia del franquisme
que hem patit els últims mesos, actuant amb total impunitat, una impunitat que no
tindria cabuda en cap veritable democràcia avançada i consolidada.
2. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb:
a. La llibertat d’expressió i condemna la persecució i l’aplicació de mesures penals del tot desproporcionades a persones que emeten les seves opinions, encara que
aquestes puguin entendre’s com a ofensives o calumnioses en desprendre’s de crítiques o reprovacions al sistema institucional vigent i als seus representants.
b. La llibertat de premsa i condemna les agressions per motius ideològics i polítics a mitjans de comunicació i periodistes en exercici de la seva feina.
3. El Parlament de Catalunya fa una crida als partits polítics als quals representen els grups parlamentaris a rebaixar la tensió dins i fora d’aquesta cambra:
a. Abandonant qualsevol actuació que fomenti la crispació, més enllà de la confrontació d’idees i el debat vigorós que caracteritza l’exercici del parlamentarisme,
perquè aquestes es transmeten a la ciutadania i pot derivar en enfrontaments, així
com agressions verbals i físiques.
b. Condemnant qualsevol enfrontament i agressió, sobretot aquelles de caire violent i que tenen com objectiu coartar l’exercici de drets fonamentals de la ciutadania.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Preservar la pluralitat i llibertat dels espais públics i les institucions catalanes,
garantint l’exercici dels drets fonamentals i la llibertat d’expressió de la ciutadania
en tota la seva diversitat d’opinions i idees, sempre que s’expressin de forma pacífica.
b. Promoure la retirada immediata dels espais públics i edificis oficials tota simbologia franquista i feixista que encara perviu a les nostres viles i ciutats.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
Reg. 17941
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 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. 255-00003/12).
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27. Proposta de resolució en defensa de la democràcia parlamentaria
enfront la causa general contra l’independentisme i el retrocés en drets
civils i polítics

1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís en la defensa, promoció i respecte de la llibertat, la democràcia, l’estat de dret i drets civils i polítics.
2. El Parlament de Catalunya recorda:
a. que sense el respecte als drets humans, civils i polítics no pot existir la democràcia.
b. que no hi ha estat de dret si la llei no s’aplica amb una garantia d’absolut respecte als principis democràtics i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania.
que els conflictes de tipus polític només poden tenir una resolució justa i democràtica si són abordats des de solucions polítiques.
c. que tots els pobles, també el català, tenen dret a l’exercici de l’autodeterminació.
d. que, tal com estableix l’article 57 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els
membres del Parlament són inviolables pels vots i les opinions que emetin en l’exercici de llur càrrec, de manera que durant llur mandat gaudeixen d’immunitat amb
l’efecte concret que no poden esser detinguts si no és en cas de delicte flagrant.
e. que el dret penal ha d’actuar amb moderació i proporcionalitat, sota el principi
d’intervenció penal mínima i que l’actuació del Poder Judicial a l’Estat Espanyol ha
estat lluny d’aquesta moderació i proporcionalitat necessaria, constituint-se de facto
com una causa general contra l’independentisme.
3. El Parlament de Catalunya denuncia la situació política i social que s’està vivint a Catalunya i, concret:
a. L’erosió constant dels valors democràtics i la conculcació dels drets civils i polítics a causa de la manca de separació de poders a l’Estat.
b. La violació de drets i llibertats fonamentals i l’existència de presos i preses,
exiliats i exiliades polítics.
c. La judicialització de la política, impedint que un confrontament polític es resolgui mitjançant la política.
d. La ingerència del poder judicial espanyol en les funcions d’aquest Parlament,
comportant una violació flagrant del principi de sobirania parlamentaria i per extensió del principi de sobirania popular.
4. El Parlament de Catalunya condemna:
a. La regressió democràtica que afecta a més de 20.000 ciutadans que han estat
sancionats o investigats arreu de tot l’Estat Espanyol per exercir les seves llibertats.
b. La desproporcionada i autoritària reacció judicial i policial de diversos poders
de l’Estat contra les institucions de Catalunya i contra la societat civil, tot criminalitzant la legítima i pacífica mobilització ciutadana.
c. La violència institucional exercida pels poders de l’Estat i La vulneració de
drets humans i fonamentals tals com: el dret a la llibertat d’expressió i informació,
els drets de reunió i manifestació i el dret a un judici just i a la tutela judicial efectiva
recollits al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides, al Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals
i a la pròpia Constitució Espanyola.
d. La causa general contra l’independentisme amb l’objectiu d’eliminar un moviment social, democràtic, cívic i pacífic i, per tant, deixar sense expressió política una
part important de la societat catalana. Una causa general emparada acríticament per
tots els poders de l’Estat, des del CGPJ fins al Rei Felip VI, tal com va manifestar
el seu discurs del 3 d’Octubre de 2017.
e. La flagrant vulneració dels drets fonamentals dels presos i preses polítiques i
de les persones exiliades involuntàriament, acusats de delictes basats en fets que mai
han existit, ja que no té cabuda el processament per rebel·lió sense cap tipus de violència. Les actuacions, desproporcionades i sense cabuda jurídica, del Poder JudiciDossier
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al atemptant contra la inviolabilitat del Parlament de Catalunya i els seus membres
en exercici de les seves funcions de representació del Poble de Catalunya, tal com
esta establerta a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així com la persistent voluntat d’alterar les majories democràtiques i el bon funcionament d’aquest Parlament.
5. Per tot això, el Parlament de Catalunya es compromet a:
a. Apel·lar l’esperit del 3 d’octubre i de tantes lluites compartides que han sabut
generar grans consensos en defensa de les llibertats, valors democràtics i drets civils i polítics.
b. Constituir l’Aliança Democràtica per treballar amb l’esforç de tothom en
aquest horitzó de futur, fent un front comú amb totes aquelles organitzacions i forces
democràtiques que no poden restar passives al retrocés de democràcia i llibertats.
c. Liderar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els seus
representants, els drets fonamentals de la ciutadania i la cohesió social, a través del
diàleg i la negociació política en base al respecte de totes les idees sempre que no
fomentin l’odi ni cap tipus de discriminació.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Fer front a l’erosió dels drets fonamentals i llibertats públiques promovent la
defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans, garantint el respecte i el compliment de la legalitat internacional en matèria del lliure exercici de drets humans individuals i col·lectius.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
Reg. 17942
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 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. 255-00003/12).
28. Proposta de resolució sobre la reivindicació democràtica i política
de decidir el futur col·lectivament

1. El Parlament de Catalunya constata el gran consens de país en torn a que votar
es la millor eina per decidir democràticament el futur polític de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya reconeix la defensa i l’exercici del dret a l’autodeterminació per part de la ciutadania i les institucions del país, des de l’organització
de les consultes populars, amb la celebració del 9-N així com especialment amb la
defensa de les escoles, el dret a vot i el referèndum el passat 1 d’octubre.
3. El Parlament de Catalunya condemna que l’única resposta de l’estat espanyol
a la voluntat de decidir hagi estat la repressió i evidencia que aquesta repressió mai
aconseguirà aturar l’anhel del poble de Catalunya a votar, atès que ni els empresonaments, ni l’exili, ni la persecució, ni la violència, han fet abandonar l’objectiu legítim del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i que sigui la ciutadania
qui decideixi el futur col·lectiu de Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya reconeix l’aturada de país del 3 d’octubre del 2017
com una mobilització massiva i transversal en defensa de les llibertats, els valors
democràtics i els drets civils i polítics, i emplaça a tots els agents socials, econòmics i polítics a seguir treballant per construir punts de trobada generadors de grans
consensos.
5. El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís en la construcció d’un
espai europeu de garanties de llibertats democràtiques i drets civils i polítics. Per
això, rebutja la passivitat dels representants institucionals de la Unió Europea davant la violència exercida contra la ciutadania l’1 d’octubre i respecte la repressió
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que ha significat un retrocés de l’exercici de les llibertats democràtiques i els drets
civils i polítics.
6. El Parlament de Catalunya emplaça a totes les institucions a treballar per tal
de fer arribar arreu del món i en especial a l’entorn europeu les vulneracions de
drets civils i polítics que s’està vivint a Catalunya, i fer una crida a la comunitat internacional a involucrar-se en una mediació que ajudi a trobar una resposta política
a les demandes polítiques majoritàries de la societat catalana.
7. El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb una resolució democràtica i pacífica del conflicte polític, com comparteix una gran majoria de la societat catalana, insistint en la voluntat de votar sobre la independència de Catalunya de
manera vinculant per totes les parts i amb reconeixement internacional.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00003/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS
GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 17982, 17983, 17986, 17988, 17997, 17998 / Admissió a tràmit: Mesa del
Parlament, 04.10.2018
PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL GP JxCat i SP CUP-CC (reg.
17982)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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. 25500003/12), que substitueix les propostes de resolució 23 del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya.
Proposta de resolució transaccional

