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Debat i votació 

Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-
19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les ac-
cions previstes de protecció social i reactivació 
econòmica 

255-00012/12 

Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de 
l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 

255-00013/12 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS 

Reg. 70994, 70995, 70996, 70998, 70999, 71003, 71004, 71005 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament: 2.7.2020 

Reg. 71032, 71033, 71035, 71036, 71037, 71039, 71041, 71151, 71156 / 
Coneixement: Presidència del Parlament: 2.7.2020 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPU-
LAR DE CATALUNYA (REG. 70994) 

A la Mesa del Parlament 

Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la gestió de la 
crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les 
accions previstes de protecció social i reactivació econòmica (tram. 255-
00012/12) i al Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant l’impacte de 
la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

La gestió del Govern en la crisi de la Covid-19 

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que la gestió del Govern de la Generalitat en la crisi sanitària 
generada per la pandèmia de la Covid-19 ha estat presidida per la improvisa-
ció, els canvis de criteris, la manca d’unitat d’acció dins el propi Govern i 
nul·la voluntat real d’assolir un acord polític i social entorn la lluita contra el 
coronavirus. 
2. Manifesta que el Govern de la Generalitat ha pretès aprofitar la pandèmia 
de la Covid-19 i les seves conseqüències per continuar, de forma totalment 
deplorable, aprofundint en el seu projecte de separació i divisió de la societat 
catalana. En aquest sentit, el Parlament rebutja i condemna les expressions 
del president de la Generalitat i de la resta de membres del Govern fent res-
ponsables de la crisi sanitària i de les seves conseqüència a la resta 
d’espanyols i no a l’autèntic responsable, el coronavirus. 
3. Constata que l’acció del Govern de la Generalitat en la crisi sanitària no 
ha estat a l’alçada de les necessitats de la societat catalana. La manca de 
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transparència de les dades de les víctimes, la nefasta gestió de les residències 
de la gent gran, entre altres, són episodis que han demostrat la ineficaç gestió 
del Govern. 
4. Per tots els motius anteriors, reprova la gestió del Govern de la Generalitat 
en la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19. 

Proposta de resolució 2 

La societat davant la Covid-19 

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta, de forma solemne, l’agraïment de la societat catalana als pro-
fessionals sanitaris, als treballadors de les residències de gent gran, als treba-
lladors de les activitats i sectors essencials, als membres dels cossos i forces 
de seguretat, a la Unitat Militar d’Emergències, als cossos de bombers, als 
voluntaris, i a totes les persones que amb entrega, responsabilitat, abnegació, 
el compromís envers la societat han estat al capdavant de la lluita contra el 
coronavirus. 
2. Constata que la societat catalana ha mantingut una actitud exemplar du-
rant el període de confinament i en el compliment de les obligacions impo-
sades, una actitud que, sens dubte, ha contribuït a limitar el creixement i 
l’expansió de la Covid-19. En aquest sentit, el Parlament encoratja a tota la 
societat a mantenir una actitud vigilant respecte el coronavirus, no abaixar la 
guàrdia i continuar de forma rigorosa amb les mesures de prevenció recoma-
nades per les autoritats sanitàries. 

Proposta de resolució 3 

Enfortiment del sistema sanitari 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar la despesa en salut prevista al 2020 en el marc de la necessà-
ria reestructuració i priorització dels pressupostos de la Generalitat per en-
guany. 
2. Garantir la prevenció i la protecció dels pacients i dels professionals sani-
taris davant nous brots i onades de la Covid-19, establint amb aquesta finali-
tat nous mecanismes de provisió de material i d’equipaments sanitaris, prio-
ritzant l’abastiment provinent de producció industrial de proximitat. 
3. Integrar l’atenció sanitària i social per oferir una millor resposta a la po-
blació més vulnerable apostant per un nou model d’acompanyament de la 
gent gran, basat en apropar més serveis a les llars, perquè el domicili esde-
vingui el centre d’operacions de l’atenció a la gent gran en situació de vulne-
rabilitat. 
4. Elaborar, en el termini màxim d’un mes, un pla de xoc sanitari postCovid-
19 per a poder activar i recuperar l’atenció mèdica paralitzada com a conse-
qüència de la pandèmia. 
5. Enfortir l’atenció primària i donar-li la centralitat que li correspon dins el 
sistema sanitari mitjançant, almenys: 
a) La gestió del seguiment comunitari de nous contagis de la Covid-19. 
b) La millora de les instal·lacions i una dotació de personal suficient a les 
necessitats. 
c) L’adequació i el reforç dels serveis en les poblacions amb gran afluència 
de turisme o població de temporada. 
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d) La millora de la ràtio pacient/temps de consulta i d’atenció. 
e) L’existència d’un centre d’urgències i atenció primària (CUAP) d’alta 
resolució en les poblacions de més de 30.000 habitants. 
6. Aprovar un pla de xoc per a reduir les llistes d’espera per a visites a espe-
cialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. 
7. Garantir l’existència de plans de contingència al servei d’atenció a la salut 
a través del 061 que permeti i garanteixi un ús intensiu d’aquest servei du-
rant futures situacions d’emergència. 
8. Mantenir de forma permanent la gratuïtat de la trucada al servei d’atenció 
a la salut a través del 061. 
9. Establir, davant l’aparició de nous brots i l’arribada de noves onades de la 
Covid-19, protocols d’actuació i de formació, clars i transparents, per al per-
sonal sanitaris i el personal de les residència per a la gent que garanteixin 
una atenció sanitària ràpida. 
10. Mantenir de forma permanent una bossa de personal sanitari que permeti 
ampliar la dotació de personal del sistema sanitari públic quan la situació 
sanitària i/o epidemiològica ho requereixi. 
11. Estendre més enllà de l’emergència sanitària generada per la Covid-19 la 
renovació i la prescripció automatitzada per receptes per a pacients amb 
malalties cròniques, evitant així desplaçaments als centres de salut de perso-
nes especialment vulnerables. 
12. Establir convenis de forma estable i permanent amb el Consell de 
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya per continuar oferint a les persones 
especialment vulnerables l’apropament de medicaments a casa sense que 
hagin de sortir de casa. 
13. Ampliar la durada de la campanya Mascareta/Salut mentre l’ús de la 
mascareta com a mitjà per evitar el contagi davant la Covid-19 sigui reco-
manable o obligatori en determinades situacions d’acord amb les instrucci-
ons de les autoritats sanitàries. 
14. Continuar amb el programa de compres de material i equipament sanitari 
per a mantenir una reserva estratègica que garanteixi l’abastament de tot el 
material necessari per a fer front a possibles rebrots o noves onades de la 
Covid-19 o qualsevol altre crisi sanitària. 
15. Garantir el suficient material de protecció individual (EPI) davant el 
contagi de la Covid-19 per a tot el personal del sistema sanitari. 
16. Reforçar la permeabilitat entre les residències de gent gran, l’atenció 
primària i l’atenció hospitalària per garantir un seguiment mèdic constant a 
la gent gran resident. 
17. Millorar l’atenció domiciliària en l’atenció primària potenciant la teleas-
sistència i la telemonitorització en l’àmbit domiciliari, en les residències de 
gent gran i els centres de salut, amb l’objectiu d’evitar als pacients vulnera-
bles desplaçaments innecessaris. 
18. Monitoritzar l’evolució epidemiològica de la Covid-19 a través de les 
aigües residuals i els residus de la depuració, establint un sistema d’alerta 
que anticipi la informació sobre possibles rebrots o noves onades de contagi. 
19. Millorar l’atenció als problemes de salut mental a l’etapa post-Covid-19 
amb l’establiment de mesures organitzaves que fomentin l’hospitalització a 
domicili, programes de teleassistència i l’atenció sanitària en centres socio-
sanitaris. 
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20. Donar continuïtat a les adaptacions dels espais dels hospitals, especial-
ment d’urgències i unitats de cures intensives, per a donar un millor servei 
sanitari i una protecció i aïllament dels pacients davant la Covid-19. 
21. Reforçar les oficines de farmàcia com a part del sistema de salut valo-
rant, juntament amb els agents socials i professionals del sector, ampliar les 
funcions assignades per a millorar l’atenció sanitària que rep la ciutadania. 
22. Acordar un nou pacte per la sanitat que tingui com a objectiu concretar i 
planificar les reformes i els recursos que el sistema sanitari català necessita 
per garantir la qualitat del servei que presta a la societat. Aquest nou pacte ha 
de preveure almenys: 
a) Dotar-se de noves estructures de salut pública que permetin afrontar els 
nous reptes de la salut, així com nous episodis d’emergència epidèmica i de 
prevenció i protecció de la salut, amb la participació dels ciutadans. 
b) L’increment de la despesa i la inversió en salut dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, de tal manera que en el període de tres anys, els 
recursos disponibles per a la sanitat s’incrementin en 2.500 milions d’euros. 
c) La millora i la dignificació de les condicions contractuals i retributives 
dels professionals de la sanitat, especialment els més joves i els que estan en 
període de formació especialitzada. 
d) Un nou pla d’equipaments i infraestructures sanitàries que millori l’estat 
actual de la xarxa d’equipaments i avanci en la tecnologia sanitària, la tele-
medicina i la salut digital. 
e) La millora de l’organització sanitària dotant de capacitat i autonomia de 
gestió els centres i apostar per l’autonomia dels professionals, promovent la 
capacitat d’autoorganització i el treball en equip, incorporant noves professi-
ons als equips assistencials. 
f) L’impuls de l’atenció primària i garantir la coordinació dels diferents àm-
bits assistencials amb una relació col·laborativa, en benefici de la persona 
atesa. 

