
PLE
DOSSIER

Sessió 17, dimecres 10 d’octubre de 2018, a les 10.00 h

Primera part

ORDRE DEL D IA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 10 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (article 49.2 
del Reglament).

3. Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la con-
vivència. Tram. 255-00001/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 106, 59).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania. Tram. 202-00010/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 73, 4).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i 
polítics. Tram. 252-00009/12. Mesa del Parlament. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 106, 64).

6. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica. Tram. 
302-00006/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

7. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. Tram. 302-
00007/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

8. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la pri-
mera infància. Tram. 302-00008/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació.

9. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació 
públics de la Generalitat. Tram. 302-00009/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació.

10. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme. Tram. 302-00010/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per 
a dur-hi a terme activitats il·legals. Tram. 302-00011/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.
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Punt 1 | Substanciació

Relació de preguntes a respondre oralment en el Ple

SERAN SUBSTANCIADES EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2018, A LES 10.00 H

Preguntes al Govern
1. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques dirigi-

des al col·lectiu LGTBI. Tram. 310-00022/12. Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

2. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos 
de Mossos d’Esquadra. Tram. 310-00031/12. Eva Granados Galiano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la neutralitat dels 
centres escolars. Tram. 310-00032/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els Mossos d’Esqua-
dra. Tram. 310-00033/12. Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació. 

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de la sim-
bologia franquista de les places i els carrers. Tram. 310-00036/12. Anna Caula i Pa-
retas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la retirada de dipòsits 
de les principals entitats bancàries a l’octubre del 2017. Tram. 310-00037/12. Anna 
Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la pressió política que 
va provocar el trasllat d’empreses i bancs fora de Catalunya. Tram. 310-00038/12. 
Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substan- 
ciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el retorn dels drets 
dels treballadors públics. Tram. 310-00039/12. Albert Batet i Canadell, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de la segure-
tat que fa el Departament d’Interior. Tram. 310-00035/12. Joan Josep Nuet i Pujals, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Policia de la Ge-
neralitat - Mossos d’Esquadra. Tram. 310-00034/12. Xavier García Albiol, del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

Preguntes al president de la Generalitat
11. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 

la situació política i social. Tram. 317-00015/12. Carles Riera Albert, del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substan- 
ciació.

12. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00018/12. Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

13. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
la situació política. Tram. 317-00014/12. Eva Granados Galiano, del Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00016/12. Anna Caula i Paretas, del 
Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
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15. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre 
els darrers esdeveniments polítics. Tram. 317-00019/12. Albert Batet i Canadell, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

16. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la 
situació política. Tram. 317-00013/12. Inés Arrimadas García, del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Substanciació.
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Punt 2 | Coneixement

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(article 49.2 del Reglament)

Comissions específiques
Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)
Presidenta:  Marta Madrenas i Mir (JxCat)
Secretària:  Mònica Palacín París (ERC)

Comissions legislatives
Comissió d’Economia i Hisenda (CEH)
Presidenta:  Teresa Pallarès Piqué (JxCat)
Vicepresidenta Raquel Sans Guerra (ERC)
Secretari: Òscar Ordeig i Molist (PSC-Units)

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF)
Presidenta:  Montserrat Fornells i Solé (ERC)
Vicepresident: Ferran Roquer Padrosa (JxCat)
Secretari Martí Pachamé Barrera (Cs)
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única 
i de les esmenes presentades

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, 
de la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

TEXT QUE SE SOTMET A VOTACIÓ

(Aquest text conté les correccions lingüístiques proposades)

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda 
garantida de ciutadania

Preàmbul
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, té per ob-

jectiu de regular el dret d’accés a aquesta prestació, reconegut per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia, amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les 
persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promou-
re’n l’autonomia i la participació activa en la societat.

L’article 7.1.e de la llei estableix com un dels requisits d’accés a la renda garanti-
da de ciutadania que les persones sol·licitants no siguin beneficiàries d’una prestació 
pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o socio-
sanitari, i que no estiguin internades en un centre penitenciari en règim ordinari o 
tancat.

Aquest requisit responia a la consideració que les persones que disposen d’un 
servei residencial permanent tenen cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació i 
higiene intrínseques al servei residencial, cosa que deixaria sense efecte l’objectiu 
de la prestació.

D’altra banda, l’article 7.3 estableix que, excepcionalment, tenen dret a percebre 
la renda garantida de ciutadania les persones que, a pesar de no complir els requisits 
establerts, es troben, per circumstàncies extraordinàries, en una situació d’especial 
necessitat. Aquesta clàusula, introduïda per poder donar resposta a la diversitat de 
situacions en què es troben les persones en risc d’exclusió social, amb una casuísti-
ca que el text de la llei no podia recollir, exigeix un desplegament reglamentari que 
reguli els mecanismes per a fer efectiva la renda garantida de ciutadania en les si-
tuacions no recollides en la llei.

En aquest sentit, després de l’entrada en vigor de la llei, el 15 de setembre de 
2017, l’experiència ha permès constatar que hi ha persones que, tot i disposar d’un 
servei residencial, no tenen cobertes totes les necessitats bàsiques, o només les hi 
tenen d’una manera provisional. Aquest cas es dona singularment en dos col·lectius 
concrets, el de les persones sense llar i el de les dones víctimes de violència mas-
clista, que sovint disposen d’un servei residencial provisional però no tenen garantits 
uns ingressos mínims que els permetin gaudir d’autonomia i tenir una participació 
activa en la societat.

Aquests casos podrien ésser atesos a l’empara de l’article 7.3 de la llei, però 
aquest precepte no es podrà aplicar fins que no se n’haurà fet el desplegament per 
reglament, raó que justifica la present modificació de la lletra e de l’article 7.1, amb 
l’objectiu de regular d’una manera segura el dret d’accés d’aquests col·lectius a la 
renda garantida de ciutadania, atesa la necessitat de respondre amb urgència a les 
situacions de risc d’exclusió social.

Article 1. Modificació de l’article 7 de la Llei 14/2017
Es modifica la lletra e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la ren-

da garantida de ciutadania, que resta redactada de la manera següent: 
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«e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 
permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat, llevat que es tracti de sensesostre o de dones 
víctimes de violència de gènere.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, amb el benentès que el precepte modificat, en la me-
sura que comporti eventuals despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, 
no produirà efectes fins que no sigui vigent la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici immediatament posterior a l’entrada en vigor de la llei present.

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Sol·licitud: GP PSC-Units (reg. 3272).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta 
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania sigui tramitada pel pro-
cediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 15.05.2018.

ESMENES PRESENTADES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA

Reg. 9347, 9466 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 9347)

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 estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 
de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
»e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat.

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones que visquin en un serveis 
residencial de tipus social, sanitari o sociosanitari i que segueixin un pla de treball 
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vinculat a un procés d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en 
un període no superior a sis mesos, d’acord amb el corresponent informe dels pro-
fessionals de Treball Social i/o de suport social del Servei Residencial.»

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

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 9466)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda ga-
rantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

[...]

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 7.1 de la Llei 14/2017

Article 7. Requisits per a tenir dret a la Renda Garantida de Ciutadania
1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
a) Ésser majors de vint-i-tres anys, o de divuit anys si es troben en alguna de les 

situacions següents: 
– Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
– Ésser òrfenes dels dos progenitors.
– Haver estat víctimes de violència masclista en l’àmbit de la llar.
– Haver estat tutelat per la Generalitat fins a aconseguir la majoria d’edat, sense 

requisit mínim de temps de tutela, situació que s’acreditarà mitjançant certificació 
de l’organisme competent en matèria de tutela, sempre i quan el/la jove per algun 
motiu no pugui ser beneficiari en el moment de la sol·licitud de la RGC, o en el futur 
per haver-la exhaurit, de la prestació econòmica per a jove extutelat de la Genera-
litat de Catalunya. El jovent que estigui inclòs en aquest requisit haurà de seguir un 
pla de treball individual amb l’acompanyament professional que requereixi el seu 
seguiment.

– Trobar-se en situació de greu exclusió social, que s’acreditarà mitjançant el 
corresponent informe dels serveis socials públics competents.

– Qualsevol altra situació o circumstància que s’estableixi per reglament.
[...]

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP
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ESMENA TRANSACCIONAL PRESENTADA

Reg. 10260

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  

(REG. 10260)

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

nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Gra-
nados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes transaccionals a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

Esmena transaccional 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article primer

Article primer
Es modifica l’apartat e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania.
«Article 7. Requisits per a tenir dret a la renda garantida de ciutadania
»1. Tenen dret a la renda garantida de ciutadania, amb la condició de titulars, les 

persones que compleixen els requisits següents: 
[...]
» e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre 
penitenciari en règim ordinari o tancat.

Aquest caràcter de permanència ve determinat en funció de les circumstàncies de 
la persona i no del tipus de servei.

En conseqüència, sempre que es complexin la resta de requisits exigits per la Llei 
de RGC, podran accedir a la renda garantida les persones sense llar, dones víctimes 
de violència masclista i persones que visquin en serveis residencials de tipus social, 
sanitari o sociosanitari, que segueixin un pla de treball vinculat a un procés d’eman-
cipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un període no superior a sis 
mesos, d’acord amb el corresponent informe dels professionals de Treball Social i/o 
de suport social del servei residencial.»

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Grana-

dos Galiano, GP PSC-Units, portaveus

PROPOSTA DE REDACCIÓ RELATIVA A L’ESMENA TRANSACCIONAL 

PRESENTADA (REG. 10260)

Article 1. Modificació de l’article 7 de la Llei 14/2017
Es modifica la lletra e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la ren-

da garantida de ciutadania, que resta redactada de la manera següent: 
«e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residen-

cial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un 
centre penitenciari en règim ordinari o tancat, amb el benentès que el caràcter de 
permanència del servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàncies 
personals dels destinataris de la prestació i no pas pel tipus de servei. En conse-
qüència, com a excepció al requisit d’accés establert per aquesta lletra, i sempre que 
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complexin la resta de requisits exigits per aquest article, poden accedir a la renda 
garantida de ciutadania, si segueixen un pla de treball vinculat a un procés d’eman-
cipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini de no més de sis 
mesos, d’acord amb l’informe corresponent dels professionals del treball social i de 
suport social al servei residencial, les persones que es trobin en alguna d’aquestes 
circumstàncies: 

– Persones sense llar.
– Dones víctimes de violència masclista.
– Persones beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.»
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics
252-00009/12

PRESENTACIÓ: PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT

Reg. 5501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament de Catalunya, d’acord amb el que 

disposen els articles 47.4, 63 i 66 del Reglament del Parlament, proposo a la Mesa 
que acordi i proposi al Ple la creació d’una comissió específica d’estudi sobre els 
drets civils i polítics a Catalunya.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets civils i 
polítics a Catalunya

Exposició de motius
L’Estat Espanyol ha respost de forma autoritària la voluntat majoritària dels 

ciutadans de Catalunya de decidir democràticament el seu futur.
La irresponsabilitat del Govern espanyol d’intentar resoldre per la via judicial un 

problema de naturalesa política ha generat una regressió democràtica sense prece-
dents i, com a conseqüència d’això, hem vist amb preocupació com es vulneraven 
drets fonamentals i es degradava progressivament la separació de poders.

El respecte als drets civils i polítics no és només un mandat fruit del marc jurí-
dic de l’estat espanyol, particularment la pròpia Constitució Espanyola. Vulnerar-los 
representa atemptar contra allò que està especialment protegit en els tractats inter-
nacionals derivats de la Declaració dels Drets Humans i als quals estem adherits.

Desenes d’institucions, organitzacions i personalitats d’arreu del món, compro-
meses amb la defensa dels drets humans, han denunciat la repressió que el Govern 
espanyol ha exercit contra ciutadans indefensos que feien cues per poder votar, i han 
advertit que a l’Estat espanyol s’han produït vulneracions greus del dret a la partici-
pació política, la inviolabilitat parlamentària, la llibertat d’expressió, els drets de reu-
nió i manifestació, el principi de legalitat penal i el dret a la tutela judicial efectiva.

En aquest mateix sentit, el Síndic de Greuges ha manifestat que les mesures que 
adoptat l’Estat com a reacció als fets ocorreguts a Catalunya durant la tardor del 
2017 han afectat de manera significativa els drets fonamentals i els principis cons-
titucionals.

En definitiva, durant els darrers mesos s’han produït regressions democràtiques 
molt greus al conjunt de l’Estat espanyol que han afectat drets i llibertats fonamentals 
reconeguts tant en el marc jurídic estatal com internacional. Aquesta regressió de-
mocràtica ha tingut una incidència especialment intensa a Catalunya, però no només.

Hem vist com es jutgen i empresonen ciutadans per les seves cançons, piulades 
o idees. Com es censuren pàgines web. Com s’intervenen diaris i revistes. Com es 
cancel·len exposicions artístiques. O com es prohibeixen actes públics en funció 
de qui hi participa.

Aquestes accions prefiguren un panorama de risc per a l’estat de dret. Limitar 
l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques posa en qüestió els propis 
fonaments democràtics i això hauria de ser motiu de preocupació per a tots els de-
mòcrates, a Catalunya, a l’Estat espanyol i al conjunt d’Europa.

Per aquest motiu, es considera necessari crear una comissió d’estudi sobre els 
drets civils i polítics que permeti analitzar la profunditat de les vulneracions que 
s’han produït, la importància d’aquests drets en una societat democràtica avançada, 
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les mesures que es poden adoptar per garantir el respecte i el compliment de la lega-
litat internacional en matèria de drets humans individuals i col·lectius, i les accions 
que poden contribuir a generar un marc propici per al lliure exercici d’aquests drets.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi sobre els drets ci-

vils i polítics, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La Comissió ha d’ésser integrada per vint-i-un membres.

Objecte
L’estudi sobre la situació dels drets civils i polítics a Catalunya.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió
La comissió específica per a l’estudi sobre els drets civils i polítics tindrà la vi-

gència corresponent a la de la legislatura en curs.
La Comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament. I també es podran dur a terme in-
formes provisionals que seran lliurats al final de cada període de sessions.

Palau del Parlament, 18 de juny del 2018
Roger Torrent i Ramió, president
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Segona part

Punt 6 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició 
energètica
302-00006/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8980 i 9109 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la transició energètica (tram. 300-00011/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar i acordar, en un termini de 6 mesos, amb els grups parlamentaris 

del Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica a Ca-
talunya.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega, 
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

3. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació d’habitatges que 
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
50.000 habitatges anuals.

4. Presentar, en un termini de 6 mesos, un Pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat 
de Catalunya.

5. Presentar, en un termini de 6 mesos, la normativa que ha de regir la construc-
ció amb criteris bioclimàtics, per tal que els nous edificis construïts siguin de con-
sum energètic gairebé nul a partir de 2020.

6. Presentar, en un termini de 6 mesos, un pla de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle per a l’any 2030 (amb any base 1990), per arribar als objectius 
proposats per la Unió Europea.
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7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les 
instal·lacions i infraestructures eòliques.

8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’ener-
gia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’auto-
consum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tan-
cades i intel·ligents.

9. Impulsar la modificació de la Llei d’Urbanisme de Catalunya per adaptar-la a 
les necessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi cli-
màtic, tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les cen-
trals nuclears amb 40 anys de vida, preveient la solució a l’emmagatzematge i ges-
tió dels residus garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar 
conjuntament un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin 
un Pla d’Implantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el 
consum de combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10885; 10896 i 11202; 10901 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

17.07.2018 i 24.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10885)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energètica (tram. 302-
00006/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat abans de l’apartat 1

Apartat. Crear la Conselleria de Medi Ambient i Transició Energètica

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 1 bis

1 bis. Presentar en un termini de 6 mesos un calendari per a la concreció l’any 
2020 els objectius de producció d’energia renovable fixats en el pla de l’energia i 
Canvi Climàtic 2010-2020.