Europa garantia de llibertats
El Parlament de Catalunya expressa:
1. El seu convenciment que és en el marc internacional i especialment en l’europeu i el de Nacions Unides on finalment hauran de trobar-se les solucions i les concertacions per una resolució favorable a les demandes democràtiques de la societat
catalana així com aquelles relatives als drets fonamentals i la separació de poders.
2. El seu suport a les polítiques internacionals que garanteixin la lliure mobilitat
i la justícia per a tothom.
3. La necessitat de preservar la independència judicial en tots els països de la
UE, i en particular de l’Estat espanyol, assenyalat en el baròmetre Euros-tat com un
dels pitjors de tota la Unió en independència judicial, i sobre el qual pesa un informe
desfavorable del Consell d’Europa per la seva manca d’atenció envers les 11 recomanacions formulades pel grup GRECO.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Carles Riera Albert, representant
SP CUP-CC
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(reg. 17983)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, 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. 25500003/12), que substitueix les propostes de resolució 25 del Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya.
Proposta de resolució transaccional

Contra la violència, la repressió i la manca de garanties judicials
El Parlament de Catalunya:
1. Constata que els processos judicials contra l’independentisme i les llibertats
civils han provocat ja la persecució per motius polítics de centenars de persones i
l’existència de presos polítics i exiliats.
2. Deplora que aquests processos polítics no respecten les més elementals garanties judicials i democràtiques, inclosos el dret a la defensa, el dret al jutge predeterminat per la llei, el dret a un jutge imparcial, i la salvaguarda dels drets fonamentals
reconeguts en la legislació internacional, europea i espanyola, la qual cosa evidencia
la manca d’un veritable Estat de dret.
3. Insta al Govern de la Generalitat a través de l’Oficina de drets civils i polítics:
a) Defensar a la ciutadania de qualsevol atac contra la seva llibertat i l’exercici
dels seus drets fonamentals.
b) Desplegar totes les mesures necessàries per tal de garantir la convivència entre
els ciutadans i garantir la no discriminació.
c) Garantir la llibertat d’expressió i manifestació de tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya tant en els àmbit privat com en l’espai públic que ha de ser lliure
i plural, excepte en aquells casos en que es faci apologia del nazisme, el feixisme, el
racisme o el sexisme.
d) Portar davant la justícia aquells individus o grups organitzats que facin apologia del nazisme, el feixisme, el racisme o el sexisme i que alterin la normal convivència als carrers de Catalunya o atemptin contra la llibertat d’expressió o manifestació dels seus conciutadans.
4. Reprova l’actuació del rei Felip VI, i en particular el seu posicionament contra les institucions catalanes i els seus representants legítims en el seu discurs del
dia 3 d’octubre de 2017 en relació amb el referèndum d’autodeterminació del primer
d’octubre; i condemna l’aval i l’arenga que, en aquell discurs, va oferir a la violència
policial contra les catalanes i els catalans que volien exercir el seu dret de vot i que
van ser víctimes d’aquella violència intolerable. També en el seu discurs justificava i
encoratjava a aplicar una repressió sense precedents que havia de produir-se de manera coordinada pels diversos poders de l’estat els dies posteriors fins avui que ha
comportat falses acusacions, detencions, exili, etc.
5. Recorda l’existència d’una majoria àmplia de catalanes i catalans contraris a
la monarquia i n’exigeix la seva abolició.
6. Manifesta el seu respecte als valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat i la seva voluntat de seguir el camí democràticament marcat per la voluntat de
la majoria dels catalans per assolir i culminar democràticament la independència de
Catalunya.
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat; Carles Riera Albert, representant,
SP CUP-CC
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A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem, 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. 255-00003/12), que substitueix
la proposta de resolució 8 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Proposta de resolució transaccional

8) El Parlament de Catalunya insta en Govern a:
1. La calendarització del retorn de les dues pagues extraordinàries dels treballadors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi reemborsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.
2. Establir en el proper mes un calendari de la resta de drets retallats que resten
pendents de retornar
3. Fer efectiva devolució del 10% de la paga de 2013 abans de desembre de 2018,
tal i com es va comprometre el Govern.
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, GP CatECP,
portaveus
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A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 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. 255-00003/12), que substitueix les propostes de resolució 1 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, 4 i 9 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Proposta de resolució transaccional
Una educació pública de qualitat per a tothom

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Avancem cap a un sistema educatiu inclusiu
1. Iniciar immediatament el desplegament del Decret 150/2017, de 17 d’octubre,
de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i incrementar la partida a tal efecte en els propers exercicis pressupostaris per garantir els
recursos necessaris perquè l’alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats
Educatives Especials (NEE), rebi una educació de qualitat, i compti amb un nombre
d’hores d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladors/
es, etc.), adequades per atendre adequadament cada necessitat educativa.
2. Garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb Necessitats Educatives
Especials amb el suport necessari dins de tot l’àmbit escolar (inclòs el temps educatiu no lectiu com l’acollida, el servei de menjador, etc.), i assegurar així el dret d’accés al conjunt de serveis educatius.
Recuperem la coresponsabilitat del govern de la generalitat amb l’etapa educativa
0-3 anys
3. Donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de
març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que
el Govern ha de recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i
comprometre’s a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any,
acordats amb els ajuntaments.
4. Acordar i presentar, en un termini màxim de tres mesos, un calendari de restitució de les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants
municipals no retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència.
5. Fomentar la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta per
garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.
6. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les
necessitats educatives de cada municipi, de l’índex d’atur al municipi, de renda familiar disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies, en coresponsabilitat amb
els Ajuntaments.
El servei de menjador, un servei educatiu i universal
1. Presentar, en un termini màxim de tres mesos, l’actualització del Decret
160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, després d’un procés participatiu, i amb el màxim consens de la comunitat educativa.
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2. Donar compliment a la Moció 196/X i a la Moció 128/XI del Parlament de
Catalunya sobre els menjadors escolars.
3. Reconèixer en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres docents el servei de menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu, en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.
4. Dotar de professionals específics el servei de menjador escolar per garantir un servei veritablement inclusiu capaç d’atendre adequadament l’alumnat amb
NEE abans de l’inici del proper curs 2019-20, i incloure el servei de menjador en el
projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu.
5. Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del
proper curs 2019-2020 i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària,
avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.
Una FP pública i de qualitat per afrontar amb garanties el futur professional
6. El Parlament, davant l’incompliment en el calendari de desplegament de la
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, reitera la importància del seu desplegament i exigeix l’actualització i el compliment del calendari amb transparència, diàleg i la participació de tots agents implicats, i assegurant-ne
el finançament necessari per fer possible el seu impuls i per garantir una veritable
integració dels subsistemes actuals.
7. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a convocar, en el termini d’un
mes, la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals per
tal de presentar el calendari de desplegament de la Llei 10/2015, la seva actualització i el finançament previst.
8. El Parlament manifesta l’incompliment del punt 6 de la Moció 42/XI, i li exigeix aprovar abans de finals de 2018, els Estatuts de l’Agència Pública de Formació
i Qualificació Professionals de Catalunya, amb la participació dels diferents agents
socials implicats.
9. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a incrementar els recursos destinats a la FP per ampliar-ne la oferta pública, tot garantint la gratuïtat, així com per
incrementar la dotació de professionals per tal de reduir les ràtios i millorar l’atenció
educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes de graduació, així
com reforçar la formació de professorat.
10. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a posar en marxa, de manera
urgent, l’oferta formativa del Centre de Formació Professional de l’Automoció de
Martorell adscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Universitats, recerca i innovació
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
11. Fixar un mecanisme en el sistema de preus universitaris que estableixi pels i
per les estudiants de graus i màsters públics, una bonificació del 99% per al curs següent equivalent als crèdits aprovats en primera matrícula; així com a complir amb
I ‘acord d’aquesta cambra que reclama una rebaixa general del preu de les matrícules universitàries equivalent al 30% i l’equiparació dels preus dels màsters amb els
graus. Totes aquestes mesures seran aplicades des del curs 2019-2020.
12. Millorar el finançament públic de les Universitats a través d’un Pla de finançament i d’un Pla d’Inversions Universitàries per als propers anys 2019-2022, incorporant al proper pressupost 100M€/any, durant 3 anys, garantint així l’accés, la
igualtat d’oportunitats i la qualitat del sistema universitari.
13. Aprovar, en el termini de 6 mesos, un Pla nacional per a la Universitat, la
Recerca i la Innovació amb l’objectiu afrontar els problemes i els reptes que té per
endavant el sistema universitari català.
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14. Presentar un Pla, en el termini de 4 mesos, per estabilitzar el personal (personal d’administració i serveis i personal docent i investigador) de les Universitats,
a través de processos de reposició i promoció, que permetin deixar de banda la precarització laboral i facilitar unes millors condicions laborals als treballadors.
La cultura com a eina de cohesió social
15. Garantir que en el pressupost de 2019, la partida global del Departament de
Cultura no sigui inferior a l’1,5% del total del pressupost, amb el compromís d’arribar al 2% al final de la present legislatura.
16. Procedir, abans no finalitzi l’actual exercici, a la renovació dels membres del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb el mandat caducat des
de fa anys.
17. Presentar al Parlament, abans del 31 de desembre de 2018, el Pla integral
d’ensenyaments artístics i culturals.
18. Presentar al Parlament, abans del 31 de desembre de 2018, un Pla global de
foment de la creativitat cultural i de suport a la indústria cultural i creativa.
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, GP CatECP;
portaveus
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PSC-Units (reg. 17997)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados
Galiano, 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. 255-00003/12), que substitueix les propostes de resolució
20 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà,
2 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Proposta de resolució transaccional
Sectors d’activitat econòmica i transició energètica