Proposta de resolució 4 

Millora de la protecció social davant la Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar la despesa social prevista al 2020 en el marc de la necessària 
reestructuració i priorització dels pressupostos de la Generalitat per enguany. 
2. Incrementar, en almenys 20 milions d’euros addicionals, la dotació pres-
supostaria destinada a la prestació econòmica de serveis bàsics creada a tra-
vés del Decret Llei 14/2020, del 28 d’abril, obrint, a la major brevetat possi-
ble, una nova convocatòria pública per a l’atorgament de la prestació 
econòmica de serveis bàsics. 
3. Posar en marxa un conjunt d’ajuts socials específics per atendre a les ne-
cessitats de les famílies, especialment les més vulnerables, a les que la pan-
dèmia de la Covid-19 ha colpejat de forma més cruenta. 
4. Impulsar polítiques de suport a les famílies que prevegin, entre d’altres, 
transferències públiques en relació amb la renda per facilitar la conciliació 
real de la vida personal i laboral. 
5. Establir prestacions econòmiques complementàries no condicionades per a 
la cura de menors fins als tres anys d’edat. 
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6. Promoure polítiques públiques d’atenció social a la dependència i la cri-
ança, garantint serveis públics de qualitat, equitatius i universals. 
7. Implementar iniciatives comunitàries dirigides a la cura de les persones 
dependents i sense recursos. 
8. Incrementar les pensions de supervivència i les pensions assistencials 
actualitzant l’IPREM i l’IRSC amb la recuperació de la pèrdua de valor 
acumulat per la congelació d’aquests dos índex. 
9. Actualitzar la cartera de serveis socials, tot incloent la teleassistència com 
un dret. 
10. Eliminar el copagament dels serveis socials. 
11. Fomentar iniciatives de conciliació a domicili que permeti garantir 
l’atenció a la infància davant els rebrots o les noves onades de la Covid-19. 
12. Garantir, davant els possibles rebrots o noves onades de la Covid-19, el 
suficient material de protecció individual (EPI) per a tot el personal de les 
residències de gent gran i als seus residents, així com l’adquisició del mate-
rial sanitari necessari per a fer front a una nova crisi sanitària. 
13. Valorar social i laboralment les treballadores i treballadors que atenen la 
gent gran, garantint la formació, la qualificació, els drets laborals. 
14. Impulsar la creació de comitès d’ètica assistencial als centres i residènci-
es per a gent gran, donant veu a les famílies i a les persones residents, des 
del respecte als seus drets ciutadans i a la seva autonomia i voluntat. 
15. Garantir el dret a l’autonomia pròpia per a la decisió de les persones 
grans de continuar vivint a la seva llar o amb la seva família, dotant de re-
cursos tècnics i econòmics aquesta decisió per part del sistema de protecció 
social. 
16. Dotar un programa d’atenció individualitzada d’urgència a la totalitat de 
residències de gent gran per detectar i atendre llurs necessitats sanitàries més 
immediates, tant al personal que hi treballa com a les persones que residei-
xen. 
17. Mantenir de forma permanent una bossa de personal que permeti ampliar 
la dotació de personal de les residències per a la gent gran quan la situació 
sanitària i/o epidemiològica ho requereixi. 
18. Incrementar i periodificar de forma permanent les tasques de neteja i 
desinfecció dels centres de dia i residència per a la gent gran 
19. Fomentar, juntament amb els ajuntament, l’establiment de protocols 
d’atenció a la gent gran especialment vulnerable per garantir que les perso-
nes grans que viuen soles, i no puguin recórrer a un tercer, puguin adquirir 
productes d’alimentació sense necessitat de sortir de cada. 
20. Renovar, en col·laboració amb les entitats socials i ens locals, el pacte 
per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, per donar continuïtat 
a la lluita contra aquesta problemàtica social y planificar la resposta a les 
necessitats sorgides amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. 
21. Millorar i implementar noves mesures especials de prevenció i suport 
contra la violència de gènere en situacions de confinament. 
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Proposta de resolució 5 

Adequar l’entorn laboral a la nova realitat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir el subministrament i la disponibilitat de màscares, equips de pro-
tecció individual i qualsevol altre material de protecció necessari davant la 
Covid-19 als centres de treball. 
2. Establir i acordar procediments d’actuació sectorials relatius a la valoració 
dels escenaris de risc davant la Covid-19 en els entorns laborals, així com 
garantir la implementació de mesures organitzatives, higièniques i de protec-
ció personal. 
3. Garantir que els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses, 
així com els treballadors, tenen accés a la realització de les proves diagnòsti-
ques indispensables que poder fer un seguiment de la salut de les persones 
treballadores respecte la Covid-19. 
4. Establir les directrius, instruccions i criteris per a la realització de probes 
diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19 per part dels Serveis de Pre-
venció de Riscos Laborals de les empreses. 
5. Crear línies d’ajuts destinades a petites empreses i autònoms que els ajudi 
a fer front als costos derivats de l'adquisició d'equips de protecció individual 
i de mitjans de protecció col·lectiva. 
6. Reforçar la inspecció de treball i la col·laboració d’aquesta amb els Mos-
sos d’Esquadra per fer complir les normes de seguretat i salut en els àmbits 
laborals i de treball. 
7. Fomentar, en el marc del Consell de Relacions Laboral de Catalunya, la 
fixació de les condicions de l’exercici del teletreball per tal de garantir, 
d’una banda, els drets laborals dels treballadors, i d’una altra, el dret a la 
desconnexió digital. 
8. Reprendre els treballs del pacte per a la reforma horària com a marc que 
permeti organitzar el temps social i laboral de manera harmònica posant al 
centre els temps dedicats a les cures i a la corresponsabilitat. 
9. Aprovar un pla d'ajudes econòmiques i assistencials per a pal·liar els efec-
tes que la crisi sanitària de la Covid-19 en l’àmbit laboral i familiar. Aquest 
pla ha de contenir, com a mínim: 
a) Prestacions econòmiques per a garantir que els treballadors que s’han vist 
afectats per un ERTO o que es troben a l’atur, i que encara no han percebut 
cap remuneració o no podem ser destinataris de prestació, disposen d’un 
mínim ingrés vital. 
b) Mesures assistencials que facin possible la conciliació familiar i laboral de 
les famílies amb fills menors de 14 anys i/o amb persones dependents a càr-
rec, posant-hi atenció a les famílies més vulnerables o amb més dificultat per 
conciliar, com són les famílies nombroses o monoparentals. 
10. Sol·licitar al Govern d’Espanya: 
a) La consideració d’accident laboral a tots els efectes per a totes les perso-
nes treballadores que han estat contagiades de COVID-19 al lloc de treball. 
b) L’assumpció a càrrec de l’Estat les baixes per malaltia des del primer dia 
quan els empleats estan en quarantena o estan malalts amb la Covid-19. 
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Proposta de resolució 6 

Recuperació de l’ocupació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Avançar el pagament de les prestacions als treballadors afectats per un 
ERTO a causa de la pandèmia de la Covid-19. 
2. Posar en marxa complements per a les persones treballadores que, degut a 
un ERTO, han vist disminuïda la seva jornada laboral o reduïts els seus in-
gressos. 
3. Adaptar les eines que ofereix el Servei d’Ocupació de Catalunya a la nova 
situació generada per la crisi sanitària de la Covid-19 per a fer-ho més opera-
tiu y que ofereixi una millor resposta als reptes del nou escenari laboral. 
4. Reforçar els programes de contractació d’aturats amb major dificultats 
d’inserció, en especial de joves, dones, persones amb discapacitat i aturats de 
llarga durada. 
5. Crear una línia d’ajuts per a la contractació de personal tècnic per 
l’assessorament a empreses en conjuntures provocades per la Covid-19. 
6. Establir, fruit del diàleg social, ajudes per afavorir el relleu generacional 
que afavoreixi el relleu de persones treballadores propera a la jubilació per 
menors de 30 anys desocupades, menors de 35 anys amb un contracte tem-
poral a la mateixa empresa o desocupats majors de 45 anys. 
7. Adoptar un nou pla de formació per a les persones desocupades donant 
prioritat a la formació online, sense oblidar la formació presencial, atenent a 
les noves demandes de les empreses i els sectors. 