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 7

7. Fer les modificacions normatives adients per agilitzar les tramitacions de les 
instal·lacions i infraestructures eòliques amb l’objectiu d’assolir la producció de 
5.153 MW en energia eòlica anuals l’any 2020.
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Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 8

8. Impulsar i simplificar la tramitació administrativa de les instal·lacions d’ener-
gia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb especial incidència en l’autocon-
sum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les micro-xarxes tancades 
i intel·ligents per assolir la producció d’energia de solar fotovoltaica de 1.000 MW 
anuals l’any 2020.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 10

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament de les 
centrals nuclears amb 40 anys de vida quan es vagin esgotant les autoritzacions de 
funcionament actuals, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus 
garantint la solvència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar conjuntament 
un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 11

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin 
un Pla d’Implantació d’energies renovables i d’electrificació per a la connexió dels 
vaixells i creuers a cada un dels Ports per tal de reduir el consum de combustibles 
fòssils i les emissions que se’n deriven.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 12

12. Calendaritzar i pressupostar noves infraestructures de transport electrificat 
com el Tren Tram al Camp de Tarragona, l’arribada de la Línia 1 a Badalona, la 
Línia 3 a Esplugues, la Línia 8, i el tram central de la Línia 9.

Esmena 8
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 13

13. Desplegar la llei de Finançament del Transport Públic i impulsar les mesures 
fiscals finalistes que inclou la llei perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2019, amb 
l’objectiu d’augmentar els recursos econòmics de la Generalitat destinats finançar 
el transport públic.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 14

14. Instar el Govern de l’Estat a recuperar la inversió a l’ATM fins a 150 M€.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10896 I 11202)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició energè-
tica (tram. 302-00006/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1

1. Recollir en el Pla de Govern de la legislatura XII les línies de treball estratè-
giques i ambicioses que permetin accelerar la transició energètica que propugna el 
Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTE), recollides àm-
pliament en la Llei 16/2017, del Canvi Climàtic.

Crear una comissió de treball dins el parlament i amb participació del govern 
que adeqüi el Pacte Nacional per a la Transició Energètica als darrers canvis legis-
latius tant a nivell català com europeu alhora que des de la comissió en surtin pro-
postes per incidir en el projecte de llei que està tramitant l’estat espanyol de canvi 
Climàtic i Transició energètica.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Avançar en el desplegament de la mobilitat elèctrica per carretera a Catalu-
nya, dotant al Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per 
al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC) dels recursos suficients, allargant la seva 
implementació fins l’any 2021. El desplegament de punts de recàrrega ha d’assegu-
rar que aquesta infraestructura sigui interoperable, donant visibilitat a les seves ubi-
cacions i al seu estat de funcionament en temps real tal com marca la llei de Canvi 
Climàtic, garantir que el 100% de la flota pública de l’Administració de la Genera-
litat sigui elèctrica el 2030.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3.1. En base al Plan Estatal de Vivienda 2018‐2021, optar al màxim de finança-
ment estatal, aportant el 30% del finançament de les actuacions establerts amb fons 
de la Generalitat de Catalunya, per a l’atorgament de les subvencions dels progra-
mes de foment per a la rehabilitació d’habitatges i edificis residencials.

3.2. Aprovar durant l’any 2019, una vegada finalitzat el procés d’exposició públi-
ca i informació als agents institucionals i socials, el Pla Territorial Sectorial d’Ha-
bitatge de Catalunya, que permetrà definir objectius per a guiar les polítiques d’ha-
bitatges com, entre altres, les zones prioritàries de rehabilitació i les necessitats de 
millora dels habitatges.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Impulsar un projecte europeu SHERPA com a pas previ a la redacció d’un 
Pla d’implementació de les mesures d’eficiència energètica en els edificis públics, 
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d’acord amb el que preveu la nova Directiva de la UE 844/2018 que actualitza i mo-
difica les Directives de 2010 i 2012 sobre eficiència energètica.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Valorar el nivell d’exigència del nou Código Técnico de la Edificación estatal 
pel que fa a la definició dels nous edificis construïts que han de ser considerats com 
a edificis de consum energètic gairebé nul. Presentar, si escau, en un termini de 6 
mesos, la normativa pròpia complementària adient en aquest àmbit.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Constituir, en un termini de 6 mesos, el comitè d’experts de canvi climàtic i 
presentar, posteriorment, l’informe preliminar per a l’elaboració dels pressupostos 
de carboni per al període 2020-2025, tal com estableix la llei de canvi climàtic apro-
vada amb el consens de tot el Parlament.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7.1. Elaborar una proposta de decret per modificar la normativa vigent sobre al 
desplegament de la generació elèctrica solar i eòlica.

7.2.Crear una comissió de treball en què participin els òrgans i els organismes 
dels departaments de la Generalitat –energia, medi ambient i urbanisme– i les en-
titats representatives del sector més involucrats en la tramitació de la instal·lació de 
parcs eòlics tant terrestres com marins a Catalunya.

7.3. Preveure els mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar i agi-
litzar les tasques i les responsabilitats de tots els departaments de la Generalitat en 
les tramitacions dels parcs eòlics.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Instar el Govern de l’Estat a impulsar i simplificar la tramitació administra-
tiva de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de baixa potència a Catalunya, amb 
especial incidència en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatze-
matge i les micro-xarxes tancades i intel·ligents.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Incorporar a la Llei de Territori, en tràmit, la regulació per fer front a les ne-
cessitats de la Transició Energètica renovable i a la lluita contra el canvi Climàtic, 
tal i com estableix la Llei de Canvi Climàtic.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10901)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transició ener-
gètica (tram. 302-00006/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 1 bis 

1 bis. Recuperar, per raons d’interès general, totes les xarxes de transport i dis-
tribució d’energia per tal de garantir el subministrament al conjunt de la ciutadania.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De supressió i addició al punt 2 

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric 
a Catalunya i de solució al seu principal problema, que és el de punts de càrrega, 
que incorpori com a objectiu que el 100% de la flota pública de l’Administració de 
la Generalitat sigui elèctrica l’any 2030.

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un pla de reforç i foment del transport pú-
blic que inclogui la reducció de les tarifes actuals, la seva gratuïtat per joves i per-
sones en vulnerabilitat econòmica i una moratòria en la construcció i/o ampliació 
d’infraestructures viàries d’alta velocitat.

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 bis 

2 bis). Presentar un pla de foment de la generació distribuïda apostant per un 
sistema públic de producció i distribució de l’energia que es centri en la titularitat i 
gestió pública de les xarxes energètiques.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2 ter 

2 ter. Garantir l’aplicació de la llei contra la pobresa energètica a les grans com-
panyies comercialitzadores, impedint el tall del subministrament a les persones en 
situació de vulnerabilitat econòmica.

Esmena 5
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis). Derogar i paralitzar la construcció dels grans projectes d’infraestructures 
energètiques, com el MidCat o les línies elèctriques MAT.

Esmena 6
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 10

10. Instar el Govern de l’Estat a implantar un calendari de tancament l’any 2027 
de les centrals nuclears amb 40 anys de vida tal i com preveu la Llei de Canvi Cli-
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màtic, preveient la solució a l’emmagatzematge i gestió dels residus garantint la sol-
vència dels criteris tècnics i de seguretat i a impulsar conjuntament un pla de rein-
dustrialització de les comarques amb centrals. Elaborar plans de transició per als 
territoris amb presència de centrals nuclears, prioritzant la subrogació dels actuals 
llocs de treball en els centres productors per fer front als desmantellaments.

Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 11

11. Demanar a la Presidenta del Port de Barcelona i al de Tarragona, nomenats 
a proposta del Govern de la Generalitat, que en un termini de sis mesos impulsin: 
un pla d’electrificació i d’autoproducció d’energia renovable dels ports que permeti 
la connexió a la xarxa elèctrica de bucs i creuers i una calendari de reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, òxids de nitrogen i partícules fines. Pla d’Im-
plantació d’energies renovables a cada un dels Ports per tal de reduir el consum de 
combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

Esmena 8
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 12

12. Presentar un pla d’autoproducció d’energia renovable d’autoconsum en les 
instal·lacions portuàries competència de la Generalitat de Catalunya i definir una 
estratègia per a l’electrificació total l’any 2022 de tots els ports de Catalunya que 
permeti connectar a la xarxa elèctrica les embarcacions durant el període d’estada 
i amarrament.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC
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Punt 7 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00007/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 300-00012/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estu-

di sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als 
serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bà-
siques de salut.

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupe-
ració pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 
euros l’any.

3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar in-
tegralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut.

4. Recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i dotar-la d’un marc pres-
supostari adequat, creant un espai de coordinació entre la Generalitat i els Ajun-
taments per tal de gestionar en el territori, les funcions i competències de la salut 
pública.

5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament 
i les entitats locals, per dimensionar la distribució de recursos, amb criteris d’equi-
tat, d’accessibilitat i de qualitat, per adequar-lo a: 

a) L’envelliment progressiu de la població catalana, orientant els serveis a la cro-
nificació 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 re-
cursos d’arrelament comunitari.

6. Portar a terme el compliment immediat de la Moció 2/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la política sanitària: 

a) Garantint el compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa re-
ferència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

b) Elaborant una nova disposició reglamentària d’accessibilitat del sistema de 
salut, de manera que: 

i. Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis mà-
xims de garantia.

ii. S’estableixi un termini màxim garantint de quaranta-vuit hores per a 
l’atenció en les consultes programades d’atenció primària.

iii. S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per tal que 
tota persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el 
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procés diagnòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta, 
hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.

iv. S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català 
de la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim 
garantit. En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui 
complir, prioritzant sempre els centres de gestió pública.

v. S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin pro-
duït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites despro-
gramades.
c) Garantint, en el termini d’un mes, la implantació de les mesures necessàries 

per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista d’espe-
ra sigui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de 
derivar el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha 
programat efectivament.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10884; 10893; 10895; 10900 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10884)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupera-
ció pressupostària i per assolir progressivament en el termini de dos anys una des-
pesa per càpita de 1.500 euros l’any.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, diputada, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10893)

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

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estu-
di sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries pel que fa als 
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serveis assistencials, especificant la reducció i l’eliminació de serveis per àrees bà-
siques de salut.

A l’estudi haurà de constar de manera separada com s’han donat les retallades 
i disminucions pressupostàries a la gestió pública i a la gestió indirecta o privada

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 6

d) Eliminar les tres llistes d’espera dels centres que s’inclouen en el SISCAT i que 
per tant reben finançament públic. En el procés de reducció a la mínima expressió 
del temps per rebre l’assistència sanitària existirà una mateixa i única llista d’espe-
ra amb independència de la forma d’accés (CATSALUT, Mútues o d’altres formes 
privades).

Esmena 3
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt

7. Instar al Govern a la presentació en el present any d’un Projecte de Llei per fer 
efectiu un model sanitari de titularitat, gestió i provisió 100% públic.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10895)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política sanitària (tram. 302-00007/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 que queda redactat de la següent manera

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, un estudi 
sobre l’efecte de les retallades i les disminucions pressupostàries realitzades pel Go-
vern de la Generalitat pel que fa als serveis assistencials, especificant la reducció i 
l’eliminació de serveis per àrees bàsiques de salut, i aportant el detall de les retalla-
des en els sous dels professionals i la precarietat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2 que queda redactat de la següent manera

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per garantir la recupera-
ció pressupostària i per assolir progressivament una despesa per càpita de 1.500 eu-
ros l’any i que contempli una aposta ferma en el pressupost per a l’Atenció Primària.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 3 que queda redactat de la següent manera

3. Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per abordar 
integralment els determinants socials, per lluitar contra les desigualtats en salut, i 
amb perspectiva de gènere, i dotar les partides pressupostàries necessàries per al 
seu assoliment.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 que queda redactat de la següent manera

5. Elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels ajuntament 
i les entitats locals, Col·legis Professionals de les professions sanitàries, associa-
cions, sindicats i representants dels malalts, per dimensionar la distribució de recur-
sos assistencials dotant-los de les plantilles professionals adequades, amb criteris 
d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat i de gènere, per adequar-lo a: 

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 d’una nova lletra d)

d) Les necessitats de suport psicoterapèutic i psicoeducatiu de la població a 
l’atenció primària.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició al punt 5 d’una nova lletra e

e) El desenvolupament de programes de prevenció del suïcidi.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, del GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10900)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària 
(tram. 302-00007/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, una anà-
lisi sobre l’efecte de les retallades en l’evolució pressupostària i de la contractació 
pel que fa a les diferents línies de serveis assistencials.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Elaborar un pla plurianual d’escenaris pressupostaris per recuperar progressi-
vament la despesa per càpita, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Continuar elaborant i desplegant els Plans Estratègics sanitaris territorials, 
com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien les actuacions sanitàries 
del territori, comptant amb la participació del món local, la ciutadania, els profes-
sionals i les entitats proveïdores.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. a) Vetllant pel compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa 
referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. b) Duent a terme una revisió dels temps de referència en procediments quirúr-
gics i visites a especialistes seleccionats que haurà de complir els següents paràme-
tres: 

– Serà amb criteri clínic.
– Es durà a terme amb participació d’experts i usuaris.
– Es realitzarà abans del primer trimestre de 2019.
– Es garantirà l’atenció dels processos aguts a l’atenció primària el mateix dia 

que es produeixin.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6. b) bis. Continuant l’impuls de la proactivitat dels centres hospitalaris, d’acord 
amb les previsions de la instrucció 5/2016 del CatSalut sobre actuacions i infor-
mació que s’ha de facilitar a les persones incloses en el Registre de llistes d’espera 
quirúrgiques del Servei Català de la Salut, per tal d’assegurar l’oferiment d’un cen-
tre alternatiu on realitzar la intervenció abans que finalitzi el període de garantia o 
referència.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

6. b) ter. Tendint a establir el termini màxim d’un mes en el cas de les interven-
cions quirúrgiques desprogramades, tant amb termini de garantia com de referència.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 8 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’atenció a la primera infància
302-00008/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 9016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que es-
tableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
(tram. 300-00013/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 

on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials, 
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge 
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants, amb els objectius de: 

a. Coordinar totes les polítiques de suport a la primera infància que es desenvo-
lupin des de les diferents administracions.

b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions 
de suport i apoderament parental, per garantir el suport adequat a cada família, pen-
sant en la igualtat d’oportunitats dels infants, així com entre dones i homes, la lluita 
contra la segregació educativa i la cohesió social 

c. Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa

d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’infan-
til, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treballa-
dores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador in-
closos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu

2. Sobre Escoles Bressol: 
a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars d’in-

fants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar dispo-
nible 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.

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-
des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012.

c. 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.

d. Elaborar un pla de formació de mestres, tant teòric com pràctic, per proporci-
onar coherència pedagògica a l’etapa; així mateix, oferir formació a serveis territo-
rials del Departament d’Ensenyament, perquè hi haja especialistes que puguin teixir 
xarxa a tot el país.
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e. Establir la Coeducació com a eix central de les línies de treball, per acom-
panyar els equips de les escoles bressol en el procés de descobrir els estereotips de 
gènere i les discriminacions que se’n deriven, ajudar-los a generar estratègies per 
transformar les escoles en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereo-
tipats a nens i a nenes.

f. Donar compliment al punt 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió públi-
ca i la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’impulsar 
un programa de beques menjador a les escoles bressol, incloure el servei de menja-
dor com a part del projecte educatiu de l’escola i afavorir en la seva contractació als 
criteris de proximitat i certificació ecològica.

g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats, 
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

3. Sobre espais familiars
a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que 

fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla 
formatiu per als professionals

b. Col·laborar en la planificació dels espais familiars, que tingui present el treball 
en xarxa amb la resta de serveis bàsics destinats a la primera infància.

c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi amb la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, portaveu ad-

junta, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9911; 10894; 10899; 10902 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9911)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
(tram. 302-00008/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra b del punt 1

1.b. Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions 
de suport i apoderament parental, per garantir un correcte desenvolupament dels in-
fants, el suport adequat a cada família, pensant en la igualtat d’oportunitats dels in-
fants, així com entre dones i homes, la lluita contra la segregació educativa i la co-
hesió social.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició al final de la lletra d del punt 1

1.d. Començar a dissenyar estratègies pedagògiques per l’etapa completa d’in-
fantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini, i recuperar el valor d’aquesta 
etapa educativa 0-6.
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Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra e del punt 1

1.e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, així com la seva formació adequada, i assegurar que aquests serveis for-
men part del projecte educatiu.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 2

2.a.1. 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 ser-
vei 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 s’ha de comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per 
plaça i any, acordats amb els ajuntaments.