El Parlament insta el Govern de la Generalitat en relació a les polítiques industrials a:
Per una indústria sostenible generadora d’ocupació i adaptada a la transformació
digital
1. Presentar, durant el proper mes, a la Comissió d’Empresa i Coneixement un
balanç del primer any del Pla Nacional per a la Indústria.
2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla indústria 4.0 per impulsar la transformació digital de la indústria catalana mitjançant l’actuació conjunta i coordinada
del sector públic i privat.
3. Crear a través de l’ICF línies de finançament que prioritzin els sectors estratègics del país: transició energètica, indústria 4.0, sector agroalimentari, inversions
en innovació i recerca.
4. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupament industrial concertadament amb els agents dels diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant el
coneixement existent i les fortaleses i les oportunitats sectorials de cada un d’aquests
agents, i afavorint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides, com l’emprenedoria, el creixement empresarial i la localització i l’aterratge empresarials.
5. Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions d’empreses per tal de poder dur a terme a temps mesures que facilitin al màxim el manteniment de les plantes de producció i dels llocs de treball. Presentar un informe
semestral al Parlament, a través de la Comissió d’Empresa i Coneixement, sobre les
gestions realitzades i els resultats obtinguts per tal de mantenir la informació i la
transparència envers els grups parlamentaris.
6. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, a la Comissió d’Empresa i Coneixement un informe sobre els projectes RIS3CAT presentats i aprovats.
7. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, a la Comissió d’Empresa i Coneixement els treballs del Pla estratègic que s’han realitzant a EURECAT, el Centre tecnològic de Catalunya, sorgit de la integració de diversos centres tecnològics avançats del país, i que ha de permetre millorar el sistema d’innovació català, afavorint la
transferència de coneixement envers el teixit productiu del país, així com un balanç
del període 2014-18 (des de la seva creació).

En l’àmbit d’Universitats i recerca, el Parlament de Catalunya:
8. Reconeix la tasca feta per les universitats públiques catalanes a l’hora de garantir el bon funcionament, rigor i exigència de les seves titulacions.
9. Mostra el seu suport a una comunitat universitària que sempre treballa amb
una rigorosa vocació de servei públic i l’encoratja a mantenir els seus estàndards de
qualitat i continuar treballant per a consolidar-se com un espai d’excel·lència acadè-
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mica i de recerca del sud d’Europa, alhora que constata que la base d’aquest èxit és
la seva autonomia i independència.
10. Mostra la seva preocupació per com casos aïllats de presumpta corrupció i la
frivolització del debat públic, com el cas de l’Institut de Dret Públic a la Universitat
Rey Juan Carlos, sumat al continu degoteig de notícies sobre currículums imprecisos de determinades figures polítiques, poden acabar afectant la imatge de les universitats públiques catalanes, la reputació del sistema i la seva projecció internacional i per això demana a les autoritats responsables la investigació ràpida i exhaustiva
d’aquests greus casos.
11. Fa una crida als Partits Polítics presents en aquesta cambra a no utilitzar les
universitats catalanes com una arma llancívola, tal com ha demanat l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i a contribuir a la bona reputació de les
universitats presentant de forma transparent i veraç la trajectòria i formació dels
seus membres.
En l’àmbit de la Indústria:
Encapçalar una política industrial que permeti afrontar amb fortalesa el repte de
l’economia del coneixement del segle xxi i consolidar Catalunya com el motor econòmic del sud d’Europa.
12. Consolidar el Pacte Nacional per la Indústria com a instrument estratègic per
continuar desenvolupant competitivitat i ocupació industrial; dimensió empresarial
i finançament; industria 4.0 i digitalització; formació avançada; infraestructures i
energia; i sostenibilitat i economia circular.
13. Consolidació de l’Observatori de la Indústria com a instrument de diagnosi i
seguiment de la implementació del Pacte Nacional per la Indústria.
14. A través de Catalonia Trade & Investment, l’àrea d’inversió estrangera d’ACCIÓ, seguir potenciant la tasca d’atracció d’inversions estrangeres a Catalunya mitjançant una estratègia de captació d’inversions que prioritza els principals països
emissors d’inversió (tradicionals i emergents), les empreses de referència global líders en els seus sectors i els projectes estratègics i tractors per atreure a Catalunya.
En l’àmbit de l’emprenedoria, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
15. Promoure l’emprenedoria territorial especialitzada, mitjançant el programa
PRIMER.
16. Donar suport a les startup que sorgeixin del programa amb la convocatòria
de subvencions a empreses PRIMER, adreçada a empreses emergents en estadis
molt inicials (pre-startup).
En l’àmbit de la petita i mitjana empresa, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
17. Millorar l’ecosistema de suport a l’activitat de la Petita i Mitjana Empresa
mitjançant el perfeccionament del marc legal que afavoreixi un major dinamisme
de la PIME (simplificació administrativa, Test de Pimes, etc.).
18. Impulsar el coneixement i participació de les PIME en l’àmbit de la Unió Europea mitjançant els Agents de Suport a la Internacionalització.
19. Potenciar la participació de la PIME en la contractació pública, contribuint a
apropar-la al què és el seu pes en el conjunt de l’economia catalana.
20. Desenvolupar suports als processos de transformació digital de la PIME.
21. Introduir progressivament l’economia circular en les PIME.
22. Facilitar la integració en la PIME del concepte i sistemàtica de responsabilitat social empresarial, com element de competitivitat.
Per un turisme de qualitat, sostenible i ordenat
23. Presentar al Parlament de Catalunya, abans no finalitzi l’any 2018, el nou Pla
Estratègic de Turisme de Catalunya, que incorporarà un programa de millora de les
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destinacions turístiques que aposti per un turisme de qualitat, harmonitzat amb la
protecció del territori, el patrimoni cultural i la gastronomia.
24. A través de l’ICF i d’acord amb les administracions locals incorporar una línia destinada al finançament especial per a la millora dels establiments i habitatges
d’ús turístic que prioritzin i apostin per un turisme de qualitat i sostenible.
Transició energètica cap a la priorització de les energies renovables
25. Acordar les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica que des
de la garantia de subministrament tingui per objectiu desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables, per poder arribar el 100% renovable l’any 2050, i
que redueixi en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial dels
derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.
26. Incorporar en els pressupostos de l’any 2019 partides explícites i definides
per a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, industrial i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2%
anual que impliqui una disminució del consum final d’energia.
27. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 6 mesos, un pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a
Catalunya que asseguri que l’any 2020 la cobertura arribarà a tot el territori, incorporant també com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui
elèctrica i/o amb propulsió de combustibles no fòssils l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles privats en l’horitzó del 2025 segueixi aquests estàndards,
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2019.
28. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 6 mesos, un Pla de
rehabilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d’energia renovable,
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2019.
29. Presentar, en un termini de 3 mesos, un Pla de desplegament, amb les propostes legislatives adients, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic que afavoreixi
la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb
una gestió activa de la seva demanda i producció d’energia elèctrica amb el recolzament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la seva
sostenibilitat ambiental i econòmic global.
30. Modificar la legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació
de l’energia eòlica i fotovoltaica.
31. Presentar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
32. Negociar amb al Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tancament de les centrals nuclears ubicades a Catalunya no més enllà dels 40 anys de vida
operativa de manera que el darrer reactor haurà d’estar tancat el 2027, preveient la
solució a l’emmagatzemen i gestió dels residus garantint la solvència dels criteris
tècnics i de seguretat, i presentar un pla de substitució de l’activitat industrial a les
comarques amb centrals nuclears, per noves empreses i serveis que a mig i llarg termini garanteixi l’activitat econòmica i l’ocupació.
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; portaveus
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CatECP (reg. 17998)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
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. 255-00003/12), que substitueix les propostes de
resolució 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 1 del Grup Parlamentari
Republicà, 12 del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Proposta de resolució transaccional