Proposta de resolució 7 

Suport a autònoms i petites empreses 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Facilitar la liquiditat a autònoms i pimes permetent l’aplaçament de les 
quotes d’amortització del primer semestres de 2020 corresponent a operaci-
ons de préstec concedides per l’Institut Català de Finances. 
2. Posar en marxa, a través de l’Institut Català de Finances, una línia de prés-
tecs i avals de menys de 100.000 euros per a microempreses i autònoms a 
tipus d’interès 0 i fins a 10 anys de retorn, per a garantir la liquiditat i la 
continuïtat de llurs activitats davant la crisi generada per la Covid-19. 
3. Concedir, a través de l’Institut Català de Finances, a petites empreses i 
autònoms préstecs per facilitar que puguin dur a terme la reconversió de les 
seves activitats, amb especial atenció al sector del comerç i el turisme. 
4. Ampliar la prestació econòmica de fins a 2.000 € per als autònoms a per-
sones físiques que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva 
facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activi-
tat econòmica a tots els sectors d’activitat i no només aquelles activitats so-
bre les quals es va decretat el tancament. 
5. Incrementar fins als 30 milions d’euros el pressupost de les ajudes posades 
en marxa per la Generalitat per a compensar les pèrdues dels treballadors 
autònoms per la crisi del coronavirus i que no disposen de fonts alternatives 
d’ingressos. 
6. Crear, a través de l’ICF, una línia d'avals que complementin el 20% no 
avalat per les línies ofertes per l'Estat a pimes i autònoms a través de l’ICO. 
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7. Implementar una línia d’ajuts destinats a projectes de transformació digital 
de petites empreses amb l’objectiu de facilitar que aquestes empreses es 
dotin dels mitjans tècnics necessaris per a possibilitar el teletreball. 
8. Fomentar la digitalització d’autònoms i pimes per a reforçar la seva activi-
tat i aprofundir en l’expansió comercial a partir d’eines digitals innovadores. 
9. Implantar beneficis fiscals per l’adquisició per part de treballadores per 
compte propi d’equips tecnològics destinats al teletreball. 
10. Donar suport a la tasca de recerca i innovació de pimes i emprenedors 
amb línies específiques de recolzament que inclogui línia d’ajuts per a pro-
jectes de I+D i innovadors. 
11. Elaborar un pla de reactivació econòmica, formació en la digitalització i 
el comerç online destinat a les iniciatives emprenedores liderades per dones 
afectades per la Covid-19. 
12. Posar a disposició de nous emprenedors els locals comercials de titulari-
tat pública dotats de les condicions necessàries per a la implantació imme-
diata de projectes empresarials i d’autoocupació, oferint un lloguer amb una 
carència de 2 anys i rendes limitades. 
13. Habilitar crèdits pont per a petites empreses i autònoms on s’avali un 
75% dels préstecs de quantia referida a les despeses generades durant el pri-
mer trimestre de 2020. 

Proposta de resolució 8 

Impuls del nostre motor econòmic: el comerç i el turisme 

1. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit del comerç, insta el Govern a: 
a) Activar polítiques de promoció i prestigi del comerç de proximitat, pro-
movent des de les administracions un consum segur, responsable, de proxi-
mitat i qualitat, fent èmfasi en la promoció de l’agricultura i la ramaderia de 
proximitat. 
b) Posar en marxa línies d’ajuda i préstecs destinats a la creació de projectes 
d’emprenedoria en el sector del comerç i l’hostaleria. 
c) Agilitzar, des l’Institut Català de Finances, la concessió de línies de crèdit 
existents. 
d) Valorar la automatització de la concessió de préstecs i línies de crèdit per 
part de l’institut Català de Finances quan l’import sol·licitat sigui inferior al 
vint per cent de la facturació corresponent al 2019. 
e) Aprovar un pla d’estímul del petit comerç que, a través d’ajudes i incen-
tius fiscals, contribueixi a recuperar l’activitat minorista després de la crisi 
sanitària generada por la Covid-19. 
f) Oferir, davant la impossibilitat de fer front al pagament del lloguer de 
locals comercials, un programa d’intermediació entre llogaters i propietaris 
que tingui com a finalitat buscar el comú acord entre les parts i que permeti 
trobar fórmules de continuïtat dels contractes de lloguer, ja sigui mitjançant 
l’aplaçament, el fraccionament, la condonació o la reducció de la renda. 
g) Impulsar, juntament amb les altres administracions públiques, la necessà-
ria transformació digital del sector del comerç davant els reptes de l’omnica-
nalitat i el comerç electrònic. 
h) Promoure i consensuar, entre el sector i la resta d’administracions públi-
ques, uns horaris comercials i criteris d’ocupació de l’espai públic que incen-
tivi la demanda en unes condicions de seguretat. 
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i) Aprofundir en la simplificació i racionalització administrativa, aprovant un 
pla de simplificació de la regulació de l’activitat comercial i econòmica que 
faciliti l’obertura de nous projectes. 
j) Promoure que les administracions locals, en l’àmbit de les seves compe-
tències, adoptin mesures de flexibilitat i simplificació administrativa que 
promoguin l’activitat econòmica. 
k) Planificar, juntament amb els sectors i experts, la resposta davant nous 
rebrots i onades de la Covid-19 per evitar la improvisació i definir, amb an-
telació suficient, les mesures per lluitar novament contra el virus i l’afectació 
d’aquestes a l’activitat econòmica. 
2. El Parlament de Catalunya, en l’àmbit del turisme, insta el Govern a: 
a) Posar en marxa, de forma coordinada amb el sector turístic i la resta 
d’administracions, un pla per a recuperar la confiança com a destinació turís-
tica segura. 
b) Dissenyar un pla internacionalització de Catalunya com a destinació turís-
tica a partir dels nous comportaments i hàbits dels consumidors, activant-la 
de forma gradual en funció de les restriccions de mobilitat. 
c) Treballar, juntament amb les línies aèries i l’Estat, per a recuperar la con-
nectivitat dels aeroports de catalans, especialment, de l’aeroport del Prat i 
millorar, d’aquesta forma, el posicionament de Catalunya com a destinació 
turística. 
d) Permetre, durant l’any 2020, flexibilitzar la gestió d'obertura de les dife-
rents activitats dels establiments turístics. 
e) Incrementar les accions i les campanyes per a impulsar Catalunya com a 
destinació turística interior i de proximitat. 
f) Impulsar un pla de digitalització del turisme i l’impuls de la sostenibilitat. 
g) Posar en marxa programes de formació pel personal del sector turístic per 
a impulsar i millorar les seves competències digitals. 
h) Crear línies d’ajuda i préstecs destinats a la promoció i creació de projec-
tes d’emprenedoria en el sector del turisme. 
i) Impulsar la creació de programes de turisme interior destinats a especial-
ment a joves, gent gran i persones amb pocs recursos. 
j) Promoure un pacte de suport i impuls del turisme en el que, el sector pú-
blic i privat, treballin de forma coordinada per a impulsar una millora del 
model turístics de Catalunya, fent més incidència en la seva diversificació, 
sostenibilitat i qualitat. 