2.a.2. Fomentar la tarifació social per garantir l’equitat en l’accés a aquest ser-
vei públic.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 2

2.b. Restituir 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.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra c del punt 2

2.c. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les 
necessitats educatives de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda fami-
liar disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies, en coresponsabilitat amb 
els Ajuntaments.

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra a del punt 3

3.a. Elaborar un programa marc i una regulació pròpia pels espais familiars, que 
fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius del seu funcionament i un pla 
formatiu per als professionals, en coresponsabilitat amb els Ajuntaments.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 3

3.b. Col·laborar amb els Ajuntaments i donar-los suport en la planificació dels 
espais familiars, que tingui present el treball en xarxa amb la resta de serveis bàsics 
destinats a la primera infància.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 10894) 

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

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis 
d’atenció a la primera infància (tram. 302-00008/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1e

e. Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu. Per ga-
rantir la igualtat de condicions laborals, gestionar de manera pública la totalitat de 
les escoles bressol de titularitat pública.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2b

b. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-
des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als 
ajuntaments des de 2012. Desistir de la totalitat de recursos anunciats o formalitzats 
davant de les sentències que estimen les pretensions d’Ajuntaments en relació als im-
pagaments de la Generalitat per Escoles Bressol.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10899)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció 
a la primera infància (tram. 302-00008/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància 
(0-3 anys), on estiguin implicats els departaments corresponents del Govern de la 
Generalitat els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge pedagògic i re-
lacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de centre, que 
treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i als infants, 
amb els objectius de: 
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de refosa dels punts c i d en un únic punt

Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa per l’etapa 
completa d’infantil, de 0 a 6 anys, a curt, a mig i a llarg termini.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

e. Promoure unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors i treba-
lladores de les escoles bressol i dels espais familiars, serveis d’acollida i menjador 
inclosos, i assegurar que aquests serveis formen part del projecte educatiu.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, supressió i addició

2.a. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de llars 
d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar dis-
ponible bruta, i on la Generalitat recuperi de manera progressiva la participació en 
el finançament de l’etapa educativa dels 0-3 amb una partida suficient als propers 
pressupostos de la Generalitat, i sense perjudici de la participació d’altres institu-
cions segons l’Acord Marc que es tanqui amb la Comissió Mixta (formada pel De-
partament d’Ensenyament, la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis 
de Catalunya).

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició 

2.b. Establir un acord marc amb la Comissió Mixta, per buscar fórmules per res-
tituir les partides destinades al foment i al funcionament de les llars d’infants muni-
cipals no retornades als ajuntaments des de 2012, tenint en compte les aportacions 
efectuades des de les Diputacions.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2.g. Revisar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats, 
perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3.c. Coresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi a la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10902)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància (tram. 302-
00008/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1 que queda redactat de la següent manera

1. Elaborar un Pla de desenvolupament infantil, centrat en la primera infància, 
on estiguin implicats el Departament d’Ensenyament, el de Treball i Afers Socials, 
el departament de Salut, els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge 
pedagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants, que estigui calendaritzat i amb propostes concretes, amb els objectius de: 

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de la lletra a del punt 2 que queda redactat de la següent manera

a. Garantir que l’educació infantil de primer cicle (0-3 anys) sigui universal i 
gratuïta.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2 que queda redactat de la següent manera

b. 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 ajun-
taments des de 2012, pagant els endarreriments, donant compliment a les diverses 
sentències del TSJC en aquest sentit abans que comenci l’any 2019.

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra g del punt 2 que queda redactat de la següent manera

g. Millorar el procés d’autorització i inspecció de centres de 0 a 3 anys privats i 
públics, perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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Punt 9 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de 
comunicació públics de la Generalitat
302-00009/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 9112 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 
300-00010/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de preservar la condició de 

servei públic dels mitjans de comunicació de la Generalitat, motiu pel qual han de 
garantir el principi de veracitat informativa, així com el respecte i la observança 
de les garanties previstes a la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Ca-
talunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Garantir que la programació del conjunt dels mitjans de comunicació públics, 

especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflexe de la diversitat i el pluralis-
me polític, social i cultural de la societat catalana.

b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convi-
vència cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya.

c) Obrir la contractació externa de la CCMA a més empreses productores, una 
acció amb la que es contribuirà a suport al potent sector audiovisual, al mateix 
temps que es millorarà la neutralitat i l’objectivitat dels mitjans ràdio i televisió pú-
blics de la Generalitat.

d) Adoptar les mesures necessàries perquè en propers processos electorals els 
mitjans de comunicació públics garanteixin el compliment dels principis continguts 
a la legislació electoral i evitar així, noves sancions de l’administració electoral per 
vulneració de la neutralitat informativa.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant; Andrea Levy Soler, diputada, SP PPC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10891 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 10891)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 302-
00009/12).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició a la lletra b del punt 2 que quedaria redactat de la següent manera

b) Promoure activament en els mitjans de comunicació de la CCMA la convi-
vència, cívica, el respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques, socials, 
lingüístiques, culturals i religioses presents a Catalunya, a la resta d’Espanya i a la 
Unió Europea, així com el respecte a totes les institucions del nostre Estat Demo-
cràtic i de Dret.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 3 que quedaria redactat de la següent manera

3. El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme la urgent renovació 
dels membres del Consell de Govern de la CCMA i la seva Presidència mitjançant 
un procediment públic obert, transparent i competitiu que garanteixi els principis 
de neutralitat política i el respecte a la pluralitat i la diversitat social, l’establiment 
i compliment de requisits d’experiència professional i desvinculació política dels 
candidats i l’exigència de majories parlamentàries reforçades per a la seva tria. Així 
mateix i sens perjudici d’aquesta renovació, el Parlament es compromet a reformar 
la legislació relativa als mitjans audiovisuals de la Generalitat per tal que siguin 
efectivament independents, neutrals i objectius, amb vocació de servei al conjunt de 
la ciutadania i no pas un instrument d’agitació i propaganda política separatista.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs
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Punt 10 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme
302-00010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpe-
l·lació al Govern sobre turisme (tram. 300-00016/12).

Moción
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar, en el plazo máximo de 6 meses, un Plan de medidas de promoción 

turística, interior y exterior, para la recuperación de la reputación de las marcas 
«Barcelona» y «Catalunya», que incluyan sesiones de sensibilización turística di-
rigidas a profesionales del sector y población en general con el objetivo de que se 
perciban estos territorios como destino turístico integral.

2. Llevar a cabo una encuesta entre los operadores de turismo con el objetivo de 
determinar las causas de la reducción de 225.000 pernoctaciones de turismo nacio-
nal en los primeros 5 meses de 2018, analizando qué otros destinos han aumentado 
sus pernoctaciones de forma proporcional. Una vez finalizada esta encuesta, instar 
a la comparecencia del responsable de Turismo del Govern para dar cuenta de los 
resultados y conclusiones obtenidos.

En base a esta encuesta, realizar una campaña de recuperación y atracción del 
turismo proveniente del resto de España, promocionando Cataluña como destino en 
el mercado nacional.

3. Manifestar el rechazo a las campañas que fomentan la turismofobia. El con-
junto de fuerzas políticas representadas en el Parlament de Catalunya se comprome-
te a no favorecer este tipo de actitudes ofensivas hacia el turismo, empezando por 
sus propias organizaciones.

4. Preservar los espacios públicos, los principales iconos turísticos, los actos in-
ternacionales con presencia de la Generalitat, los parques naturales, las playas y las 
zonas turísticas en general de los símbolos políticos que pudieran generar enfrenta-
miento o división con el turismo procedente de otros países y, especialmente, con el 
del resto de España y entre catalanes.

5. Instar al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) a rea-
lizar un informe anual de seguimiento de las condiciones laborales, detección de 
fraude laboral, precariedad y planes de formación en el ámbito del sector turístico, 
debido a las especiales características del sector y su peso en el número de empleos 
que genera, con inicio en el presente ejercicio 2018.

6. Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación de 
empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, investigación y 
desarrollo turístico, con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, y que se 
incluya el mismo en la Relación de Clústers de Catalunya que impulsa la Agencia 
para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ).

7. Elaborar un Manual para inversores con información sobre el sector del Turis-
mo con la finalidad de captar fondos de inversión para proyectos con valor añadido 
real para la oferta turística de Cataluña.

8. Impulsar un Plan específico de desarrollo e innovación dirigido a destinos 
turísticos consolidados (Costa Daurada, Costa Brava, Costa del Garraf y Costa del 
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Maresme), con el objetivo de potenciar su competitividad y atractivo. Este Plan debe 
incluir la interacción con otros modelos y activos turísticos en sus respectivas áreas 
de influencia, como el turismo rural, el enológico y gastronómico y los parques na-
turales, entre otros, que pueden salir fortalecidos gracias al reclamo de los modelos 
consolidados.

9. Realizar un análisis sobre las pérdidas de congresos e inversiones de cara a 
años futuros, incurridas desde septiembre de 2017, y el alcance de su repercusión 
económica en los próximos años. Este análisis debe ser la base para la realización 
de un Plan para la recuperación e impulso de este tipo de actividad turística por par-
te del Catalunya Convention Bureau (CCB).

10. Impulsar, desde la Agencia Catalana de Turismo, la presencia de la marca 
«Catalunya» en las principales convenciones nacionales e internacionales en mate-
ria de turismo LGTBI.

11. Aumentar la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en es-
tablecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualmente en la 
web de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este con-
cepto, la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del 
Turisme, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente 
disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.

12. Establecer un plan de actuación, durante la temporada de verano, frente a po-
sibles incidencias relacionadas con el transporte aeroportuario en coordinación con 
todos los agentes implicados.

13. Elaborar un calendario para el proceso de digitalización del patrimonio cul-
tural y los principales iconos turísticos con el objetivo, entre otros, de facilitar el 
control de los flujos de visitantes que afectan a las zonas de alta presión turística.

14. Desarrollar un Plan específico de seguridad para la temporada estival des-
tinado a las zonas en las que se produce un aumento significativo de incidencias 
delictivas, según las estadísticas disponibles de los últimos años, con el objetivo de 
prevenir la conflictividad y aumentar la seguridad en estas zonas.

Palacio del Parlamento, 6 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 10886; 10898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10886)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme (tram. 302-00010/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 5 bis

5 bis. Instar el Govern mitjançant el Departament de Treball a augmentar la do-
tació de personal per la inspecció laboral per tal de detectar i sancionar les pràcti-
ques fraudulentes en la contractació laboral –en el sector turístic que augmenten la 
precarietat ja existent–, com ara les externalitzacions i els «falsos autònoms», entre 
d’altres.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació i addició 

11. Aumentar la transparencia y la participación directa de los ayuntamientos en 
la toma de decisiones y en la gestión de las actividades financiadas en el Impuesto 
sobre estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publican-
do anualmente en la web de la Direcció General de Turisme, la recaudación total 
obtenida por este concepto, la relación detallada de los proyectos financiados con 
el Fons de Foment del Turisme, los costes que han significado cada uno de estos 
proyectos, el remanente disponible a final del ejercicio y los proyectos pendientes 
de iniciar.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, diputada, GP 

CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10898)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre turisme (tram. 302-
00010/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió del punt 1

1. Desenvolupar, en el termini màxim de 6 mesos, un pla de mesures de promoció 
orientades al mercat domèstic i internacional al servei del reforç de la marca Cata-
lunya i Barcelona (la competència és de l’Ajuntament de la ciutat), amb els instru-
ments necessaris amb l’objectiu que es percebin aquests territoris com destinacions 
turístiques integrals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme del mercat do-
mèstic en els 5 primers mesos de l’any, pel que fa a nombre de turistes i el volum 
d’ingressos i de manera comparativa amb d’altres destinacions de l’Estat. Aquest 
informe s’ha d’elaborar amb dades de fonts oficials, complementades per les pro-
cedents de les associacions professionals i els Patronats de Turisme de les Diputa-
cions. En funció d’aquest informe desenvolupar accions de promoció en el conjunt 
de l’Estat. En aquest marc, instar al responsable de Turisme del Govern per tal de 
donar compte dels resultats i les conclusions obtingudes.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt 6

6. Crear el clúster d’innovació turística, com va anunciar l’Hble. consellera 
d’Empresa i Coneixement a la seva compareixença del dia 12 de juliol de 2018 a 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb la participació d’empreses i universi-
tats amb acreditada trajectòria en formació, investigació i desenvolupament turístic, 
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amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector, i que s’inclogui a la relació 
de clústers de Catalunya que impulsa l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa 
(ACCIÓ).

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Revisar el mecanisme de transferència de recursos als ens locals provinents de 
l’IEET per tal de poder posar a disposició de la DGT els recursos econòmics sufi-
cients que permetin impulsar un pla específic de millora de les destinacions madures 
del país amb l’objecte de potenciar la seva competitivitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 9

9. Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme de reunions a 
Catalunya o elaborar i executar un pla específic de promoció per a aquest producte.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 11

11. Garantir la transparencia en la gestión del Impuesto sobre estancias en esta-
blecimientos turísticos (tasa turística) en Cataluña, publicando anualment en la web 
de la Agencia Catalana de Turismo, la recaudación total obtenida por este concepto, 
la relación detallada de los proyectos financiados con el Fons de Foment del Turis-
me, los costes que han significado cada uno de estos proyectos, el remanente dispo-
nible a final del ejercicio y los proyectos pendientes de iniciar.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 13

13. Realitzar un anàlisi pilot de mobilitat i de fluxos turístics a través de la in-
formació derivada de la telefonia mòbil sobre els espais turístics de major densitat 
turística del país i amb la possibilitat d’estendre-ho a d’altres zones.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 14

14. Continuar aplicant les mesures del Pla de seguretat per la temporada estival 
destinat a les zones en les que es produeix un augment significatiu d’incidències 
delictives, segons les estadístiques disponibles dels darrers anys, amb l’objectiu de 
prevenir la conflictivitat i augmentar la seguretat a aquestes zones.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Punt 11 | Debat i votació

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
302-00011/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
300-00017/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a ejercer sus compe-

tencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una política 
de tolerancia cero ante la delincuencia organizada que ocupa ilegalmente inmuebles 
y se apropia del espacio público para desarrollar actividades ilícitas, que implique: 

a. Incrementar los recursos económicos y humanos, especialmente los efectivos 
policiales, destinados a combatir de manera urgente y estructural la ocupación ile-
gal por parte de la delincuencia organizada, estudiando y, en su caso, incorporando 
en cada presupuesto las convocatorias de plazas del Cuerpo de Mossos d’Esquadra 
necesarias para garantizar que la plena competencia en materia de seguridad ciuda-
dana de la Generalitat es ejercida de manera efectiva y eficaz. 

b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar 
la convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia per-
manente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que 
actualmente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de ci-
vismo.