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Desplegar l’Agència Catalana de Protecció Social com a instrument vertebrador de les polítiques socials a Catalunya per tal de fomentar una societat cohesionada que apoderi i doni suport a les persones i a les famílies al llarg de tot el seu cicle
vital, potenciant la dimensió preventiva i comunitària.
2. Seguir desplegant la Renda Garantida de Ciutadania coma instrument per revertir les situacions de vulnerabilitat i garantir la igualtat d’oportunitats. I en aquest
sentit:
a. Aprovar el reglament establint els mecanismes necessaris perquè els col·lectius especialment vulnerables que s’havien detectat que quedaven fora del univers
hi tinguin cabuda, facilitant la lectura àmplia en el marge del que estableix la llei.
b. Reconèixer les prestacions i fer efectiu els pagaments en els terminis i en els
efectes que preveu la llei.
c. Incrementar la dotació de professionals que valoren les sol·licituds de la Renda
Garantida de Ciutadania per tal de reduir en un 50% en un termini de els expedients
de pensions complementaries, que resten pendents de valoració, en un termini de
tres mesos i a partir del primer trimestre del 2019, tenir tots els expedients dins el
termini de valoració.
3. Elaborar el projecte de Llei d’autonomia personal reformant el sistema d’atenció i promoció per a l’autonomia personal i la millora de la capacitat de les persones a viure dignament, prioritzant l’atenció en l’entorn familiar i descronificant les
situacions de vulnerabilitat.
4. Desenvolupar la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència en tota la seva totalitat, revisant, així, el sistema de protecció.
5. Reforçar la participació i l’apoderament juvenil a través del suport transversal
i reconeixement al moviment juvenil organitzat i facilitar el procés d’emancipació
juvenil a través de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.
6. Reforçar el model català d’associacionisme i voluntariat com a agent de transformació i cohesió social amb vocació transversal i elaborar el projecte de Llei de
Foment de l’associacionisme en l’àmbit de l’acció cívica.
7. Afrontar el repte de la gestió de la diversitat i la convivència intercultural
mitjançant un Pacte Nacional per la interculturalitat com a referent, amb compromisos dels diferents actors socials i polítiques des de totes les àrees de govern per
a la inclusió, el foment de la interacció, el reconeixement i valoració amb l’objectiu
d’assolir una societat cohesionada i amb un sentit de pertinença que arribi a tothom.
8. Reforçar el model català d’acollida, integració social i capacitació laboral per
a infants i adolescents migrants sense referents familiars que arriben a Catalunya
per afavorir la igualtat d’oportunitats prioritzant la participació comunitària i la seva
formació ocupacional.
9. Presentar de forma urgent una estratègia de país per abordar l’acollida i acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats, coordinada entre els diDossier
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ferents Departaments de la Generalitat i amb la resta d’Administracions públiques i
entitats de defensa dels drets de la infància, que garanteixi el compliment dels drets
de la infància i l’adolescència per a tots aquells menors d’edat que arriben a Catalunya en processos migratoris i, d’aquells que tenint la majoria d’edat es troben sense
arrelament ni acompanyament familiar.
10. Impulsar, en el marc d’aquesta estratègia:
a. Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condicions de dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, destinant els recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la implicació transversal
de tot el Govern, i no només de la DGAIA.
b. Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en acollida en
famílies, i en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports, de lleure, en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis d’acollida.
c. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos per a la
seva inclusió sociolaboral amb plenitud de drets.
11. Reclamar al Govern de l’Estat
a. El disseny d’una estratègia conjunta a nivell estatal per a millorar la informació i la previsió respecte aquest flux migratori i per a garantir recursos i distribució
territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests infants i joves en condicions
atot l’Estat.
b. Agilitzar l’accés a documentació que permeti a aquests joves l’accés al mercat
laboral.
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Elisenda
Alamany Gutiérrez, GP CatECP; portaveus

Dossier

11

Rectificacions presentades

Sessió 16

RECTIFICACIONS PRESENTADES

2 d’octubre de 2018

Reg. 17956, 17984, 17985 i 18012, 17989, 17990, 17992 i 18042, 17993, 17994, 17995
i 18011, 17996, 18006 / Coneixement: Mesa del Parlament; 04.10.2018

Reg. 17956
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
proposta de resolució número 2 subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12)
presentada el 3 d’octubre de 2018 i amb número de registre 17909.
On hi diu:
«16. Crear una subcomissió al Parlament de Catalunya pel debat i si s’escau acordar les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica que des de la garantia de subministrament tingui per objectiu desenvolupar el màxim potencial de les
energies renovables, per poder arribar el 100% renovable l’any 2050, i que redueixi
en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial dels derivats del
petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans
en l’horitzó de l’any 2040.»
Hi ha de dir:
«16. Acordar les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica que
des de la garantia de subministrament tingui per objectiu desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables, per poder arribar el 100% renovable l’any 2050,
i que redueixi en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial dels
derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.»
El text final de la resolució seria el següent:
Proposta de resolució 2. Sectors d’activitat econòmica i transició
energètica