Proposta de resolució 9 

Estimular el sector industrial 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar de manera immediata una agenda industrial ambiciosa perquè, 
després de la pandèmia pel coronavirus, Catalunya sigui més competitiva, 
creixi econòmicament i generi ocupació. 
2. Desenvolupar, amb un pressupost de 10 milions d’euros, un pla urgent per 
donar impuls a la innovació en el desenvolupament, la recerca i la fabricació 
industrial d’elements de protecció i diagnòstic de la Covid-19. 
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3. Promoure l'exportació i l'accés a mercats exteriors, donada la caiguda del 
consum interior, amb la finalitat de poder mantenir les activitats productives 
del teixit industrial i garantir l'ocupació directa, indirecte i induït que genera. 
4. Estimular la implantació de projectes d'inversió industrial a Catalunya 
mitjançant plans de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat in-
dustrial. 
5. Garantir la total execució dels compromisos pressupostaris adquirits en el 
marc del Pacte per la Indústria. 
6. Incrementar totes les accions i mesures adreçades a impulsar la indústria 
4.0. 
7. Garantir el finançament, amb l’increment dels recursos necessaris, del 
programa de suport a l’automoció i a la mobilitat que ha d’impulsar la trans-
formació de la indústria de l’automoció. 
8. Dur a terme les accions i les inversions necessàries a la IDIADA per tal de 
mantenir i impulsar la seva activitat com infraestructura essencial per a la 
innovació en el sector de l’automoció. 
9. Garantir la disponibilitat dels fons FEDER previstos per als centres de 
recerca. 
10. Impulsar la renovació del Pacte per la Indústria amb un horitzó temporal 
2020-2030. 

Proposta de resolució 10 

Potenciar la internacionalització de les empreses catalanes 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Intensificar les gestions de les oficines exteriors d’ACCIÓ en la recerca de 
mercats per a l’exportació de productes d’empreses catalanes davant les res-
triccions a la mobilitat imposades amb motiu de la Covid-19 que impedeix 
que ho puguin les pròpies empreses. 
2. Donar suport a les empreses, a través d’ajuts o finançament, per a la con-
tractació d’especialistes a l’exterior que faciliti l’activitat exportadora de les 
empreses catalanes. 
3. Incrementar en 15 milions d’euros les mesures de suport a la internaciona-
lització de les empreses catalanes. 
4. Potenciar com a instruments de suport a la internacionalització accions de 
promoció digital com trobades empresarials i fires virtuals i marketplaces, 
recuperant, quan la situació sanitària ho aconselli, els instruments que fins 
abans de la situació actual eren utilitzats per les empreses (fires, missions 
comercials, missions inversores, etc.). 
5. Aprovar una estratègia d’internacionalització de l’empresa catalana, defi-
nida conjuntament entre les administracions públiques i el sector privat, per 
poder sumar esforços amb objectius comuns i en la qual s’integrin tots els 
agents, fent prevaldre la col·laboració, la coordinació i la complementarietat 
de propostes. 

Proposta de resolució 11 

Un nou marc pressupostari per superar la crisi de la Covid-19 

1. El Parlament de Catalunya constata que la crisi sanitària de la Covid-19 i 
les conseqüències socials i econòmiques que se’n deriven exigeix la revisió i 
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la priorització de la despesa de la Generalitat. Per aquest motiu, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a adequar els pressupostos de la Generalitat per 
al 2020 sota dues premisses bàsiques: més política social i l’impuls de 
l’economia. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer ús dels instruments que la 
llei de finances públiques posa a la seva disposició per a modificar el pressu-
post de l’any 2020 per a: 
a) Incrementar el pressupost de les polítiques de salut per a millorar i enfortir 
l’atenció sanitària del sistema públic de salut que permeti, d’una banda, po-
der fer front a les necessitats que la pandèmia de la Covid-19 exigeix, i d’una 
altra, continuar atenent a les necessitats assistencials de la ciutadania. 
b) Augmentar la inversió en política social per a dotar al sistema de protec-
ció i promoció social dels recursos necessaris per a lluitar contra la cronifi-
cació de la pobresa. 
c) Incrementar la inversió en el sistema educatiu per a garantir que es poden 
atendre les necessitats derivades la Covid-19 com la digitalització de 
l’educació, l’increment de beques i ajudes a l’estudi, entre altres. 
d) Garantir que totes les mesures adoptades per a fer front a la crisi de la 
Covid-19 disposen del pressupost necessari que permeti implementar-les de 
forma plena. 
e) Reduir la despesa improductiva que contenen els comptes públics i desti-
nar aquesta reducció a implementar polítiques de caire social. 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la tresoreria necessà-
ria per poder atendre de forma puntual el pagament de factures dels proveï-
dors de la Generalitat. 
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la preparació de 
l’avantprojecte de llei dels pressupostos per l’any 2021, para garantir que es 
presenten davant la cambra abans dels 10 d’octubre d’enguany, tal com fixa 
la llei de finances públiques. 
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al govern 
d’Espanya: 
a) La devolució del deute de 443 milions d’euros corresponents a la liquida-
ció de l’IVA de l’any 2017. 
b) Que els ajuntaments puguin aplicar el superàvit a accions de lluita contra 
la pandèmia. 

Proposta de resolució 12 

Reduir la fiscalitat a les persones, autònoms i empreses per superar 
la crisi 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar, per aquest any 2020, una reforma fiscal que tingui com a objec-
tiu contribuir a la millorar de l’economia de les famílies, autònoms i petites 
empreses s’han vist afectades per situació d’excepcionalitat generada per la 
pandèmia del coronavirus. Aquesta reforma ha d’incloure almenys: 
a) Una modificació i una rebaixa fiscal de l’escala autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per tal de reduir, especialment, el 
gravamen impositiu de les rendes baixes i les mitjanes. 
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b) Aprovar, novament, una bonificació del noranta-nou per cent de la quota 
tributària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort 
pel als contribuents dels grups I i II. 
c) Derogar, per tenir una important incidència en l’activitat econòmica i en 
l’encariment ser béns i serveis, els següents impostos i tributs propis creats 
per la Generalitat: impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera 
produïda per l'aviació comercial, impost sobre l'emissió de gasos i partícules 
a l'atmosfera produïda per la indústria, impost sobre begudes ensucrades 
envasades, impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica, impost sobre els actius no productius de les persones jurí-
diques i impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient 
2. Aprovar una moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les estades en es-
tabliments turístics des del 14 de març de 2020 fins el 31 de desembre de 
2021. 
3. Aprovar una bonificació del cent per cent en l’impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentals en les novacions de contractes de 
finançament bancari destinats a pal·liar les conseqüències de la Covid-19. 
4. Ampliar, durant tot l’any 2020, la moratòria del pagament d’impostos i 
tributs propis inicialment previst pel Govern pels sectors econòmics més 
afectats per la pandèmia de la Covid-19. 
5. Desenvolupar mecanismes senzills per ajornar els pagaments d'impostos 
propis sense necessitat de tràmits burocràtics complicats o sancions. 
6. Adoptar un paquet d’incentius finances i fiscals als processos de concen-
tració empresarial en el marc de sector econòmics catalans fortament impac-
tats per la crisi sanitària de la Covid-19. 
7. Reclamar al govern d’Espanya: 
a) L’eliminació transitòria del sistema de pagaments a compte de l’IRPF i de 
l’impost de societats per aquelles empreses que, directa o indirectament, 
s’han vist afectades per la crisi de la Covid-19. 
b) Avançar el termini del retorn de l’IVA. 
c) Accelerar el retorn de l’IVA d’exportació que faria millorar la liquiditat 
econòmica i sostindria l’exportació de les empreses. 
d) L’establiment, de forma transitòria pels anys 2020 i 2021, d’un sistema de 
bases imposables negatives d’activitats econòmiques, tant a l’impost de so-
cietats com a l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
e) Reduir les taxes aeroportuàries d'AENA i les taxes de navegació aèria en 
ruta durant el període de reactivació per facilitar la recuperació del sector 
aeri. 
f) Ampliar el període del tipus 0 de l’IVA als productes sanitaris vinculats a 
la lluita contra la Covid-19 fins a finals d’any. 
8. Impulsar, respectant l’autonomia local, que els ajuntaments catalans adop-
tin un paquet de mesures fiscals, especialment a través de bonificacions en 
l’impost de béns urbans, activitats econòmiques i taxes municipals, amb 
l’objectiu de mitigar els efectes econòmics negatius que ha produït la pan-
dèmia pel coronavirus. 
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Proposta de resolució 13 

Mesures d’accés a l’habitatge 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar els ajuts extraordinaris per al lloguer per a les persones en vul-
nerabilitat social acreditada o sobrevinguda per aquesta crisi de la Covid-19. 
2. Posar en marxa un programa d’accés al primer habitatge per a joves, a 
través del parc públic d’habitatge o a través de convenis amb grans tenidors. 
3. Establir ajuts a la rehabilitació d’habitatges a col·lectius de persones amb 
rendes baixes, fent especial èmfasi a la gent gran amb rendes familiars dis-
ponibles inferiors a dues vegades l’SMI. 
4. Impulsar una política de rehabilitació d’edificis i d’eficiència energètica. 
5. Estandarditzar ajuts al lloguer per als col·lectius de persones amb rendes 
baixes o en risc d’exclusió social. 
6. Activar un pla dirigit a les famílies amb dificultats econòmiques derivades 
de la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia del coronavirus per 
oferir programa d’intermediació professional que tingui com a finalitat bus-
car el comú acord entre els llogaters i arrendataris que permeti trobar fórmu-
les de continuïtat dels contractes de lloguer, ja sigui mitjançant l’aplaçament, 
el fraccionament, la condonació o la reducció de la renda. 