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.

d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las 
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de 
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más 
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda pública.

e. Actuar proactivamente contra prácticas ilícitas y dañinas para la seguridad 
y la convivencia en la vía pública como la venta ilegal en el espacio público, «top 
manta» o la venta ambulante de bebidas alcohólicas que son especialmente atrac-
tivas para las mafias y muy perjudiciales tanto para los comerciantes que sufren 
injustamente estas graves formas de competencia desleal como para las personas 
vulnerables que éstas explotan para llevarlas a cabo, las cuales deben ser objeto de 
especial protección mediante planes de integración sociolaborales específicos que 
deben ser elaborados por la Generalitat en el plazo máximo de 3 meses desde la 
aprobación de esta moción.

f. Incrementar la colaboración y la cooperación con todas las administraciones, 
especialmente la Administración General del Estado, a efectos de detectar y actuar 
ante las rutas del narcoturismo internacional, y también diseñar e implementar un 
plan del CatSalut de lucha contra la toxicomanía desde una perspectiva sanitaria di-
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rigida a la prevención y tratamiento de las adicciones, con estrategias transversales 
orientadas a la comunidad.

g. Identificar las comunidades de vecinos más vulnerables con el objetivo de 
priorizar su protección previa, garantizar que puedan denunciar de forma ágil las 
actuaciones de las mafias o su propia situación de vulnerabilidad y que disfruten 
de una efectiva indemnidad y confidencialidad tanto antes como después de las de-
nuncias.

Palacio del Parlamento, 9 de julio de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 9912; 10866; 10887; 10897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 9912)

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activi-
tats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt b

b. Actuar y sancionar proactivamente las actividades incívicas para recuperar la 
convivencia en los espacios públicos en los que se ha detectado la presencia perma-
nente de mafias organizadas, especialmente en aquellos municipios en los que actu-
almente hay una dejación en la aplicación de sus respectivas ordenanzas de civismo.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió del punt c

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
mensual, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP PSC-

Units

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 10866)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
302-00011/12).
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Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat c bis

c bis. Implementar més mecanismes de col·laboració entre el cos dels Mossos 
d’Esquadra i les policies locals amb l’objectiu d’incrementar les actuacions conjun-
tes que garanteixin l’ordre públic i la seguretat ciutadana.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 10887)

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a 
terme activitats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt c

c. Priorizar la lucha contra la delincuencia organizada y la ocupación ilegal en 
las juntas de seguridad locales, estableciéndose una supervisión periódica, al menos 
menusal, de las actuaciones que se aprueben y se lleven a cabo. Les crisis migratò-
ries i la dificultat de regularitzar la situació de milers d’immigrants amb una Llei 
d’Estrangeria molt restrictiva, aboca a una situació difícil que requereix solucions 
a mitjà i llarg termini i, de forma immediata, prioritzar la prevenció, la coordinació 
entre Administracions i molta actuació social.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt d

d. Proteger y administrar el parque público de vivienda del que disponen las 
administraciones en Cataluña ante las ocupaciones ilegales de viviendas públicas, 
instando al inmediato desahucio de las mismas puesto que suponen un riesgo de 
apropiación por parte de las mafias y un mayor desamparo de los ciudadanos más 
vulnerables que sufren dificultades o son excluidos del acceso a la vivienda públi-
ca. L’actual crisi social, on l’atur i la precarietat persisteixen amb alts preus espe-
culatius de l’habitatge tant de propietat com de lloguer, i on la legislació existent 
no protegeix als sectors més febles de la societat, el desallotjament ha de tenir en 
compte criteris socials de vulnerabilitat, diferenciant les organitzacions mafioses de 
les famílies necessitades de sostre, especialement d’aquelles on hi ha menors d’edat 
o persones grans, a les quals les administracions han de facilitar alternatives habi-
tacionals abans de procedir.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP 

CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 10897)

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 estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’immo-
bles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 302-00011/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt a

a. Incrementar els recursos econòmics i humans, especialment els efectius poli-
cials, destinats a combatre de manera urgent i estructural l’ocupació il·legal per part 
de la delinqüència organitzada, estudiant i, en el seu cas, incoroporant en cada pres-
supost les convocatòries de places del Cos de Mossos d’Esquadra per a garantir que 
la plena competència en matèria de seguretat ciutadana del a Generalitat és exercida 
de manera efectiva i eficaç.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt b

b. Actuar i sancionar proactivament les activitats incíviques per a recuperar la 
convivència als espais públics en els que s’ha detectat la presència permanent de 
màfies organitzades, especialment en aquells on es detecti major presencia d’aquest 
fenomen.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió del punt c

c. Prioritzar la lluita contra la delinqüència organitzada i la ocupació il·legal a les 
juntes de seguretat locals, establint-se una supervisió periòdica, almenys mensual, 
de les actuacions que s’aprovin i es portin a terme.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt d

d. Continuar amb les actuacions per protegir el parc públic d’habitatge de què 
disposen les administracions a Catalunya davant les ocupacions il·legals d’habitatges 
públics, accelerant els procediments per a recuperar el seu ús social ja que suposen 
un risc d’apropiació per part de les màfies i un major desemparament dels ciutadans 
més vulnerables que pateixen dificultats o són exclosos de l’accés a l’habitatge pú-
blic.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt e

e. Continuar treballant per a reduir tota l’economia submergida, que perjudica 
l’activitat econòmica que sí que compleix amb els seus deures fiscals i normatius, i 
per oferir sortides sociolaborals a aquelles persones vulnerables que s’hi dediquen 
perquè no tenen més alternatives.



PlE 17
10 d’octubre de 2018

29 Dossier

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt f

f. Incrementar la col·laboració i la cooperació amb totes les administracions, es-
pecialment l’Administració General de l’Estat, a efectes de detectar y actuar davant 
les rutes del narcoturisme internacional, i també dissenyar i implenentar un pla del 
Catsalut Sub-direcció General de Drogodependències de lluita contra la toxicoma-
nia des d’una perspectiva sanitària dirigida a la prevenció i tractament de les addic-
cions, amb estratègies transversals orientades a la comunitat.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició del punt g

g. Valorar les mesures per identificar las comunitats de veïns més vulnerables 
amb l’objectiu de prioritzar la seva protecció prèvia, garantir que puguin denunciar 
de manera àgil les actuacions de les màfies o la seva pròpia situació de vulnerabilitat 
i que gaudeixin d’una efectiva indemnitat i confidencialitat tan abans com després 
de les denúncies.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Debat i votació

Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació 
de la convivència
255-00001/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 18486, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 10.10.2018

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-Units (reg. 18486)

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 gene-
ral sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 
255-00001/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Diàleg entre catalans per restablir un ampli 
consens polític i social a Catalunya 

El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que el president de la Generalitat 
convoqui totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu 
de constituir un espai de diàleg per a facilitar acords sobre els grans temes de país i 
restablir els consensos bàsics, avui malmesos, d’acord amb la Moció 3/XII aprovada 
el 5 de juliol de 2018, i insta a fer-ho en el termini màxim de 15 dies.

Proposta de resolució 2. El respecte a totes les idees en democràcia, la 
millor garantia de convivència 

El Parlament de Catalunya reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expres-
sen en el marc del sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb re-
presentació parlamentària a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia 
de convivència.

Proposta de resolució 3. El respecte a la llei, la millor garantia de 
democràcia i respecte als drets i llibertats

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari que el govern de la Gene-
ralitat i el conjunt de forces polítiques parlamentàries contribueixin a asserenar el 
debat polític i es comprometin en la defensa de la democràcia i el compliment de la 
llei, en el respecte del rigor jurídic, les normes i els reglaments, així com dels me-
canismes i majories necessaris per reformar les lleis vigents, en el benentès que el 
respecte a la legalitat és la millor garantia dels drets i llibertats de tothom.

Proposta de resolució 4. Recuperació de la confiança i intensificació del 
diàleg per avançar

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari donar continuïtat a la nor-
malització de les relacions institucionals entre el govern de la Generalitat i el govern 
d’Espanya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) treballar amb les eines del diàleg, la negociació i el pacte al servei de la recon-

ciliació i la cohesió social.
b) participar activament dels mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sen-

se renunciar a obrir tants àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, i ac-
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tuant d’acord amb el principi de lleialtat institucional mútua que els poders públics 
han de tenir en la seva actuació.

Proposta de resolució 5. Millorar les disponibilitats financeres del 
Govern de la Generalitat

El Parlament de Catalunya constata la necessitat que totes les forces polítiques 
treballin allà on tinguin representació per afavorir al màxim les vies i espais de dià-
leg entre governs, així com per millorar les disponibilitats financeres de la Genera-
litat per tal de dotar de més recursos les polítiques socials prioritàries pel conjunt 
de la ciutadania de Catalunya, i així garantir millor el progrés econòmic i la justícia 
social.

Proposta de resolució 6. Unes institucions neutrals, al servei de tothom
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Vetllar tant per mantenir la neutralitat en l’àmbit de la funció pública, l’Admi-

nistració i les institucions, com per garantir el ple exercici del dret fonamental a la 
llibertat d’expressió.

b) Vetllar per l’objectivitat i la imparcialitat en la prestació del servei públic, 
d’acord amb el que estableixen tant el marc legal vigent, com el Codi Ètic del Servei 
Públic, lliurat al Govern el setembre de 2017. En aquest sentit, el Govern vetllarà pel 
compliment dels preceptes que fixen el desinterès subjectiu, l’equanimitat, el tracte 
dels fets amb independència de les valoracions personals o l’afinitat ideològica que 
el servidor públic pugui o no tenir amb els polítics designats per governar les institu-
cions. Una neutralitat que abastarà la imatge d’aquells edificis en els que es presten 
serveis públics o bé són seus d’institucions públiques.

Proposta de resolució 7. CCMA
El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar creu en la missió de servei 

públic dels mitjans de comunicació de la CCMA. Advoquem per un esforç perma-
nent en el foment dels principis i valors democràtics que porten a la tolerància, la 
diversitat, la igualtat i la convivència.

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
a) Aprovar un nou Contracte Programa, de manera urgent, que tingui en compte 

l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la CCMA.
b) Desenvolupar la moció 13/XI de 1 de març sobre renovació dels membres del 

Consell de Govern de la CCMA.
c) Prioritzar l’afany de pluralitat que permeti que l’audiència dels mitjans públics 

no sigui, tal i com es mostra a les enquestes del CEO, majoritàriament de votants 
de partits independentistes, sinó que siguin els mitjans de referència del conjunt de 
ciutadanes i ciutadans amb independència de la seva opció política.

Proposta de resolució 8. Un pressupost per donar compliment als 
mandats del Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en el pro-
per exercici pressupostari les partides suficients per donar compliment als mandats 
que es deriven de les resolucions aprovades en el Debat d’Orientació Política Ge-
neral d’octubre de 2018, i en concret les Propostes de Resolució sobre una educació 
pública de qualitat per a tothom, sectors d’activitat econòmica i transició energètica, 
treball amb drets, per un sistema de salut públic centrat en les persones i les seves 
necessitats, serveis socials d’accés universal per afrontar les velles i les noves des-
igualtats, per un nou sistema sociosanitari, garantir la igualtat i l’atenció a les ne-
cessitats canviants al llarg de la vida, cos de mossos d’esquadra, administracions i 
institucions al servei de la ciutadania, per la cohesió territorial i el món local i sobre 
el retorn de les pagues extres al funcionariat.
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Proposta de resolució 9. Habitatge
Davant el fet que Catalunya és la Comunitat Autònoma on més han pujat els des-

nonaments per impagament del lloguer, i davant la constatació de la falta d’habitatge 
de lloguer que ajudi a regular els preus del mateix, el Parlament de Catalunya insta 
al Govern de la Generalitat a: 

a) Incrementar els ajuts al lloguer, incidint en la mediació extrajudicial pels ca-
sos d’impagament, per tal de reduir a la mínima expressió els desnonaments per 
aquesta causa.

b) Promoure campanyes intensives de comunicació, destinades a persones pro-
pietàries d’habitatge buit, per a què els cedeixin a preu taxat, i amb garantia de co-
brament de renda.

c) Determinar que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitat-
ges buits impliqui, a canvi, la posada a disposició d’aquest habitatge a través de les 
Borses de Lloguer Assequibles.

d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges buits per tal 
de destinar-los a lloguer social, posant en funcionament, amb col·laboració amb els 
Ajuntaments, un servei eficaç de detecció de casos de mal ús de l’habitatge: pisos 
buits, pisos turístics no autoritzats, etc.

e) Promoure la legislació necessària per tal de garantir la producció de lloguer 
social i assequible, buscant les fórmules econòmiques per fer aquesta producció 
possible.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC (reg. 18487)

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 establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de l’agenda 
social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).

Exposició de motius
Als Països Catalans vivim una important regressió de drets polítics, socials, eco-

nòmics, culturals i ecològics i cal que en aquest ple prioritzem com fer-hi front i és 
imprescindible que parlem de quina és la realitat social en la que vivim i com hem 
arribat a aquesta situació, més enllà de la cobertura d’estratègies electoralistes, que 
sembla que és el que persegueix el grup proposant.

Ens trobem davant d’una realitat social devastadora. Les desigualtats es disparen i 
la pobresa empitjora, els rics son més risc i els pobres més pobres. Segons l’IDESCAT 
a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, les treballadores ocu-
pades en risc de pobresa augmenten. Més de 150.000 persones formen part d’una llar 
que no rep cap mena d’ingressos. El risc de pobresa el 2017 va afectar un 23,8 de la po-
blació de Catalunya i va augmentar 1,3 punts respecte de l’any anterior. Si considerem 
diferències per gènere, tots els indicadors, sistemàticament, mostren una situació més 
desfavorable per a les dones: menys renda, més risc d’exclusió i més pobresa.

Aquesta situació de pobresa estructural no és casual, no és natural, sinó que es 
deriva de l’acció de les persones i és la conseqüència de les polítiques públiques de 
caràcter neoliberal que promouen la desigualtat. Aquesta greu situació és la que vo-
lem portar a debat. Volem debatre sobre quines polítiques públiques són més ade-
quades per donar resposta a les grans desigualtats que pateixen les classes populars.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
a. El Parlament de Catalunya constata que existeix un moviment popular i orga-

nitzat que representa el 80% de la ciutadania que dóna suport al dret a l’autodeter-
minació com un dret reconegut per les nacions unides.

b. El Parlament de Catalunya denuncia que el poble català viu una important re-
gressió de drets polítics, socials, econòmics, culturals i ambientals amb greus con-
seqüències sobre les llibertats fonamentals de les classes populars.

c. El Parlament de Catalunya constata que per fer efectiva la cohesió social ne-
cessitem d’un sector públic fort i d’unes polítiques socials que donin respostes a les 
necessitats de les classes populars.

d. El Parlament de Catalunya considera d’especial gravetat la negació de les fun-
cions polítiques bàsiques del Parlament de Catalunya amb sobirania, llibertat i ple-
nes garanties.

e. El Parlament de Catalunya condemna l’augment exponencial de les agressions 
feixistes de l’extrema dreta i es compromet a actuar perquè aquestes no restin im-
punes i mostra la seva solidaritat amb el moviment antifeixista.

f. El Parlament de Catalunya constata que l’Escola Pública Catalana és una eina 
imprescindible per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa.

Proposta de resolució 2. Contra els abusos bancaris
Les entitats bancàries han abusat de la seva posició de poder, han dut a terme 

pràctiques d’usura i han estafat la ciutadania, que avui pateix les conseqüències 
d’aquestes pràctiques, després que les entitats fossin rescatades amb diners públics.
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Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya es compromet a: 
a. Realitzar els tràmits que siguin necessaris per donar curs a la proposició de 

llei contra l’abús bancari que va decaure per finalització de la legislatura anterior i 
que tenia per objecte ampliar la protecció dels consumidores i consumidores, de les 
petites i mitjanes empreses i les entitats sense ànim de lucre, així com de les admi-
nistracions públiques davant d’aquestes pràctiques abusives.