El Parlament insta el Govern de la Generalitat en relació a les polítiques industrials a:
Per una indústria sostenible generadora d’ocupació i adaptada A la transformació
digital
1. Aprovar, en el termini de 6 mesos, un Pla per a recuperar la confiança i el crèdit reputacional de Catalunya, a través d’un acord ampli amb les organitzacions empresarials, els sindicats, les universitats, els centres de recerca, les ciutats i el propi
Govern, que garanteix la seguretat jurídica i l’estabilitat política per tal de permetre
el retorn d’algunes empreses i l’atracció d’inversions
2. Presentar, durant el proper mes, a la Comissió d’Empresa i Coneixement un
balanç del primer any del Pla Nacional per a la Indústria.
3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla indústria 4.0 per impulsar la transformació digital de la indústria catalana mitjançant l’actuació conjunta i coordinada
del sector públic i privat.
4. Crear a través de l’ICF línies de finançament que prioritzin els sectors estratègics del país: transició energètica, indústria 4.0, sector agroalimentari, habitatge,
inversions en innovació i recerca, recolzament a les pimes i autònoms.
5. Dissenyar polítiques territorials de desenvolupament industrial concertadament amb els agents dels diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant el
coneixement existent i les fortaleses i les oportunitats sectorials de cada un d’aquests
agents, i afavorint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides, com l’emprenedoria, el creixement empresarial i la localització i l’aterratge empresarials.
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6. Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions d’empreses per tal de poder dur a terme a temps mesures que facilitin al màxim el manteniment de les plantes de producció i dels llocs de treball. Presentar un informe
trimestral al Parlament, a través de la Comissió d’Empresa i Coneixement, sobre les
gestions realitzades i els resultats obtinguts per tal de mantenir la informació i la
transparència envers els grups parlamentaris.
7. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, a la Comissió d’Empresa i Coneixement un informe sobre els projectes RIS3CAT presentats i aprovats.
8. Presentar, abans de finalitzar l’any 2018, a la Comissió d’Empresa i Coneixement els treballs del Pla estratègic que s’han realitzant a Eurecat, el Centre tecnològic de Catalunya, sorgit de la integració de diversos centres tecnològics avançats del
país, i que ha de permetre millorar el sistema d’innovació català, afavorint la transferència de coneixement envers el teixit productiu del país, així com un balanç del
període 2014-18 (des de la seva creació).
Sector agroalimentari com A motor econòmic
9. Recuperar, durant els propers 3 anys, el 40% del pressupost perdut del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
10. Controlar i exigir el pagament d’un preu just als productors d’aliments i evitar
pràctiques abusives per part de les grans indústries i distribuïdores, imposant sancions quan es produeixin aquestes situacions.
11. Presentar i impulsar una proposta per a la correcta gestió dels purins de les
granges.
12. Aturar l’augment indiscriminat d’impostos i noves taxes que perjudiquen el
sector.
Per un turisme de qualitat, sostenible i ordenat
13. Presentar al Parlament de Catalunya, abans no finalitzi l’any 2018, el nou Pla
Estratègic de Turisme de Catalunya
14. Presentar, abans del 31 de desembre de 2018, un Pla de millora de les destinacions turístiques que aposti per un turisme de qualitat, harmonitzat amb la protecció
del territori, el patrimoni cultural i la gastronomia.
15. Incorporar una partida específica en el pressupost del 2019, destinada al finançament especial per a la millora dels establiments i habitatges d’ús turístic que
prioritzin i apostin per un turisme de qualitat i sostenible.
Transició energètica cap A la priorització de les energies renovables
16. Acordar les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica que des
de la garantia de subministrament tingui per objectiu desenvolupar el màxim potencial de les energies renovables, per poder arribar el 100% renovable l’any 2050, i
que redueixi en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial dels
derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.
17. Incorporar en els pressupostos de l’any 2019 partides explícites i definides per
a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica a nivell residencial, industrial
i mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 2% anual
que impliqui una disminució del consum final d’energia.
18. Presentar al Parlament, en un termini de sis mesos, un Pla per l’impuls de la
modernització de les xarxes de distribució elèctrica, els sistemes avançats de gestió
de consums, així com la generació distribuïda, microxarxes de distribució d’energia
elèctrica i xarxes tancades.
19. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a
Catalunya que asseguri que l’any 2020 la cobertura arribarà a tot el territori, incorporant també com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui
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elèctrica i/o amb propulsió de combustibles no fòssils l’any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles privats en l’horitzó del 2025 segueixi aquests estàndards,
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2019.
20. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de 3 mesos, un Pla de
rehabilitació energètica dels edificis públics amb aprofitament d’energia renovable,
incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de l’any 2019.
21. Impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis,
prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim
de 50.000 habitatges anuals, incorporant partides pressupostàries explícites en el
pressupost de l’any 2019.
22. Presentar, en un termini de 3 mesos, un Pla de desplegament, amb les propostes legislatives adients, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic que afavoreixi
la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb
una gestió activa de la seva demanda i producció d’energia elèctrica amb el recolzament de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la seva
sostenibilitat ambiental i econòmic global.
23. Modificar la legislació catalana per tal d’agilitzar la tramitació d’implantació
de l’energia eòlica i fotovoltaica.
24. Presentar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
25. Negociar amb al Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tancament de les centrals nuclears ubicades a Catalunya no més enllà dels 40 anys de vida
operativa de manera que el darrer reactor haurà d’estar tancat el 2027, preveient la
solució a l’emmagatzemen i gestió dels residus garantint la solvència dels criteris
tècnics i de seguretat, i presentar un pla de substitució de l’activitat industrial a les
comarques amb centrals nuclears, per noves empreses i serveis que a mig i llarg termini garanteixi l’activitat econòmica i l’ocupació.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu del GP PSC-Units
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Reg. 17984
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en
les propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general
del Govern (tram. 255-00003/12) presentades el 3 d’octubre de 2018 i amb número
de registre 17912.
On hi diu:
«Proposta de resolució 5. Protegim la Costa Brava
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reunir-se amb la Plataforma SOS Costa Brava per trobar i acordar solucions
als més de 2.225 nous habitatges que es volen edificar a la Costa Brava.
2. Fer tot el possible per aturar i minimitzar els nous projectes urbanístics que es
volen posar en marxa a la Costa Brava.
3. Modificar de manera urgent el Pla Director Urbanístic del sistema costaner
per permetre la desclassificació de sòls urbanitzables que no han estat desenvolupats
i desclassificar ja aquells que la legislació ja ho permet per a evitar nous projectes
urbanístics.»
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 5. Protegim la Costa Brava
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reunir-se amb la Plataforma SOS Costa Brava per trobar, i les administracions locals, i acordar solucions als més de 2.225 nous habitatges que es volen edificar a la Costa Brava.
2. Fer tot el possible per aturar i /o minimitzar els nous projectes urbanístics que
es volen posar en marxa a la Costa Brava.
3. Modificar de manera urgent el Pla Director Urbanístic del sistema costaner, o
aprovar altres figures jurídiques equivalents, per permetre la desclassificació de sòls
urbanitzables que no han estat desenvolupats i desclassificar ja aquells que la legislació ja ho permet per a evitar nous projectes urbanístics.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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Reg. 17985 i 18012
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en
les propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general
del Govern (tram. 255-00003/12) presentat el 3 d’octubre de 2018 i amb número de
registre 17912.
A la proposta de resolució 6
On hi diu:
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant amb l’objectiu
de revertir l’actual situació de manca d’agents al cos dels Mossos d’Esquadra, xifrada pels sindicats en un mínim de 1.500 agents, per tal de superar la xifra de 18.000
agents, tot distribuint proporcionalment pel territori aquestes noves incorporacions.»
Hi ha de dir:
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant amb l’objectiu de revertir l’actual situació de manca d’agents al cos dels Mossos d’Esquadra,
xifrada pels sindicats en un mínim de 1.500 agents, per tal de superar la xifra de
18.000 agents, tot distribuint proporcionalment pel territori aquestes noves incorporacions, segons els acords de la Junta de Seguretat del 2006.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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Reg. 17989
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
proposta de resolució número 13, subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12)
presentada el 3 d’octubre de 2018 i amb número de registre 17956.
On hi diu:
«Proposta de resolució 13. Administracions i institucions al servei de la
ciutadania