Proposta de resolució 14 

Garantir l’educació i el lleure 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar un pla de construcció i de renovació de centres i d’adaptació 
d’instal·lacions alternatives fora del recinte escolar per garantir i ampliar els 
espais, la seguretat sanitària, les noves funcionalitats, l’accés a la tecnologia 
i la sostenibilitat. 
2. Negociar un pla d’adequació de les ràtios, dels recursos i de les plantilles 
corresponents de docents, tècnics i personal socioeducatiu per fer compatible 
el dret a l’educació i la seguretat sanitària. 
3. Ampliar el pressupost del pla per a garantir al curs escolar 2020-2021 
l’educació digital que eviti la bretxa digital basat en la garantia d’equips, 
accés universal, treball en xarxa, comunitats d’aprenentatge i tutories indivi-
duals. 
4. Consensuar amb la comunitat educativa les mesures anunciades en relació 
al proper curs escolar per tal d’assegurar la màxima presencialitat de 
l’alumnat i la seguretat de tots els membres de la comunitat educativa. 
5. Garantir la formació del professorat competent digitalment en entorns i 
processos d’aprenentatge a l’aula i no presencial. 
6. Adaptar polítiques coordinades i intersectorials per acompanyar els infants 
i joves d’entorns més vulnerables i amb risc d’exclusió social, posant especi-
al èmfasi en el suport a les famílies i la coordinació dels serveis de salut i 
socials. 
7. Augmentar l’oferta de places d’escoles bressol públiques, tot avançant cap 
a la gratuïtat i la universalitat de l’etapa 0-3 anys. 
8. Garantir de forma efectiva la beca menjador als 160.000 beneficiaris du-
rant els mesos d’estiu, mitjançant les targetes moneders o a través de les 
empreses adjudicatàries dels serveis de menjadors escolars. 
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9. Garantir a les famílies vulnerables la gratuïtat dels llibres de text, el mate-
rial escolar i les sortides incloses al currículum al proper curs escolar. 
10. Posar en marxa ajudes a les famílies per garantir l’accés a internet i als 
equipaments tecnològics, amb especial atenció a les famílies del nom rural i 
a les famílies amb menys recursos. 
11. Aprovar un pla de xoc contra l’abandonament escolar prematur. 
12. Garantir places públiques suficients de formació professional inclusiva i 
d’alta qualitat per ampliar les capacitacions de les persones i el seu accés a 
nous llocs de treball. 
13. Potenciar l’oferta formativa pública a distància de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC). 
14. Garantir, amb finançament suficient, l’accés universal a les activitats del 
lleure (reforçament curricular, contacte amb la natura, esports, l’espai del 
migdia i l’alimentació) i l’educació de les arts. 
15. Resoldre l’infrafinançament del servei d’educació de Catalunya, incre-
mentant, en l’horitzó temporal 2020-2024, els pressupostos en educació fins 
assolir la fita fixada a la LEC del 6 % del PIB per a finançament públic en 
educació, molt lluny de l’actual 2,5 % del PIB. 

Proposta de resolució 15 

L’administració pública davant la Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a l’acord subscrit i efectiu, durant el mes de juliol de 
2020, l’abonament del seixanta per cent pendent de la paga extraordinària 
del 2013 sostreta pel Govern als treballadors públics. 
2. Estendre la paga extraordinària anunciada per al personal sanitari i de les 
residències de gent gran al personal del Cos de Mossos d’Esquadra, Bom-
bers de la Generalitat, personal penitenciari i dels serveis d’emergències, 
agents rurals i educadors socials de centres de menors per compensar la seva 
entrega i dedicació en la lluita contra la pandèmia de la covid-19. 
3. Establir, davant nous rebrots i onades de la Covid-19, un protocol unifor-
me per als treballadors públics que determini les condicions per a l’ads-
cripció temporal de personal a altres òrgans o unitats de reforç, sempre que 
impliqui canvi d’horaris o centre de treball, i garanteixi els permisos per 
cures de persones a càrrec i la fixació de criteris clars i estables per a els dies 
de vacances i assumptes propis. 
4. La implantació dels equips informàtics suficients, amb un mínim de dos 
unitats per oficina judicial, preparats perquè el personal de l’administració 
pugui teletreballar davant nous rebrots o onades de la Covid-19. 
5. Instal·lar càmeres termogràfiques en els accessos als centres penitenciaris, 
a les comissaries dels Mossos d’Esquadra, a les oficines d’atenció al ciutadà, 
i en els edificis i equipaments judicials. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Alejandro Fernández Álvarez Santi Rodríguez i Serra 
Representant del SP PPC Diputat del SP PPC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70995, 
71039) 

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 següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la 
gestió de la crisi sanitària de la Coivd-19, les mesures adoptades per a fer-hi 
front i les accions previstes de protecció social i reactivació econòmica 
(tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant 
de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

De la Re-centralització a la República 

El Parlament de Catalunya 
1. Constata que la gestió sanitària, econòmica i social de la pandèmia de la 
Covid-19 ha estat marcada per la voluntat de re-centralització i de propagan-
da nacionalista per part del Govern de l’Estat. En una actuació unilateral que 
només ha servit per a tensar les relacions entre l’Estat i Catalunya. S’ha tor-
nat a imposar la deriva autoritària i re-centralitzadora, prioritzant una gestió 
militaritzada de l’ordre públic. 
2. Denuncia que aquesta re-centralització, no només ha malmès les relacions 
polítiques i institucionals, sinó que ha estat perjudicial per a la bona gestió 
de la pandèmia, amb un impacte substancial en diferents àrees de Govern 
essencials per al combat contra la Covid-19. 
a. S’ha pretès imposar la distribució territorial amb províncies, quan al nostre 
territori l’ordenació sanitària fa molts anys que funciona per regions sanitàries. 
b. Es va imposar la compra centralitzada per part de l’estat, que va ser un 
absolut fracàs. Mentre les necessitats d'equips de protecció individual (EPIs) 
es multiplicava per vuit, l'Estat no donava resposta, i del poc material que va 
arribar (menys del 10% del que es va utilitzar durant el pic de la pandèmia), 
en són conegudes les deficiències d'homologació i qualitat mínimes. 
c. L’Estat d’Alarma ha anat acompanyat d’una campanya política perma-
nent, incloent-hi anuncis a tota plana, sobre la unitat de l’Estat on s’ha prio-
ritzat la propaganda nacionalista en detriment de la pedagogia sobre com 
prevenir contagis i garantir la salut. 
3. Manifesta que la Gestió de l’Estat d’Alarma per part del Govern de l’Estat 
ha tornat a despullar la manca de compromís de l’Estat Espanyol i les seves 
principals forces polítiques amb modes de gestió federals i –fins i tot- amb el 
mateix model d’Estat de les Autonomies que a la pràctica ha quedat reduït a 
una reunió informativa on el President de l’Estat pretenia dictar instruccions 
als Presidents Autonòmics. 
4. Constata que la pandèmia de la Covid-19 ha fet més evident que mai la 
necessitat de poder disposar de totes les eines, recursos i capacitat de decisió 
d’un estat, per a poder garantir la seguretat vital, econòmica i social de la 
ciutadania de Catalunya. I que qualsevol reconstrucció és i serà incompleta 
sense poder disposar de les eines i recursos d’un estat. 
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5. Manifesta, per tant, que la independència és l’única alternativa per Cata-
lunya per poder bastir el país just, lliure i net que la ciutadania necessita i 
defensa del dret a l’autodeterminació per fer possible la consecució de la 
República Catalana. 
6. Manifesta la necessitat d’articular un gran Acord de país, per a tal de fer 
efectius els principals consensos que traven a la societat catalana. 
7. Manifesta que el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat no pot quedar 
somort per la situació creada per la crisi del COVID-19 i expressa la seva 
voluntat de seguir reivindicant, i treballar prioritàriament en la seva resolu-
ció, així com que la solució al conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol 
només pot ser una solució política i que aquesta ha de passar per l'Amnistia i 
per l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, un dret 
establert en Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics constantment 
vulnerat pel govern espanyol. 
8. Denuncia l'existència d'una causa general contra l'independentisme per 
part de l'estat espanyol que actua de manera repressiva i pretén deslegitimar, 
criminalitzar i desarticular el moviment independentista. Afirma que la ges-
tió de la crisi sanitària, social i econòmica no pot marginar o oblidar l’agen-
da de la repressió i els drets civils i polítics que estan sent constantment vul-
nerats per part de l’estat espanyol. 