Exposició de motius a les propostes de resolució 3 i 4 
L’«acumulació originària», principi genuí del capitalisme, ha guiat el funciona-

ment des de la Transició fins als nostres dies, de manera que només ha estat possible 
conquerir el poder des de la cobdícia, l’explotació i l’endogàmia de classe. En les 
darrers dècades hem vist a diversos personatges que han convertit les institucions en 
espais opacs des dels quals lucrar-se a canvi de satisfer la cobdícia dels seus amics. 
Una corrua d’empresaris educats en el soroll de la borsa, ESADE i l’escola de Chi-
cago, que en connivència amb les elits polítiques, han apuntalat un sistema que 
avantposa els privilegis d’una minoria sobre de les necessitats de la majoria social. 
Comportament mancat d’ètica i honestedat, que aflora especialment en països amb 
estructures institucionals deficitàries, amb índexs de justícia i d’igualtat baixos, on 
la cohesió de la comunitat és feble i la policia i els jutges acostumen a ser poc efi-
cients. També, allà on la cultura del lucre i de l’acumulació preval en detriment de 
l’equitat, el bé comú i l’interès general.

En la manera d’exercir els afers, doncs, ha manat una visió autoritària, jeràrquica 
i clientelar, no pas una forma republicana d’entendre la governança. El poder s’ha 
exercit per servir-se’n, no per servir a la ciutadania.

Així mateix, les principals pràctiques corruptes les trobem en dos àmbits molt 
concrets, que són en els que es mou més capital al voltant de l’administració pública: 
la concertació público-privada i les operacions urbanístiques. No hi ha una redistri-
bució de la riquesa sense una aposta clara per part de l’administració pública i del 
Govern d’aplicar mesures efectives de lluita contra la corrupció, començant per les 
pròpies institucions públiques.

La lògica capitalista fa que es concentri la riquesa en menys mans i les desigual-
tats augmentin, a això li hem de sumar que és la classe treballadora la que més paga 
en un sistema fiscal injust que privilegia a les elits que acumulen a costa de la ma-
joria treballadora, cal capgirar aquesta lògica perversa fent que els que més tenen 
paguin més.

Les pràctiques corruptes en l’àmbit de la contractació pública estan centrades 
sobretot en el pagament de comissions a càrrecs polítics, o a altres treballadors de 
l’administració amb competències en matèria de contractació, a canvi d’avantatges 
i privilegis en la contractació pública o en augmentar els imports de contractació 
per serveis i obres sobrevalorant els serveis contractats, creant així una desviació de 
fons públics cap a empreses privades.

A dia d’avui les institucions del país estan repletes d’alts càrrecs amb sous astro-
nòmics que els allunyen de les realitats que viuen les classes populars i els acosten a 
les minories privilegiades de l’àmbit privat. Cal aplicar mesures per lluitar contra la 
corrupció de les elits polítiques alhora que aplicar mesures de contenció en la des-
pesa i d’equitat social en les retribucions dels alts càrrecs de l’administració.

Finalment, és imprescindible millorar els mecanismes de participació ciutada-
na en l’activitat legislativa amb l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes puguin 
activar i instar a la discussió, amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una 
llei. La iniciativa legislativa popular enriqueix i dota d’eines d’intervenció popular a 
la societat per tal de facilitar que determinades demandes socials puguin arribar al 
Parlament, per ser discutides i, en última instància, aprovades.
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Proposta de resolució 3. Per la redistribució de la riquesa i la corrupció 
zero

Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Crear un òrgan tècnic 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.

Proposta de resolució 4. Per la democratització de les institucions i 
contra els privilegis dels càrrecs públics

Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Aplicar tan aviat com sigui possible un topall de retribucions d’alts càrrecs que 

ascendeixi com a màxim a 67.000 euros anuals.
b. Modificar la Llei 13/2005 sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 

al servei de la Generalitat amb l’objectiu de prohibir que els membres del govern i 
alts càrrecs de la Generalitat puguin participar, en el grau que sigui, i amb indepen-
dència del tipus d’òrgan, en empreses privades.

c. Estudiar la tramitació de la modificació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de 
febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de 
juny, per tal que les Proposicions de Llei admeses a tràmit no puguin ser esmenades 
en la seva totalitat, i puguin obrir, de forma automàtica, ponència de llei.

Proposta de resolució 5. Per actuar contra les llistes d’espera i en 
defensa de la sanitat pública

La sanitat pública catalana és una combinació de la manca de respostes a les ne-
cessitats urgents que demanda la salut i la confusió interessada entre allò que és pú-
blic i allò privat. Únicament la dedicació permanent dels seus treballadors i treballa-
dores la fa sostenible. Constatem que fins ara el Departament de Salut és continuista 
amb les polítiques d’aprofundiment del model de Nova Gestió Pública del CatSalut.

Davant d’aquesta realitat, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

a. Limitar per contracte la transferència de professionals del sector privat al públic 
o viceversa per tal d’evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de diverses tasques.

b. 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. S’acompanyarà d’un pla de 
contractació i ampliació de plantilles per donar-hi resposta garantint els drets laborals.

c. Reducció d’un 50% en les llistes d’espera, en el termini de 6 mesos, pels se-
güents casos: la primera visita amb l’especialista, en la realització de proves diag-
nòstiques i en l’espera d’una intervenció quirúrgica. Per fer-ho efectiu es prioritzarà 
l’assistència als centres del SISCAT de titularitat pública, evitant les derivacions en-
tre els centres que ocasionen problemes de mobilitat a les persones malaltes, restant 
exclosos expressament els centres de titularitat privada. Això comporta la recupe-
ració de la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics, 
optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant els llits 
que s’han eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del pressupost necessari i del 
personal del qual s’ha prescindit.

d. Fins no eliminar l’espera a la sanitat pública suprimir les tres llistes diferen-
ciades dels centres que s’inclouen en el SISCAT i que per tant reben finançament 
públic (accés a la sanitat via CatSalut, Mútua o privat).

Palau del Parlament, 10 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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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CatECP (reg. 18488)

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 general sobre la priorització de l’agenda social i 
la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Pel diàleg polític i els grans consensos
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la necessària salvaguarda i protecció dels drets fonamentals, com 

son els d’opinió, de llibertat d’expressió i ideològica, de reunió i manifestació, que 
requereixen especial protecció per part de totes les autoritats públiques i que repre-
senten un veritable termòmetre de la qualitat democràtica de la nostra societat.

2. Demana la priorització del diàleg polític com a forma de solució i cerca de 
consensos amplis i representatius de la majoria social a Catalunya, i paral·lelament 
mantenir una relació de diàleg bilateral amb l’Estat.

3. Emplaça el grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a comprometre’s 
a treballar en contra de la degradació de les institucions, deixant de banda la gesti-
culació i el simbolisme de curt recorregut.

Proposta de resolució 2. Millora del finançament per a polítiques socials 
a Catalunya

El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat un ob-

jectiu de dèficit superior al 0,1% del PIB per l’any 2019 per poder disposar de gaire-
bé 500 milions d’euros més per a polítiques socials i la cohesió social a Catalunya.

2. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat el refi-
nançament del Fons de Liquiditat Autonòmica, amb un venciment a llarg termini 
(75 anys) i interès zero.

3. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Dipu-
tats a modificar l’article 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera per ampliar el límit de la regla de depesa i poder augmentar la inversió 
social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la desigualtat a Catalunya, més 
enllà dels topalls actuals.

4. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés a permetre 
el debat al Ple del Congrés dels Diputats sobre la modificació de la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera evitant el veto al debat per part de 
la Mesa del Congrés, i així poder disposar de gairebé 500 milions d’euros més l’any 
2019 per a polítiques socials i la cohesió social a Catalunya.

Proposta de resolució 3. Pel reconeixement del món local com a 
garants de la cohesió social

1. El Parlament de Catalunya reconeix que les administracions locals han estat 
puntals per a mantenir un cert nivell d’atenció a la ciutadania i de cohesió social du-
rant els darrers anys, i que ho han fet sense la coresponsabilitat mínima necessària 
per part de les administracions superiors, tant l’autonòmica com l’estatal.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
2. A aturar i pal·liar els efectes dels incompliments mantinguts els darrers anys 

amb les administracions locals, duent a terme les següents mesures: 
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a. Presentar abans de la tramitació del pressupost de la Generalitat de 2019, un 
calendari de pagament als ajuntaments, agendant un programa per a cada ens local 
de reconeixement del deute, mitjançant conveni, i de compromís de liquidació.

b. Agendar, també, un calendari de pagament del deute contret amb les Diputa-
cions a través d’acords en què s’han usat per a finançar les despeses i els deutes de 
la Generalitat.

c. Instar la convocatòria immediata del Consell de Governs Locals per a la re-
novació de l’òrgan i perquè pugui desenvolupar la seva funció de dictamen de les 
disposicions normatives en tràmit parlamentari.

3. A recuperar eines per a facilitar el paper del món local en l’aplicació de polí-
tiques de progrés social: 

a. Incrementant, en el pressupost per al 2019, les dotacions del Fons de Coopera-
ció Local (tant per a ajuntaments com per a Consells Comarcals i EMDs)

b. Reactivant, amb recursos suficients, els instruments de cooperació local com 
la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerei-
xen una atenció especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

c. Crear un Pla Extraordinari d’inversions de Sostenibilitat i Cohesió Social i 
Urbana que substitueixi el PUOSC per a suplementar l’execució d’obres, serveis i 
infraestructures locals i la millora de l’espai públic, potenciant les pràctiques comu-
nitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri o municipi.

4. Dur a aprovació del Parlament, dins d’aquesta legislatura, una llei de Governs 
Locals i una Llei de Finances Locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi 
un sistema de finançament estable i proporcional amb unes competències ben de-
finides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de qualitat i 
transparència les polítiques públiques.

Proposta de resolució 4. Per la defensa de les institucions catalanes i 
les llibertats fonamentals

El Parlament de Catalunya: 
1. Emplaça a totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió 

social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova 
els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces amb l’aplicació 
del 155, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i 
la violència exercida contra drets fonamentals.

2. Emplaça a les institucions i partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de 
la pluralitat de les diferents opcions de tots els catalans i catalanes.

3. Rebutja i condemna el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en 
el conflicte català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos 
policials l’1 d’octubre.

4. Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una 
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.

Proposta de resolució 5. Per a lluitar contra la ultradreta feixista i 
racista

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació pel creixement exis-
tent dels discursos i forces d’ultradreta, feixistes i racistes a Europa i al món.

2. El Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris que hi són representats es 
comprometen a rebutjar i denunciar qualsevol discurs o expressió feixista o racista 
que es faci en aquesta cambra, així com a no alimentar o facilitar la introducció de 
debats propis de la ultradreta dins dels debats parlamentaris.

3. Amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixement del feixisme i el 
racisme al nostre país, el Parlament de Catalunya insta els mitjans de comunicació 
públics, i tots aquells mitjans de comunicació que funcionen via llicència atorgada 
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per l’administració pública o reben subvencions públiques, a deixar de col·laborar en 
difondre l’agenda política que facilita el discurs de la ultradreta: 

a. No generant la percepció falsa de greu problema de seguretat al país, o a certs 
barris o ciutats, quan les dades objectives demostren que els índexs de delictes, es-
pecialment dels greus, són dels més baixos d’Europa.

b. No col·laborant a generar imatge d’emergència o d’allau amb els fluxos migra-
toris constants i estructurals que existeixen i existiran i que, en cap cas són quan-
titativament desbordants o no assumibles per a un país de 7 milions de persones.

c. Dedicant, en canvi, més percentatge del temps informatiu i de debat als pro-
grames als problemes que veritablement afecten un percentatge important de pobla-
ció: llistes d’espera en serveis públics, preus d’habitatge inassequibles, problemes 
de salut per la contaminació atmosfèrica o l’alimentació insana, la pobresa infantil, 
la dificultat d’accés a serveis educatius, de lleure o de cultura pel seu preu elevat...

d. En general, informant sempre contrastant les informacions amb dades objec-
tivables, per a pal·liar les visions parcials o emocionals que puguin alimentar argu-
ments en base a sensacions, i no a realitats, i sent conscients que l’agenda setting 
dels mitjans de comunicació no és neutra, ni els seus efectes són innocus.

4. Amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixement del feixisme i el 
racisme al nostre país, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat

a. A desplegar amb celeritat i eficiència la llei igualtat entre dones i homes i a fer 
campanyes per posar en valor millores que comporten per a tota la societat tots els 
avenços en igualtat de gènere.

b. A desplegar amb celeritat i eficiència la llei contra LGTBIfòbia i garantir els 
drets de totes les diversitats sexuals

c. A garantir la laïcitat de tota l’administració i posar en valor la garantia de mi-
llor salut democràtica que comporta el respecte absolut a les creences de cadascú, 
quan cap s’imposa a cap altra.

d. A garantir programes educatius i divulgatius de Memòria històrica, especial-
ment dels efectes en la democràcia i en els drets de la població que han tingut els 
règims feixistes.

e. A fer suport als moviments socials i entitats antiracistes i antifeixistes.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu,  

GP CatECP
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP Cs (reg. 18489)

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 general sobre la prioritza-
ció de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Les persones, al centre: prioritzem l’Agenda 
Social i els problemes reals del catalans

Des de 2011, coincidint amb la crisi econòmica, els Governs de la Generalitat 
han dedicat els seus principals esforços a temes que no tenen res a veure amb les 
prioritats dels ciutadans de Catalunya.

En aquest sentit, els diferents Governs de la Generalitat han deixat de banda les 
polítiques socials, que són les veritables preocupacions dels catalans i les que aglu-
tinen un major consens entre la ciutadania i entre els diferents partits polítics repre-
sentats al Parlament.

Les retallades practicades des dels primers anys de la dècada per aquests governs 
no han estat revertides i no s’han presentat plans específics per a la recuperació i el 
desenvolupament de les inversions a àrees tan vitals per a la societat com la sanitat, 
l’educació, els serveis socials, la igualtat, la recuperació de l’activitat econòmica i la 
lluita contra la precarietat.

Creiem que el Govern de la Generalitat ha de prioritzar, de manera immediata, 
l’Agenda Social, que ha de constituir-se com el centre de l’acció de govern. Per fer-
ho possible, ha de fomentar el consens i l’acord amb la resta de forces polítiques en 
tot allò referent a aquesta agenda i garantir la normalitat de l’activitat parlamentària, 
especialment quan es tracti de temes que afecten directament aquestes àrees.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Prioritzar a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, i en tot moment, una 

agenda centrada en les polítiques socials, que treballi per a resoldre els que són els 
principals problemes de la societat catalana.

2) Posar al centre de les polítiques públiques el desplegament de les mesures ne-
cessàries en sanitat, educació, serveis socials, igualtat i lluita contra la precarietat, 
així com les polítiques de suport als col·lectius més vulnerables.

Proposta de resolució 2. Pacte transversal per les polítiques socials
A finals de 2017, un 19,2% de la població catalana continuava en risc de pobresa 

i 157.000 persones portaven més de dos anys a l’atur, la qual cosa s’ha traduït en un 
imparable creixement de les desigualtats, fent impossible l’objectiu d’assolir una so-
cietat més justa i afavoridora de la cohesió social.

En els darrers anys el Govern no ha desplegat aquelles normatives i competèn-
cies en les quals tenia recorregut, mostrant una falta d’ambició i valentia en matèria 
de polítiques i iniciatives socials i una incapacitat de donar resposta als problemes 
socials que pateix la gent a Catalunya i que s’arrosseguen i que es van agreujar des 
de l’inici de la crisi econòmica. Tot això s’ha traduït en un imparable creixement de 
les desigualtats agreujades per la crisi, l’immobilisme i la inacció d’un Govern que 
ha preferit centrar-se en parlar de futurs hipotètics que de realitats tangibles, així 
com en decisions polítiques que han aprofundit les desigualtats socials.