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
Recuperació dels drets de les persones empleades públiques
1. Establir en el proper mes un calendari de devolució de les pagues extres de
2013 i 2014, així com la resta de drets retallats que resten pendents de retornar.
2. Fer efectiva devolució del 10% de la paga de 2013 abans de desembre de 2018,
tal i com es va comprometre el Govern.
Administració de justícia
3. Incidir en la col·laboració entre els tres àmbits de decisió que conflueixen en
la gestió de la Justícia a Catalunya: per un costat el Govern de la Generalitat, per un
altre el Ministeri de Justícia i també el Consell General del Poder Judicial.
4. Revisar, actualitzar i impulsar el desplegament de l’Oficinal Judicial, especialment en aquells partits judicials on la seva implantació suposaria una gestió més
eficient i àgil dels recursos. Mentre l’Oficina no estigui desplegada, impulsar els
Serveis Comuns Processals per tal d’agilitzar la gestió de les tramitacions i notificacions en els expedients judicials.
5. Elaborar, programar i executar de manera immediata un pla d’equipaments
judicials, en el que s’estableixi la priorització de les actuacions i la seva calendarització, dotant-lo econòmicament, i posant especial èmfasi en aquells partits judicials
en pitjor situacions.
6. Actualitzar el Pla d’Equipaments Penitenciaris, amb criteris realistes d’actuació, donant prioritat a la construcció de nous equipaments per substituir el centre
penitenciari de Dones de Wad Ras, que integra també una secció Oberta per homes,
així com el Centre Obert de Barcelona.
7. Fer una auditoria sobre el funcionament del CIRE, per determinar si l’activitat
laboral que se’ls ofereix els reclusos és adequada o no i ateses les queixes dels interns, revisar el model de gestió de les botigues, amb preus que no són assumibles
per una població amb recursos limitats.
8. Dotar amb personal suficient tots els centres penitenciaris, així com a donar
estabilitat a les plantilles existents, convocant els corresponents processos selectius i
concursos de trasllat dels treballadors i treballadores de l’àmbit de l’execució penal,
per millorar la tasca que realitzen en pro de la reinserció de les persones internes.
9. Que degut a la constatació de l’envelliment de les plantilles del medi penitenciari, s’estableixi un pla de relleu dels empleats públics en l’àmbit penitenciari, a fi
de poder mantenir el servei en condicions òptimes.
La seguretat és un dret
10. Treballar la coordinació policial amb les policies locals, per tal d’aconseguir
un veritable sistema de policia integral, que permeti el tractament adequat de la informació que a peu de carrer tenen aquestes policies municipals, i utilitzar-ho per
tal de poder redactar i executar estudis i plans de prevenció adaptats a les diferents
realitats municipals, que permetin mesures de prevenció contra l’incivisme i la petita delinqüència.
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11. Que de manera gradual comenci a fer passos per tal que les policies locals
disposin dels mateixos accessos a totes les bases de dades de mossos que alimenten,
i que coneguin els criteris de distribució de trucades d’emergència, per tal de poder
anar ajuntant també les trucades a les policies locals en l’horitzó d’un únic número
d’emergències, que hauria de ser el 112.
12. Que reforci immediatament la seguretat en totes les vies publiques competència de la Generalitat, així com que garanteixi a les mateixes la presencia d’un
número adequat d’agents de trànsit dels mossos d’esquadra, que permeti mantenir
els estàndards de seguretat vial a les nostres carreteres.
13. Garantir immediatament la dotació de les necessitats de materials del cós de
Mossos d’Esquadra (dotació i manteniment adequats de les comissaries, vehicles,
roba adequada i elements de protecció passiva, etc.) i del cós de Bombers (dotació
i manteniment adequats dels parcs, vehicles, material de prevenció i extinció d’incendis, eines d’excarceració, roba de treball i equips de protecció individual, etc.),
complint les demandes externalitzades pels representants dels propis cossos, i executant els diferents plans redactats i compromesos pel Govern de la Generalitat amb
ells els últims anys.
14. Estudiar immediatament les necessitats a llarg termini, i d’acord amb la rapidesa dels canvis socials, de recursos humans tant de Mossos d’Esquadra com de
bombers, establint l’objectiu concret al que haurem d’arribar en no més de 5 anys,
i determinant una planificació i temporalització adequada i suficient per arribar-hi.
15. Fer del 112 el veritable número d’emergències de Catalunya, que sigui capaç
d’aglutinar absolutament totes les trucades d’emergència i seguretat en un horitzó
de no més de 5 anys, amb temps de resposta eficients i garantits per a la ciutadania.
Considerar a tots els efectes a tots els seus treballadors i treballadores com a part del
sistema de seguretat de Catalunya.
16. Crear de forma sistèmica els mecanismes d’intercanvi d’informació i serveis
entre les policies locals/guàrdies urbanes amb totes les seves conseqüències organitzatives i legislatives, constituint una comissió d’estudi i propostes de millora del
sistema de la policia integral de Catalunya.
17. Establir els mecanismes per constituir el Cos de Bombers de la Generalitat
des de la perspectiva d’un model mixt professional/voluntari.»
Hi ha de dir el següent, que és el text final de la proposta de resolució:
«Proposta de resolució 13. Administracions i institucions al servei de la
ciutadania

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
Administració de justícia
1. Incidir en la col·laboració entre els tres àmbits de decisió que conflueixen en
la gestió de la Justícia a Catalunya: per un costat el Govern de la Generalitat, per un
altre el Ministeri de Justícia i també el Consell General del Poder Judicial.
2. Revisar, actualitzar i impulsar el desplegament de l’Oficinal Judicial, especialment en aquells partits judicials on la seva implantació suposaria una gestió més
eficient i àgil dels recursos. Mentre l’Oficina no estigui desplegada, impulsar els
Serveis Comuns Processals per tal d’agilitzar la gestió de les tramitacions i notificacions en els expedients judicials.
3. Elaborar, programar i executar de manera immediata un pla d’equipaments
judicials, en el que s’estableixi la priorització de les actuacions i la seva calendarització, dotant-lo econòmicament, i posant especial èmfasi en aquells partits judicials
en pitjor situacions.
4. Actualitzar el Pla d’Equipaments Penitenciaris, amb criteris realistes d’actuació, donant prioritat a la construcció de nous equipaments per substituir el centre
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penitenciari de Dones de Wad Ras, que integra també una secció Oberta per homes,
així com el Centre Obert de Barcelona.
5. Fer una auditoria sobre el funcionament del CIRE, per determinar si l’activitat laboral que se’ls ofereix els reclusos és adequada o no i ateses les queixes dels
interns, revisar el model de gestió de les botigues, amb preus que no són assumibles
per una població amb recursos limitats.
6. Dotar amb personal suficient tots els centres penitenciaris, així com a donar
estabilitat a les plantilles existents, convocant els corresponents processos selectius i
concursos de trasllat dels treballadors i treballadores de l’àmbit de l’execució penal,
per millorar la tasca que realitzen en pro de la reinserció de les persones internes.
7. Que degut a la constatació de l’envelliment de les plantilles del medi penitenciari, s’estableixi un pla de relleu dels empleats públics en l’àmbit penitenciari, a fi
de poder mantenir el servei en condicions òptimes.
La seguretat és un dret
8. Treballar la coordinació policial amb les policies locals, per tal d’aconseguir un
veritable sistema de policia integral, que permeti el tractament adequat de la informació
que a peu de carrer tenen aquestes policies municipals, i utilitzar-ho per tal de poder
redactar i executar estudis i plans de prevenció adaptats a les diferents realitats municipals, que permetin mesures de prevenció contra l’incivisme i la petita delinqüència.
9. Que de manera gradual comenci a fer passos per tal que les policies locals disposin dels mateixos accessos a totes les bases de dades de mossos que alimenten, i
que coneguin els criteris de distribució de trucades d’emergència, per tal de poder
anar ajuntant també les trucades a les policies locals en l’horitzó d’un únic número
d’emergències, que hauria de ser el 112.
10. Que reforci immediatament la seguretat en totes les vies publiques competència de la Generalitat, així com que garanteixi a les mateixes la presencia d’un
número adequat d’agents de trànsit dels mossos d’esquadra, que permeti mantenir
els estàndards de seguretat vial a les nostres carreteres.
11. Garantir immediatament la dotació de les necessitats de materials del cós de
Mossos d’Esquadra (dotació i manteniment adequats de les comissaries, vehicles,
roba adequada i elements de protecció passiva, etc.) i del cós de Bombers (dotació
i manteniment adequats dels parcs, vehicles, material de prevenció i extinció d’incendis, eines d’excarceració, roba de treball i equips de protecció individual, etc.),
complint les demandes externalitzades pels representants dels propis cossos, i executant els diferents plans redactats i compromesos pel Govern de la Generalitat amb
ells els últims anys.
12. Estudiar immediatament les necessitats a llarg termini, i d’acord amb la rapidesa dels canvis socials, de recursos humans tant de Mossos d’Esquadra com de
bombers, establint l’objectiu concret al que haurem d’arribar en no més de 5 anys,
i determinant una planificació i temporalització adequada i suficient per arribar-hi.
13. Fer del 112 el veritable número d’emergències de Catalunya, que sigui capaç
d’aglutinar absolutament totes les trucades d’emergència i seguretat en un horitzó
de no més de 5 anys, amb temps de resposta eficients i garantits per a la ciutadania.
Considerar a tots els efectes a tots els seus treballadors i treballadores com a part del
sistema de seguretat de Catalunya.
14. Crear de forma sistèmica els mecanismes d’intercanvi d’informació i serveis
entre les policies locals/guàrdies urbanes amb totes les seves conseqüències organitzatives i legislatives, constituint una comissió d’estudi i propostes de millora del
sistema de la policia integral de Catalunya.
15. Establir els mecanismes per constituir el Cos de Bombers de la Generalitat
des de la perspectiva d’un model mixt professional/voluntari.»