Proposta de resolució 2 

Per una gestió oberta transparent i responsable en front de la ciuta-
dania de les situacions d’emergència 

El Parlament de Catalunya 
1. Manifesta que la imprescindible i necessària actuació ràpida de 
l’administració en front de la Covid-19 ha d’anar acompanyada del necessari 
rendiment de comptes davant de la ciutadania i no pot ser excusa per aparcar 
el compromís amb la transparència i el Govern obert. 
2. El Parlament de Catalunya troba impròpia d’una democràcia plena la de-
cisió del Cap de l’Estat d’utilitzar l’impacte de la covid-19 com a cortina de 
fum per a tapar l’anunci de l’existència d’un compte estranger nodrit per 
presumptes comissions irregulars cobrades pel cap d’estat emèrit, del qual ell 
n’és beneficiari. 
3. Mostra la seva preocupació per com el Govern de l’Estat ha utilitzat l’Es-
tat d’Alarma per gestionar amb opacitat, manca de transparència i discrecio-
nalitat. És especialment preocupant, per aquests motius, considera necessari: 
a. Garantir la transparència sobre com i qui ha pres les decisions definitives 
sobre el procés de desescalada. 
b. Apostar per una estratègia de dades obertes que permeti a investigado-
res, periodistes i el conjunt de la ciutadania a accedir a informació actua-
litzada, oberta i desagregada sobre l’impacte sanitari, econòmic i social 
de la Covid-19. 
4. Reconeix l’aposta del Govern de la Generalitat per la transparència i el 
govern obert per a fer front a la crisi, obrint més de 20 conjunts de dades 
imprescindibles per a explicar l’impacte de la COVID, incloent-hi també 
informació exhaustiva sobre la contractació d’emergència mitjançant el por-
tal de Contractació Pública Tramitada d’Emergència durant la Covid-19. 
5. Considera convenient que totes les administracions públiques catalanes 
facilitin a la Sindicatura de Comptes la informació relativa a la contractació 
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d’emergència derivada de la gestió de la crisi sanitària i econòmica generada 
per la Covid-19, per a tal que elabori informes de fiscalització sobre la dita 
contractació d’emergència. 
6. Insta al Govern de la Generalitat a portar aquest compromís ferm per la 
transparència més enllà de la gestió immediata de la Covid, impulsant plans 
específics de lluita contra la corrupció en els diferents departaments de la 
Generalitat, així com les empreses, entitats i ens dependents vinculades a la 
mateixa. 

Proposta de resolució 3 

En defensa d’una represa redistributiva, equitativa, sostenible i inclu-
siva 

El Parlament de Catalunya, constata que arreu del món, l’impacte de la Co-
vid-19 i de les mesures preses per a poder fer-hi front ha estat marcat per 
l’asimetria i la desigualtat. El dret al confinament i, conseqüentment, el dret 
a la salut s’ha convertit en un privilegi de classe, atès que són els professio-
nals amb major formació i feines estables els que tenen més possibilitats de 
teletreballar. Petits Comerços i autònoms han tancat les seves persianes, 
mentre grans multinacionals de la logística i la telecomunicació obtenien 
beneficis extraordinaris. Lluny de compartits, els costos de la pandèmia han 
estat piramidals: per la minoria a dalt han estat pocs i infreqüents, per a la 
majoria a la base han estat substancials i diaris. És imprescindible garantir 
una recuperació que re-distribueixi aquests costos, evitant que la represa de 
l’activitat econòmica torni a cometre els errors de la gran recessió de 2008; 
quan es va impulsar un ajust per la via de la despesa que va carregar els cos-
tos de la recuperació sobre els més dèbils i precaris. 
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya 
1. Manifesta que la represa no ha de consistir en una mera reactivació de 
l’economia, sinó que ens ha de servir per veure com repensem la nostra eco-
nomia i la nostra societat, per tal de garantir un desenvolupament sostenible, 
equitatiu i inclusiu. 
2. Insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Treballar perquè la Generalitat disposi de majors recursos i la màxima 
capacitat tributària: gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos 
per tal d’assegurar que Catalunya disposa dels recursos necessaris per a fer 
front a la represa i a la recuperació econòmica post-pandèmia. 
b. Continuar avançant en la línia d’una fiscalitat progressiva i verda que 
garanteixi el màxim de recursos propis per a garantir una represa inclusiva, 
sostenible i equitativa. 
c. Impulsar una política industrial per tal d’avançar cap a un model econòmic 
sostenible, circular i d’alt valor afegit, que sigui la punta de llança de la tran-
sició energètica i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest marc: 
i. Impulsar un pla d’inversions estratègiques, tot convertint la necessària 
transició energètica en un eix vertebrador del territori i fent de la innovació 
un pilar de desenvolupament empresarial d’alt valor afegit i millors salaris. 
ii. Dotar-se d’eines de planificació indicativa, a partir de les quals es pugui 
establir una veritable política industrial, transversal i sectorial, orientada a 
millorar l’eficiència, resiliència i equitat del model productiu. 
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iii. Reduir la dependència de la demanda externa i un superàvit exterior que, 
incloent-hi el saldo amb la resta de l’estat, dobla el màxim recomanat per la 
UE, tot impulsant la demanda interna mitjançant millors salaris. 
iv. Assegurar la capacitat de vinculació del suport públic als projectes d’in-
versió de grans empreses multinacionals, tot abandonant la idea de la sub-
venció i apostant per una entrada de capital conjunt que permeti tenir inci-
dència sobre la seva capacitat de decisió, així com traslladar a l’Estat 
l’exigència que les ajudes extraordinàries post-covid serveixin per a garantir 
aquesta participació en la decisió empresarial, amb mecanismes de participa-
ció de la Generalitat de Catalunya en les decisions sobre les empreses bene-
ficiàries en territori català. 
3. Considera necessari que el lideratge de la Generalitat de Catalunya vagi 
més enllà del seu estricte àmbit competencial i insta al Govern de la Genera-
litat a exigir al Govern de l’Estat: 
a. Les modificacions legals necessàries per a suspendre de forma automàtica 
la llei d’estabilitat pressupostària, i els seus objectius de dèficit, deute públic 
i regla de despesa, seguint l’exemple de la Unió Europea amb la suspensió 
del Pacte de Estabilitat i Creixement. En tot cas, garantir que l’objectiu de 
dèficit per al 2020 se situa en el mínim necessari, per poder fer front a 
l’increment de despeses derivades de l’emergència sanitària, econòmica i 
social. 
b. Permetre als ajuntaments poder fer dèficit, per tal de fer front als efectes 
econòmics i socials de la pandèmia, i poder finançar-lo mitjançant els seus 
romanents de superàvits previs i/o amb l’emissió de deute si la seva solvèn-
cia financera els ho permet. 
c. Prioritzar la consolidació fiscal i la generació de nous ingressos en detri-
ment de l’ajust via despesa, que permetin l’augment necessari de recursos 
transferits a través del Fons per a la recuperació econòmica i social. 
i. Impulsant una reforma fiscal progressiva que, en la línia de les mesures 
fiscals progressives i verdes aprovades al Parlament de Catalunya el 2017 i 
2020 i en concret aprovant un nou impost que gravi a les grans fortunes i que 
reverteixi el dumping fiscal basat en l’impost de patrimoni. D’igual manera 
impulsar una reforma fiscal que iguali la carrega fiscal de les rendes de capi-
tal amb les rendes del treball. Així com, impulsar mesures puntuals d’in-
gressos extraordinaris per a garantir la represa, que permetin distribuir de 
manera equitativa els costos de la pandèmia i la posterior reactivació econò-
mica, recuperant pel be comú els beneficis extraordinaris que la pandèmia ha 
generat en determinats sectors. 
ii. Derogant l’impost sobre dipòsits bancaris per tal que el Govern de Cata-
lunya pugui recuperar aquesta figura impositiva, suspesa arrel de la creació 
de la mateixa figura a nivell estatal. 
4. Manifesta que l’impacte i la gestió de la Covid-19 arreu d’Europa ha posat 
de manifest la necessitat de reformular unes institucions Europees subordi-
nades als interessos dels Estats i construïdes sobre la lògica de l’austeritat 
permanent, en aquest sentit troba necessari traslladar a les institucions euro-
pees: 
a. La necessitat urgent d'arribar a un acord en relació amb el pla de recupera-
ció econòmica post-coronavirus dotat amb 750.000 milions d'euros, per tal 
de posar a disposició de les administracions públiques els recursos indispen-
sables per evitar agreujar el deteriorament del teixit productiu i de les condi-
cions de vida dels ciutadans de la Unió Europea. 
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b. La necessitat imprescindible de desenvolupar estabilitzadors automàtics 
que garanteixin la seguretat vital i econòmica de la ciutadania en cas de con-
finament sanitari. Impulsant una Renda Bàsica de Confinament finançada 
directament pel Banc Central Europeu via la creació de nova moneda que 
sigui transferida directament a treballadores i treballadors confinats, sense 
que això impliqui un increment del deute dels Estats i administracions públi-
ques. 