És imprescindible tornar a posar les emergències socials en el centre de les nos-
tres polítiques.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Establir un pacte transversal, que inclogui totes les forces polítiques amb re-

presentació al Parlament, amb l’objectiu de generar el consens i l’acord necessaris 
per a impulsar les polítiques socials.

Aquest pacte ha de incloure, com a mínim, els següents acords: 
a) Dependència i serveis socials: Actualització de la Cartera de Serveis Socials 

prevista a la Llei 12/2007 de Serveis Socials.
b) Infància: Desplegament total de la Llei 14/2010 de Drets i Oportunitats en la 

Infància i l’Adolescència, i del Pacte per la Infància.
c) Discapacitat: Adaptació de la normativa catalana als principis, valors i man-

dats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 
aprovada per les Nacions Unides el 2006.

d) Violència masclista: Desplegament total de la Llei 5/2008 del Dret de les Do-
nes a Eradicar la Violència Masclista i dotar-la del pressupost necessari per com-
batre, entre d’altres, les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i 
nenes, la mutilació genital femeninca i el risc de patir-la, els matrimonis forçats i la 
violència contra els drets sexuals i reproductius.

e) Exclusió social: Desplegament total de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida 
de Ciutadania.

Propuesta de resolución 3. Respeto y dignidad para nuestras 
instituciones democráticas y para los servidores que las sostienen 

El Estado de Derecho es una de las máximas garantías de una convivencia pací-
fica de una sociedad democrática. El mantenimiento del Estado de Derecho y, por 
tanto, de la convivencia pacífica y democrática requieren del respeto de todos los 
ciudadanos, incluidos los políticos, a sus más elementales principios e instituciones.

La continua vulneración, desobediencia e intento de cancelación o supresión de 
principios como el del respeto a la Ley por todos los ciudadanos o de instituciones 
encargadas de velar por los derechos y libertades fundamentales de los mismos son 
un grave ataque a la democracia en sí y a las más esenciales reglas para el disfrute 
de una convivencia pacífica.

Ante esta situación es indispensable que el Parlamento de Cataluña reafirme su 
compromiso con la convivencia democrática y pacífica, rechace los graves e injus-
tificados ataques a los principios y las instituciones democráticas que la garantizan 
y reconoce la esencial importancia de estas últimas para nuestro Estado Social y 
Democrático de Derecho. 

El Parlament de Cataluña: 
1. Insta al Govern de la Generalitat a respetar las resoluciones judiciales y las 

leyes democráticas vigentes como la Constitución Española y el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña.

2. Reconoce el papel esencial de la Constitución como pilar de nuestro Estado 
Social y Democrático de Derecho, así como del Tribunal Constitucional, garante del 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales previstos en ella.

3. Reitera su compromiso con la separación de poderes y rechaza que ningún 
ciudadano pueda pretender ser impune, incluidos los políticos, ante la Justicia, reco-
nociendo y respetando las resoluciones judiciales.

4. Expresa la importancia de que los ombudsmen (Defensor del Pueblo y Síndic 
de Greuges) cumplan fielmente sus funciones sin que pueda caber sospecha de ac-
tuación parcial. 

5. Declara que los miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad han de po-
der desarrollar sus transcendentales responsabilidades públicas en condiciones de 
neutralidad, profesionalidad, dignidad, seguridad física, colaboración leal y respeto 
mutuo, disponiendo siempre de los recursos necesarios para complir sus funciones 
y sin verse sometidos a injerencias políticas.
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6. Señala que jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia como secretari-
os o letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales y 
agentes de la policía judicial tienen que poder actuar sin sufrir señalamientos, aco-
sos y hostigamientos.

7. Reconoce la labor de los trabajadores públicos que desarrollan sus funciones y 
responsabilidades de manera neutral, con vocación de servicio público y con pleno 
respeto a las normas de nuestro ordenamiento jurídico.

8. Rechaza la utilización de los logos y emblemas propios de la Generalitat de 
Cataluña y de su Govern por parte de personas que no forman parte de sus insti-
tuciones o por parte de organismos fake que intentan actuar de manera paralela y 
suplantar a las legítimas instituciones oficiales, y exige que se impida dicho uso ile-
gítimo e ilegal con todos los medios legales a disposición del Govern.

Propuesta de resolución 4. Reprobación de la Sra. Núria de Gispert y 
condena de las declaraciones de personas non gratas

El respeto por quien piensa diferente es fundamental en toda sociedad sana y un 
pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho.

Son, por tanto, reprobables todas aquellas iniciativas que vayan dirigidas a faltar 
al respeto a otras personas por sus ideas y a coartar, cualquiera que sea el método 
utilizado, su libertad personal.

El Parlament de Cataluña: 
1. Reprueba a la Sra. Núria de Gispert, ex presidenta del Parlament, por sus rei-

terados y públicos comentarios vejatorios y excluyentes contra determinados dipu-
tados del Parlament de Cataluña que representan no sólo a un millón cien mil vo-
tantes, sino también al conjunto de la sociedad catalana.

2. Condena la reprobable práctica de declarar persona non grata por sus ideas a 
quien piensa diferente y rechaza la actuación de determinados cargos públicos que 
las promueven, envolviéndose en el buen nombre de las instituciones de las que for-
man parte.

Propuesta de resolución 5. Libertad ideológica: por unos espacios y 
edificios públicos de todos los catalanes sin exclusiones 

El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que todas las instituci-
ones y administraciones públicas tienen la obligación de mantener la neutralidad 
política en sus actuaciones y guiarse en la búsqueda del interés general de toda la 
ciudadanía. En los últimos años, y sobre todo meses, hemos visto como los edifici-
os y espacios públicos se han visto ocupados por pancartas y símbolos partidistas, 
incluso el propio Palau de la Generalitat, intentando oficializar indebida e injusti-
ficadamente la ideología separatista, rompiendo con su carácter objetivo y ponién-
dolas al servicio de unos determinados grupos y colectivos sociales a través de un 
mensaje que distorsiona y retuerce la realidad y menospreciando el interés general. 
Tales actitudes e iniciativas sólo contribuyen a crear un clima de alta tensión social 
que puede derivar en enfrentamientos entre ciudadanos.

El Parlament de Cataluña: 
1) Insta al Govern de la Generalitat a aplicar el mandato del art. 103.1 de la 

Constitución, respetando la neutralidad institucional de los edificios y espacios pú-
blicos, impidiendo que sean patrimonializados en un intento de oficializar una de-
terminada ideología, y velando por el uso políticamente neutral como garantía del 
pluralismo político del Estado Democrático y de Derecho que debe regir cualquier 
Administración Pública.

2) Reitera que los responsables políticos de la Administración de la Generalitat y 
de las Administraciones Locales tienen el deber de mantener estrictamente la neu-
tralidad política en su actividad al frente de la misma, y evitar: (i) que los recursos 
públicos que proveen todos los ciudadanos con sus impuestos sean destinados a pa-
gar cuotas de asociaciones o colectivos separatistas; (ii) que los espacios públicos 
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sean destinados a la colocación, con vocación de permanencia indefinida, de sím-
bolos partidistas; (iii) que los actos públicos institucionales de todo tipo, incluso los 
festivos, se aprovechen para introducir en ellos propaganda partidista; y (iv) que se 
haga un uso indebido e irrespetuoso de los símbolos oficiales autonómicos y naci-
onales.

3) Condena la actuación de determinados responsables políticos que han prohi-
bido, por acción u omisión, con excusas diversas la celebración de actos de partidos 
políticos en sus municipios o que no han garantizado el libre ejercicio de los derec-
hos y libertades fundamentales de reunión y manifestación.

4) Rechaza la utilización política de servidores públicos en la identificación de 
ciudadanos y la incoación de expedientes sancionadores contra los mismos por reti-
rar símbolos partidistas que habían sido colocados en el espacio público sin ningún 
tipo de autorización y vulnerando el principio de neutralidad política.

Propuesta de resolución 6. Libertad y respeto para acabar con la 
fractura social que el separatismo ha provocado

El Govern de la Generalitat, lejos de permitir que se pueda trabajar para paliar 
las graves consecuencias políticas y económicas y sociales del procés, con sus acci-
ones ha demostrado que su prioridad sigue siendo una agenda ilegal que se traduce 
en más fractura entre catalanes.

En este sentido, en las últimas semanas la confrontación social se ha agravado 
con el incremento de episodios violentos protagonizados por los comandos separa-
tistas, autodenominados CDR, cuya acción se ha centrado en atacar a sedes de par-
tidos políticos, el señalamiento a domicilios de particulares, las amenazas de muerte 
y los escraches, además de haber protagonizado graves enfrentamientos violentos 
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con el resultado de agresiones físicas y 
quema y destrozo de mobiliario urbano.

Estas acciones, que sólo contribuyen a crear un clima de alta tensión social, son 
impropias de una democracia del siglo XXI cuyos fundamentos se basan en la plu-
ralidad política, la convivencia, el respeto a quienes piensan diferente y la defensa 
del Estado de Derecho como garantía de la convivencia.

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Constata que actualmente existe en Cataluña una fractura social entre cata-

lanes.
2. Rechaza la violencia, la cual no puede ser nunca un instrumento legítimo de 

reivindicación de ninguna idea política y para cuyos autores no puede caber justifi-
cación alguna.

3. Manifiesta que, en democracia, debe ser garantizado el ejercicio de derechos 
y libertades fundamentales sin que pueda ser impedido o dificultado por motivos 
ideológicos.

4. Rechaza y lamenta las actuaciones y los graves hechos ocurridos los días 6 y 
7 de septiembre de 2017, en los cuales se violaron los derechos de los diputados del 
Parlament de Cataluña y se ignoraron las leyes y las resoluciones de los tribunales.

5. Manifiesta que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y la posterior declaración 
unilateral de forzada separación de Cataluña del resto de España del siguiente 27 
de octubre fueron la exteriorización pública más evidente de la voluntad de fractura 
del separatismo y fue causa de la ruptura de la convivencia que ha acompañado en 
todo momento al procés.

6. Rechaza y condena las numerosas declaraciones por parte del Presidente de la 
Generalitat de Cataluña, Sr. Quim Torra, expresadas por medio de diversas publi-
caciones, con ideas supremacistas, racistas y xenófobas, faltando el respeto e intole-
rantes con la pluralidad y la diversidad del conjunto de los catalanes. 

7. Rechaza y condena que el actual Presidente de la Generalitat de Cataluña, le-
jos de encabezar un Govern para todos, aliente a los CDR a coordinarse con el Go-
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vern de la Generalitat y a programar un recrudecimiento de sus actividades con la 
futura sentencia de la causa especial 20907/2017 del Tribunal Supremo.

Proposta de resolució 7. L’educació és futur: per la igualtat 
d’oportunitats a les escoles catalanes

Un dels pilars bàsics del nostre estat del benestar és l’educació. Cal garantir una 
escola pública inclusiva, de qualitat, integradora i de proximitat.

Volem una escola pública en què s’ensenyi als nostres fills a pensar i no què pen-
sar, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i el futur dels nostres alumnes. Una es-
cola en llibertat i sense ideologies és fonamental per al desenvolupament personal 
dels alumnes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el respecte a tot l’alumnat català i no permetre que es puguin sentir 

assenyalats i humiliats per la professió dels seus pares o mares.
2. Evitar la confrontació i la separació entre els alumnes per motius lingüístics 

garantint la vehicularitat i l’ús de les dues llengües oficials a Catalunya, així com 
l’occità a l’Aran, i afegir també l’anglès com a llengua vehicular.

3. Valorar l’augment de continguts del currículum escolar per tal de donar a 
conèixer les figures rellevants de la Història, la Ciència, la Filosofia, l’Esport, la His-
tòria de la Literatura i la Història de l’Art i donar visibilitat a les opcions sexuals no 
heteronormatives al llarg de la Història.

Proposta de resolució 8. Per l’impuls urgent de millores per al sistema 
sanitari català i els seus professionals

Des de 2011, la gestió de la sanitat a Catalunya ha estat caracteritzada per la crisi 
econòmica i les retallades. Els professionals han suportat una gran part de tot això, 
havent de patir una major pressió assistencial i alhora una disminució dels seus sa-
laris. Però, desgraciadament, amb el nou Govern les retallades es mantenen. Aquest 
estiu s’han tornat a tancar uns 2.500 llits hospitalaris, han faltat substituts i no hi 
ha cap anunci de retorn de pagues ni de pagament complert de les Direccions per 
Objectius (DPO).

Així mateix, cal avançar en el coneixement real de la situació laboral sanitària 
catalana per conèixer la situació de places sense cobrir, de la qualitat dels contrac-
tes, de les seves mancances al llarg del territori i que permeti realitzar canvis orga-
nitzatius. Per exemple, tenim el repte de la instrucció de la Unió Europea que cal 
implementar pel que respecta als contractes temporals, molt freqüents en l’àmbit 
sanitari.

Cal que el sistema sanitari sigui una prioritat. Seguim patint notícies com que 
Catalunya torna a liderar les peticions mèdiques per exercir a l’estranger o que un 
dia de forta pluja obliga a suspendre intervencions quirúrgiques i proves mèdiques a 
un hospital com el de la Vall d’Hebron perquè té goteres. Situacions similars s’han 
viscut al Parc Sanitari Pere Virgili o a l’Hospital del Mar, on han vist inundades di-
verses habitacions.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) No tancar els llits hospitalaris previstos ni a l’estiu ni a l’hivern, i presentar un 

mapa de la situació real de la llista d’espera a Catalunya.
2) Analitzar les necessitats de professionals per als propers 10 anys tenint en 

compte les places existents, els nous programes contractats i les previsions de jubi-
lació dels professionals, i treballar propostes per incrementar l’oferta formativa a les 
professions sanitàries

3) Confeccionar un mapa de les necessitats de professionals en Atenció Primà-
ria sense cobrir, juntament amb un pla per afavorir la contractació a les places de 
difícil cobertura.

4) Presentar un pla de pagament als professionals per revertir els efectes de les 
retallades.
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5) Recuperar el 100% de las DPO i abonar les pagues extraordinàries impagades 
dels anys 2013 i 2014.

6) Destinar una partida econòmica a reparar les teulades dels hospitals catalans 
per evitar situacions com les viscudes el dia 16 de juliol de 2018 a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron.

7) Donar compliment a les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea que obliguen que el personal sanitari que encadena contractes temporals, passi 
a tenir un contracte indefinit no fix.

8) Reconèixer el seu agraïment als treballadors sanitaris pel seu esforç, tot insis-
tint que cal oferir-los fets concrets que vagin més enllà de les bones paraules.

Proposta de resolució 9. Dignitat i respecte per als nostres servidors 
públics i les seves condicions laborals

Des que el Govern Mas va iniciar les retallades en matèria de funció pública i va 
donar inici al procés el 2011, els treballadors públics han sofert un gran deteriora-
ment en les seves condicions de treball. I no només en les retribucions i en els drets 
socials, sinó també en altres aspectes que han afectat molt negativament la possi-
bilitat real de tenir una carrera en el si de l’Administració pública: la impossibilitat 
de deixar la precarietat per la no-convocatòria d’oposicions, la manca de formació 
permanent i la pèrdua de la neutralitat política en el lloc de treball.

És imprescindible posar fi a les polítiques que han portat a la funció pública ca-
talana a l’estat de postració en què es troba. Convé retornar als treballadors públics 
les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 que se’ls van prendre i que encara se’ls 
deuen. És necessari que recuperin els drets socials que se’ls van suprimir unilate-
ralment. És bàsic que puguin continuar formant-se en el lloc de treball. Cal rebaixar 
l’escandalosa xifra del 32% de precarietat fins al nivell del 8% que seria raonable.