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Reg. 17990
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comunica a la Mesa del Parlament
que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentat el 3/10/2018 i amb número de registre 17937.
De la Proposta de resolució número 7
On hi diu:
«a. Afirmar el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació.
b. Reafirmar la validesa de totes les disposicions aprovades en aquesta cambra
per a poder exercir aquest dret, tals com l’aprovació de la Resolució 1/XI, la Llei
19/2017, del referèndum d’autodeterminació i la Llei 20/2017, de transitorietat jurídica i fundacional de la República.»
Hi ha de dir:
«Afirmar el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació
tal com es va manifestar en les disposicions aprovades en aquesta cambra per a poder exercir aquest dret.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Reg. 17992 i 18042
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en les propostes de resolució
subsegüents al debat general de la proposta 6 (apartat 13) del GP Republicà i el GP
de Junts per Catalunya (tram. 255-00003/12) presentades el 03/10/2018 i amb número de registre 17938.
On hi diu:
«5. Potenciar els instruments que incrementin la transparència de la cadena alimentària, com l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya»
Hi ha de dir:
«5.Potenciar els instruments que incrementin la transparència de la cadena alimentària, com l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya per
tal de fer front a pràctiques abusives en els preus i així buscar l’equilibri entre les
diferents baules de la cadena que faciliti que els productors rebin un preu just.»
On hi diu:
«12. Aprofundir en una política que potencií el repoblament rural i l’equilibri territorial, al mateix temps que fomenti el paper de la dona i els joves en el món rural.»
Hi ha de dir:
«12. Aprofundir en una política que potencií el repoblament rural i l’equilibri territorial, al mateix temps que fomenti el paper de la dona i els joves en el món rural.
13. Donar impuls a la comissió interdepartamental que lidera el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb participació dels departaments
concernits per establir línies d’actuació de treball per tal de donar compliment a la
moció 114/XI del Parlament de Catalunya, sobre la despoblació a les zones rurals.
Per oferir serveis bàsics al territori en l’àmbit de la salut, ensenyament, afers socials, les infraestructures, les polítiques d’ocupació i les telecomunicacions, entre
d’altres, que reforcin la cohesió social i fomentin l’activitat econòmica al territori.
Al mateix temps, avançar cap a la descentralització de serveis públics, especialment
a les zones de muntanya i estudiar legislació específica per fomentar el desenvolupament rural.
14. Impulsar l’estratègia catalana de la biomassa que ha d’incloure un increment
de la superfície de boscos gestionats així com l’estudi del potencial d’instal·lacions
amb biomassa al Principat.
15. Augmentar, progressivament, el pressupost del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Reg. 17993
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a
la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució
subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentada el 3 doctubre de 2018
i amb número de registre 17940.
On hi diu:
«, i de forma específica, quan aquesta està fonamentada en raons polítiques i
ideològiques.»
Hi ha de dir:
«que coarti la llibertat d’expressió política i ideològica, inclosa les violències policials injustificades i desproporcionades»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Reg. 17994
A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a
la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució
subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentada el 3 doctubre de 2018
i amb número de registre 17941.
On hi diu:
«La flagrant vulneració dels drets fonamentals dels presosipresespo lítiquesideles persones exiliades involuntàriament,acusats de delictes basats en fets que mai
han existit, ja que no té cabuda el processament per rebel·lió sense cap tipus de violència. Les actuacions, desproporcionades i sense cabuda jurídica, del Poder judicial
atemptant contra la inviolabilitat del Parlament de Catalunya i els seus membres en
exercici de les seves funcions de representació del Poble de Catalunya, tal com esta
establerta a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així com la persistent voluntat d’alterar les majories democràtiques i el bon funcionament d’aquest Parlament.»
Hi ha de dir:
«La flagrant vulneració dels drets fonamentals dels presosipresespo lítiquesideles
persones exiliades involuntàriament,acusats de delictes basats en fets que mai han
existit, ja que no té cabuda el processament per rebel·lió sense cap tipus de violència. Les actuacions, desproporcionades i sense cabuda jurídica, del Poder judicial
atemptant contra la inviolabilitat del Parlament de Catalunya i els seus membres
en exercici de les seves funcions de representació del Poble de Catalunya. Així com
la persistent voluntat d’alterar les majories democràtiques i el bon funcionament
d’aquest Parlament.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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Reg. 17995 i 18011
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a la
Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentada el 3 d’octubre 2018 i amb
número de registre 17938.
On hi diu:
«7. Ensenyament
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a qualsevol intent de segregació
de l’alumnat per motius lingüístics i a tot atac que posi en perill el model d’immersió
lingüística a Catalunya.
2. El Parlament referma el seu propòsit de blindatge del model d’escola catalana
que s’ha demostrat compromès i exitós en termes de cohesió social.
3. Incrementar l’oferta de llengües que els alumnes poden aprendre com a segona
llengua estrangera incorporant noves llengües com l’àrab i el xinès com a matèria
optativa a secundària.
4. Redactar i implementar un programa per millorar el rendiment acadèmic i la
fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà.
5. Potenciar les xarxes de millora formades per la Inspecció, les direccions dels
centres, el professorat directament implicat i els representants dels serveis educatius
d’una zona que assumeixin el compromís d’impulsar estratègies pedagògiques i organitzatives d’èxit.
6. Impulsar l’assoliment d’una veritable cultura digital en el sistema educatiu
com a eina de transformació de la realitat educativa a través de la millora de la competència digital de l’alumnat i dels docen-ts, en el marc de centres digitalment competents, tal com indiquen les línies marcades per la Comissió Europea.
7. Impulsar, conjuntament amb el Síndic de Greuges, un Pacte contra la segregació escolar per tal de garantir de forma efectiva i real un model educatiu basat en la
igualtat d’oportunitat.
8. Vetllar per a què tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya garanteixin el principi de coeducació i satisfacin les necessitats d’escolarització del territori.
9. Impulsar els projectes d’innovació pedagògica i els models que plantegin un
projecte educatiu que vagi més enllà del centre educatiu i impliqui tots els agents
educatius d’un municipi.
10. Recuperar de manera progressiva la coresponsabilitat amb els municipis i les
famílies en ei finançament de l’etapa educativa dels 0 als 3 anys, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries, tal i com s’estableixi en el marc de la Comissió Mixta entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes i actualitzar el
mapa de les escoles bressol.
11 .Impulsar els instituts-escola com un dels models públics que potencia la continuïtat i la coherència d’un projecte educatiu al llarg de les diferents etapes.»
Hi ha de dir:
«7. Ensenyament
El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a qualsevol intent de segregació de l’alumnat per motius lingüístics i a tot atac que posi en perill el model d’immersió lingüística a Catalunya.
2. El Parlament referma el seu propòsit de blindatge del model d’escola catalana
que s’ha demostrat compromès i exitós en termes de cohesió social.
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3. Incrementar l’oferta de llengües que els alumnes poden aprendre com a segona
llengua estrangera incorporant noves llengües com l’àrab i el xinès com a matèria
optativa a secundària.
4. Redactar i implementar un programa per millorar el rendiment acadèmic i la
fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà.
5. Potenciar les xarxes de millora formades per la Inspecció, les direccions dels
centres, el professorat directament implicat i els representants dels serveis educatius
d’una zona que assumeixin el compromís d’impulsar estratègies pedagògiques i organitzatives d’èxit.
6. Impulsar l’assoliment d’una veritable cultura digital en el sistema educatiu
com a eina de transformació de la realitat educativa a través de la millora de la
competència digital de l’alumnat i dels docen-ts, en el marc de centres digitalment
competents, tal com indiquen les línies marcades per la Comissió Europea.
7. Impulsar, conjuntament amb el Síndic de Greuges, un Pacte contra la segregació escolar per tal de garantir de forma efectiva i real un model educatiu basat en
la igualtat d’oportunitat.
8. Vetllar per a què tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya garanteixin el principi de coeducació i satisfacin les necessitats d’escolarització del territori.
9. Impulsar els projectes d’innovació pedagògica i els models que plantegin un
projecte educatiu que vagi més enllà del centre educatiu i impliqui tots els agents
educatius d’un municipi.
10 .Impulsar els instituts-escola com un dels models públics que potencia la continuïtat i la coherència d’un projecte educatiu al llarg de les diferents etapes»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