Proposta de resolució 4 

Sobre drets i llibertats 

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que la gestió de la crisi de la COVID-19 ha comportat un retro-
cés i una limitació injustificada i desproporcionada en els drets humans i 
llibertats inherents a tota la ciutadania, tant a nivell global com a nivell de 
l’Estat espanyol. 
2. Manifesta la necessitat de canviar la manera en què s’ha gestionat la crisi 
sanitària, humanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 per 
evitar que el gruix dels greuges provocats recaiguin sobre els mateixos sec-
tors socials que sempre han patit històricament totes les crisis socioeconòmi-
ques, com va passar recentment amb la crisi iniciada el 2008. 
3. Denuncia que les comunicacions i les accions de bona part dels governs a 
escala mundial sobre la crisi de la COVID-19 han comportat un discurs ge-
nerador de por per justificar la regressió de drets i llibertats i que en alguns 
casos, com en el cas de l’Estat espanyol, ha portat, fins i tot, a la militaritza-
ció d’aquesta gestió i comunicació. 
4. Constata que aquesta vulneració de drets durant la crisi de la COVID-19 
ha estat superior en el cas dels presos i les preses polítiques a causa de l'actu-
ació arbitrària i amenaçadora per part del Tribunal Suprem cap a les Juntes 
de Tractament encarregades d'autoritzar la seva sortida per poder passar el 
confinament a les seves respectives llars, ignorant així la recomanació de 
l'Alta Comissionada l'Organització de les Nacions Unides per als Drets Hu-
mans, Michelle Bachelet, que demanava la sortida dels centres penitenciaris 
de totes les persones preses amb consideració de baixa perillositat i incloent-
hi, en concret, la sortida de les persones preses polítiques. 
5. Rebutja que la fase de represa segueixi aquesta deriva restrictiva i afirma 
que cal gestionar la represa a la normalitat amb un total respecte dels drets i 
llibertats de la ciutadania evitant aquelles mesures més lesives per aquests 
drets i llibertats. 
6. Afirma que ens trobem davant una crisi sistèmica i que cal un canvi de 
model amb la represa a la normalitat per a aconseguir una societat més de-
mocràtica, justa i igualitària i constata que això en el cas de l’Estat espanyol 
implica necessàriament acabar amb el règim del 78 i afrontar els conflictes 
polítics que van quedar oberts amb la falsa transició democràtica. 
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
7. Que totes les mesures que s’emprenguin des de Govern siguin respectuo-
ses amb els drets i llibertats de totes les persones tenint en compte els infor-
mes del comitè d’experts sobre el foment i la defensa de drets humans, civils 
i polítics del Departament de Justícia per aconseguir una represa garantista 
amb la ciutadania. 
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8. Que es faci un seguiment per part de l’Oficina de Drets Civils i Polítics de 
l’afectació en els drets i llibertats de la ciutadania de les mesures que es vul-
guin implementar per part de la Generalitat de Catalunya i del govern espa-
nyol en la represa a través d’un informe trimestral i que aquest sigui presen-
tat en la Comissió d’Economia i Hisenda. 
9. Que exigeixi al Govern de l’estat espanyol que respecti els drets i lliber-
tats establerts en la Declaració Universal de Drets Humans en tot moment i, 
especialment, en la seva gestió de la crisi derivada de la COVID-19. 

Proposta de resolució 5 

Per una reconstrucció republicana 

El Parlament de Catalunya constata que aquest moment de reconstrucció 
posterior a la Covid-19 és un moment fundacional, que marcarà el camí de 
futur de Catalunya i ha de servir d’inflexió per a construir un país lliure, net i 
just. 
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya considera imprescindible una 
reconstrucció en clau republicana que serveixi per a: 
1. Reactivar l’economia productiva amb un pla a cinc anys garanteixi una 
economia del coneixement sostenible que generi i reparteixi riquesa, on la 
perspectiva de gènere hi sigui present de forma transversal i prioritzant 
l’estímul de sectors estratègics. 
2. Reforçar l’Estat del benestar i garantir que tothom té les seves necessitats 
bàsiques assegurades, un nou contracte social que garanteixi més drets i mi-
llors serveis públics amb una aliança per un sistema públic de Salut universal 
amb un finançament just i l’educació com a pilar per a garantir la igualtat 
d’oportunitats com a elements essencials. 
3. Reconciliar la vida i la feina, impulsant la coresponsabilitat i la concilia-
ció, així com en un Pla d’Usos del Temps que permeti desplegar la reforma 
horària i un Pacte social per al Teletreball que garanteixi els drets laborals. 
4. Reconnectar el Territori, per a fer un país cohesionat i amb xarxa, tot im-
pulsant més recursos a l’habitatge i la mobilitat, així com augmentant la 
capacitat de decisió i recursos per als Ajuntaments. Un país que garanteixi el 
dret de l’habitatge, amb un 15% de Parc Públic d’Habitatge Català al conjunt 
del territori. 
5. Repensar el nostre model productiu, apostant per l’economia circular, 
convertint Catalunya en la capital verda del sud d’Europa, fins a arribar al 
Residu Zero i garantir l’energia renovable, democràtica i de Km0, que ser-
veixi per a descarbonitzar el país amb l’assumpció plena dels acords de París 
i el Pacte verd Europeu, arribant a la neutralitat climàtica el 2040 i convertint 
la Generalitat en la primera administració productora d’Energia Neta. 
6. Rellançar la Cultura i l’Esport, garantint-ne la igualtat de transformació 
social, impulsant un pla de suport de la Cultura aquesta tardor, amb ajuts als 
professionals i impulsant un estatut de l’Artista, així com reclamar la rebaixa 
de l’IVA cultural i l’esportiu i treballar per una inversió en cultura i esport 
equivalent a països Europeus. 
Per a tal de fer-ho efectiu, el Parlament de Catalunya insta a el Govern de la 
Generalitat a: 
7. Impulsar la reconstrucció del país amb la doble vocació d’assegurar l’ho-
ritzó vital i econòmic de la ciutadania enfront les dificultats i la incertesa, 
conseqüència de la Covid-19, tot garantit plenament els drets individuals i 
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col·lectius així com la igualtat d’oportunitats; així com de fer d’aquesta re-
construcció les bases i fonaments de la futura República Catalana per a totes 
i tots. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP ERC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS 
PER AVANÇAR (REG. 70996, 71032, 71151) 