I és essencial recuperar la neutralitat política que ha de regnar en qualsevol lloc 
de treball com a condició indispensable perquè l’Administració pugui servir amb 
objectivitat i eficàcia els interessos generals. Els treballadors públics estan al servei 
de la ciutadania i no de cap partit polític. Els treballadors públics necessiten d’un 
entorn legal, i també polític, que els doni les eines per dur a terme les seves funcions 
eficaçment i la seguretat per exercir les seves funcions, tant jurídica com laboral 
com física. Aquell que vulgui transformar-los en ostatges, a més de rebaixar la seva 
dignitat com a persones i com a treballadors, també haurà soscavat culpablement 
les bases de la funció pública moderna i eficient que necessitem per aconseguir una 
acció i uns serveis públics de qualitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Comprometre’s en el si de la Mesa de la Funció Pública, amb tots els sindicats 

que hi són representats: 
a) A fixar un calendari de retorn de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 

que encara es deuen als treballadors públics, de tal manera que la paga de 2013 hagi 
estat completament reemborsada el 31 de desembre de 2019 i la de 2014, el 31 de 
desembre de 2020.

b) A restituir tots els drets socials que van ser suprimits unilateralment des de 
2011 i a treballar per ampliar-los.

c) A donar un impuls a la formació permanent, a fi i efecte que tots els treballa-
dors públics facin efectivament les quaranta hores de formació permanent anual que 
prescriu la normativa, tot donant més amplitud al catàleg d’activitats formatives que 
se’ls ofereix i un major grau de connexió amb les habilitats que necessiten per tirar 
endavant la seva feina. Es fomentarà la formació permanent on-line.

d) A complir els compromisos ja adquirits en matèria de convocatòria d’opo-
sicions per als diferents cossos de funcionaris de l’Administració, que amb molta 
freqüència es dilaten sense fi en el temps o simplement no es compleixen, i a ampli-
ar-los als cossos que encara no tinguin convocatòria prevista. L’objectiu final ha de 
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ser que el 31 de desembre de 2019 el percentatge de precarietat a l’Administració de 
la Generalitat s’hagi reduït al 8% dels efectius.

2) Vetllar perquè torni la neutralitat política als edificis de l’Administració de la 
Generalitat, impedint activament qualsevol mala pràctica en aquest sentit, com ara 
la col·locació de símbols partidistes a les seves dependències, la convocatòria d’ac-
tivitats polítiques en hores de feina tant a l’interior de l’edifici com a la immediata 
rodalia o el pronunciament i difusió d’arengues i missatges polítics en horari laboral 
i, en general, tota iniciativa que propiciï directament o indirectament la identifica-
ció i eventual assenyalament dels treballadors públics per la seva manera de pensar.

Proposta de resolució 10. Seguretat i estabilitat perquè Catalunya 
recuperi les oportunitats econòmiques perdudes amb el procés

La situació d’inestabilitat que s’ha instal·lat a la política catalana en els últims 
temps ha tingut com a conseqüència la generació d’un escenari d’inestabilitat social 
i inseguretat jurídica que causa un perjudici evident a l’activitat econòmica a Cata-
lunya.

Aquesta inestabilitat ha provocat l’últim any el canvi de seu social de més de 
5.000 empreses, incloent-hi la seu fiscal en molts dels casos, la reducció de les in-
versions estrangeres i la pèrdua de dipòsits bancaris, circumstàncies que han posat 
en risc milers de llocs de treball a Catalunya i la sostenibilitat de l’activitat de moltes 
empreses, especialment les pimes i els autònoms.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir un entorn d’estabilitat social i política i de seguretat jurídica que doni 

més confiança al teixit empresarial català, a les pimes i els autònoms, aconsegueixi 
el retorn de les empreses que han canviat la seu social, incentivi l’atracció de noves 
inversions i fomenti la sostenibilitat de l’activitat econòmica i la creació de llocs de 
treball estables.

2) Impulsar totes les polítiques i mesures destinades al foment de la creació 
d’ocupació estable i de qualitat, la dinamització de l’activitat de les empreses, pimes 
i autònoms, i la reducció de les barreres que troben en el seu desenvolupament.

3) Finalitzar, durant el primer trimestre de 2019, el procés per a la simplificació 
administrativa de gestions que han de realitzar les empreses i emprenedors per al 
seu establiment a Catalunya, reduint al màxim la burocràcia i les despeses d’implan-
tació quant al temps i els recursos necessaris.

4) Crear, abans de la finalització d’aquest any, un observatori de la morositat a 
Catalunya, que inclogui la morositat de l’Administració Pública amb el sector privat 
i la morositat entre empreses del sector privat.

5) Assegurar que les línies d’ajut del Servei d’Ocupació de Catalunya per el fo-
ment de l’ocupació, especialment per a aquells col·lectius amb major incidència de 
l’atur (majors de 45 anys, joves, persones en risc d’exclusió social, etc.), s’activen sis-
temàticament a l’inici de cada any, que tinguin recursos suficients per cobrir tota la 
demanda i que mantinguin una política de millora contínua per augmentar la seva 
eficiència.

6) Realitzar una campanya de sensibilització destinada tant a l’empresa pública 
com privada que versi sobre les mesures aplicables en l’àmbit de la conciliació.

7) Impulsar mesures per projectar les dones a tots els nivells de decisió de les 
empreses, tant públiques com privades.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (reg. 18490)

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència 
(tram. 255-00001/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Convivència
El Parlament de Catalunya: 
1. Preocupat per la divisió de la societat catalana derivada de la política de con-

frontació desenvolupada pels darrers governs en un intent de ruptura de Catalunya 
de la resta d’Espanya, considera que la convivència dels catalans està amenaçada i, 
per tant, insta el Govern de la Generalitat 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.

2. Condemna i rebutja les expressions de menyspreu per raó de naixença, raça, 
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social i, 
per tant, reprova les paraules de la ex-Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, 
convidant a marxar de Catalunya a persones per les seves idees polítiques.

Proposta de resolució 2. Control parlamentari
El Parlament de Catalunya manifesta que l’activitat parlamentària en els dar-

rers mesos s’ha vist sensiblement reduïda degut a una sèrie de desavinences entre 
els partits que donen suport al Govern, i es compromet a reprendre la seva activitat 
legislativa i de control al Govern amb normalitat i al marge de desavinences parti-
distes.

Proposta de resolució 3. Serveis socials
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 adequa-
des 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 be-
neficiària 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 re-
duir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de graus 
II i III.

3. 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.

4. Adoptar les mesures necessàries per garantir que la pobresa no sigui una jus-
tificació per retirar la custòdia dels fills.

5. 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.
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6. Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que participen 
als Centres Oberts extraescolars puguin gaudir de les instal·lacions esportives d’es-
pais públics com escoles o poliesportius.

7. 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 admi-
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i els operadors, permetent des-
tinar més recursos a la gent gran i a garantir més serveis.

Proposta de resolució 4. Discapacitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el nom-

bre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibilitat.
2. Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del re-

coneixement d’aquest grau.
3. 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 directa-ment 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.

Proposta de resolució 5. Famílies
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. 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.

2. 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 em-
preses, bé sigui en polígons industrials o zones d’oficina, amb l’objectiu de fer efec-
tiva la conciliació familiar i laboral.

3. Potenciar i organitzar les fórmules de transferència de material escolar per a 
les famílies amb dificultats econòmiques.

4. 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 al-
tres entitats. Els centres d’orientació oferiran també el suport necessari per desenvo-
lupar una parentalitat positiva i oferirà eines per a l’educació dels petits.

5. 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 
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.

Proposta de resolució 6. Polítiques d’igualtat i dona
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin 

estat víctimes de la violència domèstica.
2. Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els 

agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis 
col·lectius.

3. Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que 
vulguin començar un nou negoci.

Proposta de resolució 7. 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.
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2. Garantir els recursos especialitzats i suficients per a l’escola inclusiva, in-clo-
ent en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 la dotació pressupostària ne-
cessària 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’Edu-
cació 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 pressu-
postos de la Generalitat per l’any 2019 les disposicions i els recursos econòmics ne-
cessaris que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius 
a Catalunya.

5. Incloure en els pressupostos per l’any 2019 la dotació pressupostària neces-
sària 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 facili-
tant 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 acon-
seguir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als jo-
ves a museus i centres culturals.

Proposta de resolució 8. Salut
1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels professionals que presten ser-

vei 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’expres-
sió del compromís de l’administració de la Generalitat amb un servei sanitari públic 
de qualitat.

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 concer-
tació 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 inte-
grant del sistema de salut pública.

Proposta de resolució 9. Habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar utilitat als habitatges de ti-

tularitat pública de la Generalitat de Catalunya, que es mantenen de forma massa 
prolongada desocupats, mentre hi ha necessitats d’habitatge públic.
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2. 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.

3. Bonificar l’Impost de transmissions patrimonials per a operacions de compra-
venda d’immobles que encareixen l’adquisició d’habitatges d’ús habitual per part de 
particulars.

Proposta de resolució 10. Gent gran
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera de serveis adaptada a les ne-

cessitats i característiques específiques de la gent gran, amb la participació de les 
entitats de persones grans i dels ens locals.

2. 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.

3. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè les persones grans i les se-
ves famílies puguin escollir, amb total llibertat, la residència o servei social que mi-
llor 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.

4. 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.

5. Avançar cap a un Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en les resi-
dències 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.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JxCat i GP ERC 

(reg. 18491)

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 se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Més recursos per la reducció de la pobresa i 
les desigualtats i una fiscalitat justa i eficient que garanteixi la funció 
redistributiva

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar uns pressupostos amb marcat accent social, que ajudin a reduir les 

desigualtats i la pobresa i que fomenti la competitivitat i el creixement sostenible de 
l’economia catalana.

2. Disseny d’un sistema fiscal just que garanteixi la funció redistributiva.
3. Millorar l’eficiència econòmica potenciant impostos innovadors que corregei-

xin externalitats negatives de caràcter mediambiental, social, econòmic i sanitari.
4. Minimitzar les distorsions o excessos de gravamen que provoquen els impos-

tos en generar una assignació ineficient dels recursos, i per tant, un menor nivell de 
benestar.

5. Reduir els costos indirectes que suporten els contribuents a l’hora de fer front 
a les seves obligacions tributàries.

6. Sol·licitar al Govern de l’Estat informació sobre l’execució de la convocatòria 
del tram estatal realitzada l’any 2017, amb informació precisa de quins projectes i 
accions d’entitats socials de segon i tercer nivell van rebre finançament.

7. Exigir al Govern de l’Estat que informi del nombre de declarants i de la re-
captació en euros de l’assignació voluntària a fins socials i a l’església per a cada 
CCAA, durant els darrers 5 anys.

8. Sol·licitar al Govern de l’Estat la transferència del 100% dels fons recaptats 
en assignació a fins socials dels fons de l’IRPF, d’acord amb la sentència 9/2017 del 
Tribunal Constitucional.

9. Instar el Govern de l’Estat a adoptar com a criteris de distribució territorial des 
fons de l’IRPF a finalitats socials, tant el nombre de declarants i els imports recap-
tats, com a expressió i respecte a la voluntat de la ciutadania, com també la dimen-
sió, abast i nombre d’entitats que composen el tercer sector social de cada territori, 
com a destinataris dels ajuts i responsables dels projectes socials.

10. Continuar fomentant la signatura de convenis per part de les empreses sub-
ministradores d’energia per a la concessió d’ajuts a fons perdut o la concessió de 
descomptes en el cost dels consums mínims.

11. Atendre de forma coordinada amb els ens local les situacions de pobresa 
energètica.

Proposta de resolució 2. Ensenyament 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear i posar en marxa durant el 2019 un Pla que vetlli per uns centres esco-

lars lliures de violències amb participació de la comunitat educativa.
2. Preveure mecanismes dins el sistema educatiu per prevenir, detectar i comba-

tre qualsevol situació de violència dins dels centres escolars.
3. Promoure activitats formatives especialitzades per al professorat per dotar-lo 

d’eines i mecanismes davant situacions de violència als centres escolars.
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4. Desplegar el Decret d’educació inclusiva com a eina de cohesió social i terri-
torial.

5. Prendre com a referència per a la concessió dels ajuts de menjador el llindar 
actualitzat de risc de pobresa per a tots els membres de la unitat familiar.

6. Exigir a l’Estat que recuperi les aportacions econòmiques per al finançament 
del primer i el segon cicle d’educació infantil (0-6 anys).

7. Elaborar un projecte per fomentar la implicació de les facultats de Ciències de 
l’Educació per tal que proposin estratègies innovadores per atendre les necessitats 
dels centres d’alta complexitat.

8. Presentar en seu parlamentària els resultats de l’avaluació del model dels ins-
tituts escola que actualment estan en funcionament i els criteris que han de marcar 
la configuració del mapa escolar d’aquest tipus de centre dins el servei educatiu de 
Catalunya.

9. Impulsar els consensos establerts en el Pacte de la reforma horària aprovat el 
17 de juliol de 2017 i avalat per la comunitat educativa.

10. Impulsar mesures contra qualsevol tipus de segregació a l’escola i desenvo-
lupar un pla contra l’abandonament escolar prematur centrant la inversió en centres 
d’alta complexitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats

11. Potenciar els plans educatius d’entorn 2.0 integrals per garantir l’èxit educatiu 
de tot l’alumnat dels 0 als 20 anys

12. Impulsar una nova normativa per garantir l’atenció digna i adequada a tot 
l’alumnat amb necessitats educatives especials per a assolir l’èxit educatiu

Proposta de resolució 3. Renda Garantida de Ciutadania, Tercer Sector 
Social i Dependència

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Continuar facilitant al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris la in-

formació de seguiment sobre el desplegament que s’està fent de la Llei 14/2017 de 
20 de juliol de la Renda Garantida de Ciutadania, especialment del nombre de sol·li-
cituds ateses, del nombre persones que ja estan rebent aquesta prestació, del nombre 
de denegacions efectuades i dels motius d’aquestes denegacions

2. Procurar els recursos necessaris per millorar l’atenció a les persones sol·lici-
tants de la Renda Garantida.

3. Iniciar els treballs per promoure, de manera coordinada i transversal amb tots 
els departaments de la Generalitat de Catalunya i amb la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social, el IV Pla de Suport al Tercer Sector Social.

El Parlament de Catalunya denuncia el reiterat incompliment per part del Govern 
de l’Estat de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomia y Atención a la Depen-
dencia, no aportant una quantitat com a mínim equivalent a la que aporta l’adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 
de l’Estat a: 

4. La recuperació del 15% de retallada produïda el 2013 en el finançament mí-
nim garantit de la dependència.

5. La supressió de la normativa referent al finançament del nivell mínim de la 
dependència que es recull en el Decret 1050/2013, que penalitza Catalunya i els ter-
ritoris de l’Estat amb més pes demogràfic i amb més usuaris amb prestacions eco-
nòmiques per cures en l’entorn familiar.

6. La recuperació del nivell de finançament acordat de la dependència entre l’Es-
tat i Catalunya, mitjançant el conveni bilateral que existia entre 2007 i 2011, i que 
deixà d’acordar-se el 2012.

7. La recuperació de les aportacions per part del Ministerio de Sanidad y Servi-
cios sociales en concepte de cotitzacions al sistema de la seguretat social dels cui-
dadors familiars.
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8. D’acord amb els informes tècnics elaborats per l’IMSERSO en cooperació 
amb les CCAA, el compliment dels acords pressupostaris per la injecció de 2.861 
milions d’euros al sistema estatal de la dependència, així com el finançament neces-
sari per eixugar les llistes d’espera en l’activació de prestacions i serveis d’atenció a 
l’autonomia personal.

Proposta de resolució 4. Salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar en la seva totalitat la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència 

sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut.
2. Impulsar durant aquesta legislatura i comptant amb la participació del sector 

de la salut mental les estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020 amb espe-
cial èmfasi en l’atenció a la salut mental infantil i juvenil.