Dossier

25

Rectificacions presentades

Sessió 16
2 d’octubre de 2018

Reg. 17996
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comunica a la Mesa del Parlament
que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentat el 3/10/2018 i amb número de registre 17937.
De la Proposta de resolució número 9
On hi diu:
«a. Derogar la llei d’estrangeria i tancar el CIE de la Zona Franca.»
Hi ha de dir:
«a. No reconèixer la llei d’estrangeria i activar tots els mecanismes institucionals i administratius que tinguin al seu abast amb la finalitat de tancar el CIE de la
Zona Franca.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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Reg. 18006
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 25500003/12) presentada el 4 d’octubre de 2018 i amb número de registre 17986.
On hi diu:
«11. Fixar un mecanisme en el sistema de preus universitaris que estableixi pels i
per les estudiants de graus i màsters públics, una bonificació del 99% per al curs següent equivalent als crèdits aprovats en primera matrícula; així com a complir amb
I ‘acord d’aquesta cambra que reclama una rebaixa general del preu de les matrícules universitàries equivalent al 30% i l’equiparació dels preus dels màsters amb els
graus. Totes aquestes mesures seran aplicades des del curs 2019-2020.»
Hi ha de dir:
«11. Fixar un mecanisme en el sistema de preus universitaris que estableixi, en
determinats casos, pels i per les estudiants de graus i màsters públics, una bonificació del 99% per al curs següent equivalent als crèdits aprovats en primera matrícula; així com a complir amb l’acord d’aquesta cambra que reclama una rebaixa
general del preu de les matrícules universitàries equivalent al 30% i l’equiparació
dels preus dels màsters amb els graus. Totes aquestes mesures seran aplicades des
del curs 2019-2020.»
Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez GP CatECP;
portaveus

Dossier

27

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00003/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ, RELATIVA A LES PROPOSTES DE
RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS
(REG. 17936)

A la Proposta de resolució 10, a la pàgina 42, cal afegir el paràgraf següent:
«1) Combatre la feminització de la pobresa, avançant en polítiques de conciliació del temps social i el temps laboral, de coresponsabilitat entre homes i dones, de
reducció de la bretxa salarial, la desocupació femenina i la precarietat laboral de
les dones.»

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT, RELATIVA A LES PROPOSTES DE
RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS
(REG. 17936)
Reg. 18287 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 18287)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les propostes de resolució subsegüents al debat general (tram. 255-00003/12) presentades el 3 d’octubre
de 2018 i amb número de registre 17936.
On hi diu:
«Propuesta de resolución 9. Por la priorización de la agenda social
3) Aumentar progresivamente la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar
la media europea del 2,2% del PIB.»
Hi ha de dir:
«Propuesta de resolución 9. Por la priorización de la agenda social
3) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010, de Derechos y Oportunidades
en la Infancia y Adolescencia y elaborar un informe de cumplimiento del Pacto por
la Infancia firmado el 19 de julio de 2013.»
Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT, RELATIVA A LES PROPOSTES DE
RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 17938)
Reg. 18418 / Coneixement: Mesa del Parlament, 09.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 18418)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució

subsegüent al debat general (tram. 255-00003/12) presentada el 3 d’octubre de 2018
i amb número de registre 17938.
On hi diu:
«Proposta de resolució 3. Cultura, llengua i mitjans de comunicació
En l’àmbit de la cultura, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Promoure projectes de desenvolupament de públics per facilitar l’accés, la participació i la sensibilització amb especial atenció als projectes d’inclusió social, de
diversitat funcional o de risc d’exclusió social.
– Desplegar les eines que facilitin la participació i gaudi de la cultura en tot el
territori.
– Apostar per la cultura de base i l’associacionisme com a motors i puntals del
sector cultural, posant en valor un model de ciutadania culturalment activa.
– Fomentar el coneixement i l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mitjançant la millora dels equipaments i espais patrimonials.
– Impulsar la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments
culturals.
– Participar en plataformes digitals internacionals per permetre l’accés global
dels recursos culturals.
– Desenvolupar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics 2016-2020.
– Incrementar el suport a la creació i a les activitats culturals al territori.
En l’àmbit de la llengua el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Fomentar eth coneishement e er usatge der occitan, aranés en Aran.
– Fomentar la presència del català en els sectors en els que encara és deficitària
o hi persisteixen tendències no favorables.
– Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que
arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers anys.
En l’àmbit dels mitjans de comunicació el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Fixar el requisits per a la realització del Pacte Nacional de l’Audiovisual.
– Fer les gestions necessàries per a fer possible la col·laboració i reciprocitat amb
la televisió del País Valencià.
– El Parlament de Catalunya fa un reconeixement a la professionalitat i el rigor
dels treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
– El Parlament de Catalunya posa en valor la funció dels mitjans de comunicació
públics de Catalunya com a garants del dret a la informació, de la qualitat democràtica i de la normalització de la llengua i la cultura catalanes.»



Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 3. Cultura i llengua
En l’àmbit de la cultura, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Promoure projectes de desenvolupament de públics per facilitar l’accés, la participació i la sensibilització amb especial atenció als projectes d’inclusió social, de
diversitat funcional o de risc d’exclusió social.
– Desplegar les eines que facilitin la participació i gaudi de la cultura en tot el
territori.
– Apostar per la cultura de base i l’associacionisme com a motors i puntals del
sector cultural, posant en valor un model de ciutadania culturalment activa.
– Fomentar el coneixement i l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mitjançant la millora dels equipaments i espais patrimonials.
– Impulsar la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments
culturals.
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– Participar en plataformes digitals internacionals per permetre l’accés global
dels recursos culturals.
– Desenvolupar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics 2016-2020.
– Incrementar el suport a la creació i a les activitats culturals al territori.
En l’àmbit de la llengua el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
– Fomentar eth coneishement e er usatge der occitan, aranés en Aran.
– Fomentar la presència del català en els sectors en els que encara és deficitària
o hi persisteixen tendències no favorables.
– Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones
que arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers anys.
– Fer les gestions necessàries per a fer possible la col·laboració i reciprocitat
amb la televisió del País Valencià.»



Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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