3. Aprovar i desplegar un model d’atenció sanitària integrada social i sanitària 
per a les persones grans amb necessitats complexes d’atenció, per tal de garantir el 
millor servei, amb atenció de proximitat als centres residencials i domicilis i que 
permeti envellir amb qualitat de vida, interconnectat i al propi barri.

4. Impulsar durant aquesta legislatura, de manera coordinada entre els departa-
ments implicats, les directrius i objectius estratègics continguts en el Pla interdepar-
tamental d’atenció social i sanitària (PIAISS).

5. Continuar elaborant i desplegant els Plans Estratègics sanitaris territorials, 
com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien les actuacions sanitàries del 
territori, comptant amb la participació del món local, la ciutadania, els professionals 
i les entitats proveïdores.

6. Abans de finalitzar el primer semestre de 2019, dur a terme un procés de revi-
sió amb criteri clínic dels temps de referència en determinats procediments quirúr-
gics i visites a especialistes, incorporant la visió d’experts i usuaris.

7. Elaborar i desplegar el Pla de Drogues i altres addiccions 2019-2022
8. Desplegar ell Marc de la participació ciutadana en salut per facilitar un rol 

més actiu de la ciutadania al sistema de salut.

Proposta de resolució 5. Foment de la cohesió territorial
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar iniciatives econòmiques i socials orientades a millorar la competiti-

vitat de les empreses d’economia familiar agrària amb l’objectiu d’arrelar la gent al 
territori i afavorir-ne l’establiment de nova població.

2. Establir polítiques de desenvolupament en l’àmbit rural que facilitin les con-
dicions de vida als habitants d’aquestes zones, prioritzant i assegurant l’accés als 
serveis bàsics.

3. Promoure i incentivar el relleu generacional a l’activitat agrària, també des de 
la perspectiva de gènere tot apoderant les dones i els joves, com una mesura per fre-
nar el despoblament rural.

4. Aprovar el Pla Interdepartamental per la dinamització territorial per afavorir 
el desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori.

5. Definir noves actuacions en matèria de millora urbana, tenint en compte una 
redefinició de criteris per a la determinació de les àrees d’atenció especial i posant 
més èmfasi en la sostenibilitat ambiental, d’acord amb els Objectius de desenvolu-
pament sostenible, en la valoració dels projectes.

Proposta de resolució 6. Dones, perspectiva de gènere
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar mesures que garanteixin la igualtat salarial a Catalunya i realitzar 

campanyes de sensibilització que contribueixin a eradicar la discriminació salarial 
de les dones.
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2. Crear, mitjançant decret, un Registre Públic obligatori de Plans d’Igualtat, 
com a únic instrument que permet a l’Administració establir un sistema de segui-
ment i avaluació de plans d’igualtat, tal i com estableix la Llei 17/2015.

3. Crear un sistema d’ajudes, de caràcter tècnic i econòmic, per impulsar la im-
plantació de mesures i plans d’igualtat a les petites i mitjanes empreses.

4. Impulsar la realització de campanyes i actuacions que fomentin la coresponsa-
bilitat i permetin harmonitzar els diferents temps de vida de les persones.

5. Consolidar el focus group per la igualtat de gènere en salut perquè vetlli per 
la incorporació de la mirada de gènere i impulsi noves accions que permetin la seva 
plena inclusió.

6. En el marc de les convocatòries d’ajuts a projectes de recerca en salut, d’acord 
amb el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS), adjudi-
car només aquests ajuts a projectes que incorporin una representació equilibrada de 
dones i homes a les seves mostres.

Proposta de resolució 7. Cultura i llengua
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera que el coneixement, reconeixement i promoció de totes les llengües 

europees, com a patrimoni compartit de la ciutadania del nostre continent, esdevé 
un termòmetre del grau d’adhesió d’una societat als valors d’Europa. El plurilingüis-
me enriqueix les persones i multiplica la nostra capacitat comunicativa en un món 
globalitzat.

2. Insta el Govern de la Generalitat a continuar amb la política lingüística de fo-
ment del català i garantir l’accés i aprenentatge de la llengua catalana a la població 
adulta, com també de foment de l’aranès, com a elements d’acollida, d’integració, 
d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.

3. Insta el Govern de la Generalitat a posicionar la cultura com a base de la co-
hesió social i fomentar la creació, la participació i el gaudi de la cultura en tot el 
territori i a l’abast de tothom.

Proposta de resolució 8. Mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure activament el respecte i 

la garantia de seguretat per a tots els professionals dels mitjans de comunicació pú-
blics a l’hora de desenvolupar la seva feina en un entorn lliure de violència, d’ame-
naces i coaccions.

Proposta de resolució 9. Esports
En l’àmbit d’esports, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-

tat a: 
1. Impulsar el suport i la col·laboració amb les entitats esportives i associacions 

per aprofundir en les valors de l’esport com a eina de cohesió social.
2. Dissenyar programes esportius adreçats a la promoció de l’esport en col·lectius 

vulnerables.
3. Promoure la pràctica esportiva de les persones amb diferents capacitats i de 

les persones grans.

Proposta de resolució 10. Formació superior i continuada
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar el model de tarifació social de les universitats i impulsar les mesures 

de suport econòmic directe.
2. Aprofundir en la cobertura i quantia de les beques mitjançant un sistema pro-

gressiu.
3. Simplificar els processos de concessió de beques i ajuts, en un model de fines-

tra única.
4. Equiparar el preu del primer curs de màster al preu dels graus per als estu-

diants provinents dels nous graus.
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5. Posar en marxa les primeres beques-salari per a estudiants amb pocs recursos 
econòmics.

6. Generalitzar la formació terciària tenint present el paper fonamental que la 
formació professional té pel sector econòmic, 

7. Planificar adequadament la formació professional superior i la de grau mitjà, 
repensant la vinculació de la formació professional de grau superior amb el Sistema 
Universitari.

8. Redactar i implementar un programa per millorar el rendiment acadèmic i la 
fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà així com impulsar els 
programes de noves oportunitats per tal que la formació sigui garantia d’equitat a 
l’hora d’accedir al món laboral

9. 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 transforma-
ció del mercat de treball i la digitalització, i avançant en la complementarietat dels 
dos subsistemes de formació, l’educatiu i el laboral.

Proposta de resolució 11. Polítiques d’igualtat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Continuar en la lluita per la defensa dels drets de les persones dels col·lectius 

LGBTI, completant el desplegament dels serveis d’atenció integral a tot el territori.
b. Reconèixer les pràctiques i actituds discriminatòries que actualment i de ma-

nera habitual pateixen les persones LGTBI+ per tal de rebutjar-les frontalment i 
sancionar-les, així com crear programes de prevenció per tal de que la LGTBIfòbia 
sigui eradicada.

c. Garantir l’accessibilitat física i sensorial a totes les activitats i els serveis, pú-
bliques o privades, com estableix la llei 13/2014 d’accessibilitat.

d. Elaborar el Pacte Nacional per a les persones amb discapacitat.
e. Promoure accions de formació i ocupabilitat per a les persones de col·lectius 

amb especial dificultat d’inserció laboral, i amb risc de precarietat o pobresa.
f. Promoure accions en favor de les famílies monoparentals.
g. Seguir amb el desplegament de la Llei 17/2015 per superar les desigualtats que 

encara pateixen les dones sobretot en l’àmbit laboral i emprendre mesures per al tan-
cament de la bretxa o discriminació salarial.

h. Impulsar la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió de gènere en la 
diagnosis i la praxis de l’assistència sanitària proporcionada des del Servei català 
de la Salut.

i. Impulsar la sensibilització, la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió 
de gènere, en l’àmbit de la Justícia catalana.

j. 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 2 anys.

k. Impulsar el Pacte Nacional per a la Interculturalitat com una eina que fomenti 
la inclusió, la interacció i reconeixement a la diversitat.

l. Impulsar lleis necessàries per regular determinats àmbits per tal de contribuir a la 
igualtat d’oportunitats entre les persones, i per tant, la cohesió social i la convivència: 

i. Llei marc per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment.
ii. Llei d’autonomia personal.
iii. Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació.
iv. Llei de foment de l’associacionisme.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, i 9, 11 s’atribueixen al Grup Parlamentari JxCat.
Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, i 10 atribueixen al Grup Parlamentari Re-

publicà.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus





33 

 GP JxCat (reg. 18492)

Dossier

Sessió 17

10 d’octubre de 2018

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JxCat (reg. 18492)

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

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general 
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-
00001/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 12. Sobirania i polítiques socials
El Parlament de Catalunya manifesta que: 
1. El sentit últim del procés d’autodeterminació rau a què Catalunya tingui totes 

les eines necessàries per fer polítiques al servei de les persones, del progrés personal 
i col·lectiu dels seus set milions i mig de ciutadans.

2. El principi rector de les polítiques socials és fer possible la igualtat d’oportu-
nitats, independentment de les circumstàncies que concorren en cadascú, tot reco-
neixent la singularitat de les persones i de les institucions. Equitat en la diversitat.

3. Catalunya, per ser una nació sense estat, és un país en què la iniciativa so-
cial ha jugat un paper molt important, configurant un tarannà propi. Des del món 
cultural i educatiu, passant pels ateneus populars i el conjunt del teixit social, fins 
al camp empresarial i laboral hi ha molts exemples d’una manera d’actuar que ens 
caracteritza.

4. La societat del benestar constitueix un bé molt preuat a les democràcies euro-
pees més avançades. A Catalunya, l’administració pública presta serveis a les perso-
nes i estableix, alhora, un marc estable de col·laboració amb el 3er sector i les enti-
tats privades disposades a assumir-ne responsabilitats.

5. Tota persona que visqui a Catalunya, independentment de la seva procedèn-
cia i del procediment seguit per accedir al nostre país, ha de ser reconeguda com a 
subjecte de drets socials.

6. Catalunya disposa sobretot del talent de la seva gent. La formació al llarg de 
la vida ha d’esdevenir una de les prioritats polítiques del Govern. Això suposa donar 
oportunitats educatives a la primera infància, sobretot a aquells que presenten difi-
cultats en l’aprenentatge, relligar bé el sistema educatiu i la formació ocupacional i 
continuada i, també, impulsar la formació a l’empresa per millorar l’ocupabilitat de 
tots els treballadors.

7. La capacitat de posar en comú les intel·ligències de cadascú amb amplitud de 
mires, per assolir objectius col·lectius, constitueix un model de referència per donar 
resposta a desafiaments que reclamen la col·laboració entre administracions i socie-
tat civil. L’1-O, com a exercici d’autodeterminació de Catalunya, i altres lluites com-
partides, respresenten l’empoderament de la ciutadania.

8. Més enllà de l’esforç i l’enginy de tothom, persones, entitats i institucions, Ca-
talunya necessita disposar de més recursos econòmics per crear les condicions de 
possibilitat del benestar dels catalans: els que es corresponen amb la riquesa gene-
rada. I és la ciutadania del nostre país qui ha de decidir la quantitat que es destina a 
la solidaritat amb altres territoris, peninsulars i d’arreu.

Proposta de resolució 13. Convivència a catalunya avui
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta que la convivència pacífica i de respecte als principis democràtics 

és cabdal per tal de garantir una societat democràtica.
2. Constata que la societat catalana és una societat oberta, plural i inclusiva que 

compta amb el respecte a la diversitat com un dels valors més arrelats.
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3. Demana que les institucions catalanes vetllin pel respecte dels principis demo-
cràtics fonamentals per tal de garantir el bon funcionament de la societat catalana.

4. Constata que una àmplia majoria de la societat catalana valora com a bo o 
molt bo el nivell de convivència a Catalunya i ens comprometem a seguir millorant 
tots junts aquesta valoració.

5. Constata, a través dels canals oficials de contacte directe amb la població, mit-
jançant els treballs de l’ICIP o el Síndic de Greuges, que la societat catalana aposta 
decididament per les resolucions pacífiques i democràtiques mitjançant la mediació 
als conflictes polítics.

6. Manifesta que el dret de manifestació i de llibertat d’expressió són uns drets 
coneguts i respectats per la majoria de catalans i instem a treballar per tal de refor-
çar-lo i respectar-lo.

7. Demana el total i absolut respecte a la presència de símbols, emblemes o ma-
nifestacions polítiques tant als espais públics com als espais privats sempre que 
aquests respectin els principis democràtics.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP ERC (reg. 18493)

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 les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).

14. Proposta de resolució per la convivència democràtica i contra la 
pervivència franquista i l’auge de l’extrema dreta

1. El Parlament de Catalunya: 
a. Referma el seu compromís amb la democràcia i les llibertats i condemna de 

manera enèrgica el règim franquista.
b. Constata amb preocupació i condemna la persistència de la ideologia feixista 

i les conseqüències d’aquesta funesta dictadura en actituds i estructures polítiques, 
socials i civils presents encara en l’actualitat.

c. Reclama una acció decidida de tots els poders públics per acabar amb qualse-
vol vestigi del franquisme ja sigui en aquells aspectes ideològics o simbòlics com en 
aquells que suposen una herència directa en forma d’estructures de poder institucio-
nals, econòmiques i socials.

2. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació pel creixent protago-
nisme de l’extrema dreta a Catalunya, l’Estat Espanyol, Europa i al món. I davant 
d’aquest fenomen: 

a. Fa una crida als partits amb representació en aquesta cambra a mantenir una 
posició de fermesa democràtica davant el rebrot de partits i moviments que amena-
cen la democràcia, els drets i les llibertats. I a no normalitzar les polítiques exclo-
ents, autoritàries, masclistes, racistes o que vagin en contra de qualsevol col·lectiu. 
Ni contemporitzar amb els seus discursos els posicionaments feixistes, convertint en 
culpables a les víctimes del seu odi, ja siguin emigrants, dones, minories ètniques o 
dissidents polítics, entre altres.

b. Fa una crida als partits amb representació en aquesta cambra a mantenir un 
cordó sanitari vers els partits d’extrema dreta amb creixent presència a Catalunya, 
l’Estat Espanyol, Europa i el Món.

c. Posa en valor els casos d’èxit a Catalunya a l’hora de fer front a l’extrema dre-
ta, a través d’accions com la xarxa dels rumors falsos, i gràcies a la fermesa demo-
cràtica de les formacions polítiques, de les administracions i de les entitats.

d. S’emplaça a fer de l’antifeixisme una lluita compartida més com a símbol de 
la defensa dels Drets Humans.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Emprendre totes les mesures necessàries per tal d’eliminar dels espais públics, 

edificis oficials o monuments tota la simbologia franquista i feixista que encara per-
viu a les nostres viles i ciutats.

b. Retirar i eradicar qualsevol tipus de privilegi o reconeixement a les persones 
o institucions que els van rebre pel seu suport al règim franquista o per la voluntat 
d’aquest darrer.

c. Desplegar les eines necessàries per poder frenar l’ascens dels filo-feixismes a 
través de l’educació, la sensibilització contra l’exclusió, l’autoritarisme, el masclis-
me, el racisme o qualsevol atac a col·lectius, així com amb el desplegament de les 
polítiques de progrés.

15. Proposta de resolució per la igualtat d’oportunitats
1. El Parlament de Catalunya es compromet en el foment de la igualtat d’opor-

tunitats per a totes les persones, independentment del seu gènere, la seva orientació 
sexual, la seva llengua, el seu origen o el context socioeconòmic i sociocultural o 
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per qualsevol altra condició social o personal, com a eina fonamental per a la co-
hesió social del nostre país.

2. El Parlament de Catalunya defensa la igualtat com un dels valors essencials 
del republicanisme, un pilar que és fonamental per a garantir la justícia social en 
qualsevol societat democràtica.

3. El Parlament de Catalunya rebutja i denuncia qualsevol tipus de discriminació 
i es compromet a treballar per l’eradicació del racisme, de la xenofòbia, de la LGT-
BIfòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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