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 Re-
glament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subse-
güents al Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesu-
res adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i 
reactivació econòmica (tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstruc-
ció de Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 
(tram.255-00013/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Gestió de la Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realitzar una auditoria de la despesa realitzada per a la gestió de la pan-
dèmia i sota l’estat d’Alarma, auditoria que ha de contemplar totes les con-
tractacions realitzades i la seva idoneïtat, de tot el sistema ICS i SISCAT. Els 
resultats d’aquesta auditoria s’hauran de presentar, en un període no superior 
a sis mesos, davant la Comissió de Salut. 
Així mateix, realitzar una auditoria independent sobre les despeses que s’han 
generat al sector privat i la seva relació amb la tarifa establerta, per tal que, si 
és el cas, es pugui retornar als pressupostos públics l’escreix de pagament. 
2. Establir les modificacions pressupostàries necessàries per fer front als 
diferents nivells d’actuació en l’àmbit sanitari, tant de la despesa ja realitza-
da, com la que es preveu per abordar tant un nou possible brot, com el retorn 
a la normalitat assistencial, amb incorporació dels ingressos provinents de 
l’Estat i els específics de la Unió Europea, per reforçar el sistema de Salut i 
els mecanismes de Salut Pública. 
3. Assegurar la capacitat assistencial davant de possibles rebrots, així com 
els circuits separats en els centres assistencials per contenir els possibles 
contagis, i per no aturar tota la capacitat assistencial. 
4. Dotar a l’Atenció Primària dels mecanismes i recursos, humans i tecnolò-
gics per, conjuntament amb els responsables i especialistes de Salut Pública, 
poder realitzar el rastreig dels possibles contactes. I assegurar el seguiment 
dels pacients de la Covid-19 i la gestió i seguiment de les patologies deriva-
des de la Covid-19. 
5. Assegurar la qualitat de les dades i incrementar la realització de proves 
per poder fer la detecció de casos i dels contactes i garantir la contenció. 
6. Reforçar i intensificar la supervisió mèdica de les residències de gent gran 
i altres dependents, potenciant l’atenció domiciliària, des de l’Atenció Pri-
mària i Comunitària. 
7. Incorporar a l’Atenció Primària els mecanismes de telemedicina i de mi-
llores tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assis-
tencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a la 
digitalització. En cap cas, es poden perdre les dimensions clau de l’atenció 
primària: accessibilitat, proximitat, capacitat de resolució i longitudinalitat. 



Dossier Ple 56 
2 de juliol de 2020 

24 

 

8. Reobrir, immediatament, tots els centres d’Atenció Primària i Consultoris 
tancats per necessitats de personal i de gestió durant la pandèmia. 
9. Acordar qualsevol mecanisme de compensació econòmica pels i les pro-
fessionals de l’àmbit Salut amb les taules de negociació previstes i establer-
tes pel diàleg social, retirant el Decret unilateral dictat pel Govern i iniciar 
un procés de diàleg, sense excloure a cap sector professional, ni fer diferèn-
cies entre el personal propi i el «subcontractat». Aquest diàleg ha d’estar 
regit pels principis de no discriminació, i no afavorir la divisió entre profes-
sionals. 
10. Preveure la modificació pressupostària adient per tal de: 
˗ retornar els drets i retribucions perdudes durant les retallades. 
˗ facilitar l’equiparació de retribucions, de jornades, de condicions laborals i 
també d’objectius entre els i les professionals de l’ICS i el SISCAT. 
˗ preveure el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels sanitaris des del 
2012. 
11. Establir un programa de consolidació de places que permeti recuperar les 
pèrdues de personal produïdes per les retallades, amb una previsió de convo-
catòries de places àmplies i ràpides. 
12. Garantir que el Departament de Salut, davant de possibles nous brots 
epidèmics: 
a. Disposarà d’estocs de fins a tres mesos de material de protecció, proves i 
assistencial, per poder abordar possibles nous brots o noves pandèmies. 
b. Reforçarà les plantilles i estructures sanitàries per disposar d’equips entre 
3 i 5 dies. 
c. Reforçarà de personal d’atenció primària per assumir amb més intensitat 
l’atenció domiciliària i la telemedicina. 
d. Establirà protocols clars de seguretat i prevenció pel sector sanitari, socio-
sanitari i residencial, establint serveis de referència a l’Atenció Primària i als 
serveis de malalties infeccioses de referència. 
e. Millorarà el registre de dades i del tractament de la informació de vigilàn-
cia epidemiològica. 
f. Avançarà la campanya de vacunació de la grip als col·lectius de risc i fo-
mentarà la vacunació del personal sanitari. 
g. Millorarà els sistemes d’informació a la població, amb relació i coordina-
ció amb els Ajuntaments. 
13. Preveure i programar el retorn a l’activitat assistencial hospitalària i de 
primària a mesura que es vagin alliberant recursos destinats actualment a la 
Covid-19. 
14. Recuperar tota l’assistència desprogramada i, per tant, recuperar 
l’atenció a les patologies (càncer, cardiologia, etc.) que no han estat ateses 
durant el període de la crisi sanitària. 
15. Fer una revisió ràpida dels malalts amb patologies greus en llista 
d’espera pre-covid i no atesos durant la crisi. 
16. Establir un Pla de xoc per abordar les llistes d’espera, ja immenses abans 
de la Covid-19, i que ara s’han incrementat molt més, planificant un reforç 
diagnòstic i terapèutic. 
17. Establir a nivell territorial mecanismes de coordinació i integració funci-
onal de tots els diferents dispositius assistencials, siguin de l’ICS o del SIS-
CAT, socials i sociosanitaris. 
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Proposta de resolució 2 

Construint el nou sistema de salut 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir les bases per construir un Nou Pacte per la Salut, amb les forces 
polítiques i socials, amb la participació de les entitats científiques, i sindi-
cals. Aquest pacte ha d’establir els mecanismes organitzatius i de coordina-
ció necessaris per poder realitzar una atenció social i sanitària, que tingui la 
persona al centre i que garanteixi l’atenció al llarg de la seva vida. A més a 
d’establir i prioritzar, un sistema que ens permeti treballar els millors meca-
nismes de finançament per establir: 
a. Un sistema de salut públic, universal i finançat amb impostos. 
b. Un increment de la despesa destinada a salut, amb major participació de 
l’àmbit de la salut en els pressupostos de la Generalitat, per tendir a una des-
pesa en Salut del 7% del PIB i amb una despesa per càpita tendint als 2.000 
euros/any, assegurant una despesa de 1.500 euros/càpita. 
c. Un sistema que garanteixi l’equitat territorial i la qualitat assistencial. 
d. Un sistema que afavoreixi el desenvolupament de la recerca i la innovació 
i faciliti el desenvolupament de la indústria relacionada amb la salut. 
2. Reforçar la prevenció, la promoció i la vigilància de la salut, a través de 
veritables polítiques de Salut Pública, amb participació de tots els nivells de 
l’administració. 
a. Reforçar la recentment recuperada Agencia de Salut Pública, amb recursos 
humans i materials suficients. 
b. Desenvolupar les previsions contemplades a la Llei de creació de 
l’Agència de Salut Pública, i elaborar els seus Estatuts i nomenar el Consell 
Assessor. 
c. Dotar de les suficients places d’epidemiòlegs per desenvolupar els pro-
grames de prevenció i seguiment i rastreig del coronavirus, i de tots els pro-
grames de salut pública, en col·laboració amb els municipis i les entitats 
supra locals 
3. Reforçar l’atenció primària i comunitària com a eix assistencial bàsic i 
vertebrador del sistema. Aquest paper s’ha de veure reflectit en els pressu-
postos, arribant a una despesa del 25% real dels pressupostos de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
4. Establir uns marcs pressupostaris plurianuals que permetin el disseny i la 
inversió estratègica per afrontar els canvis tecnològics i terapèutics comple-
xos i ràpids que s’estan produint. 
5. Incrementar la ràtio d’infermeria per apropar-nos als percentatges de la 
Unió Europea, dotant als i les professionals del reconeixement i mecanismes 
per ampliar la seva capacitat assistencial. 
6. Establir noves professions sanitàries de suport a les tasques de facultatius i 
infermeria que facilitin la tasca assistencial i disminueixin la burocràcia. 
7. Facilitar els mecanismes de gestió en cada centre assistencial, dotant de 
més mecanismes i capacitat de decisió als i les professionals. 
8. Facilitar carreres professionals que es desenvoluparan en entorns multi-
professionals i que hauran de contemplar la major especialització, la millora 
dels tractaments i els avenços científics i tecnològics, amb l’abordatge de la 
cronicitat i de l’acompanyament al final de la vida. 
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Proposta de resolució 3 

Reforçar el sistema de protecció social per reduir els efectes socials i 
econòmics de la Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Benestar i serveis socials: 
1. Aprovar, via decret, una nova fitxa del contracte programa amb els muni-
cipis. Aquesta fitxa hauria d’anar acompanyada d’un fons econòmic sufici-
ent per atendre les derivades socials de la pandèmia. Cal recordar que el 
contracte programa està prorrogat des de 2019. 
2. Consolidar el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar la ràtio, i 
incorporar la figura del psicòleg i la psicòloga, per poder donar resposta 
integral, ràpida i efectiva a l’increment de la demanda assistencial prevista, 
així com a l’increment de malalties psicològiques i mentals. 
3. Obrir de forma immediata totes les oficines de Benestar Social de Catalu-
nya. 
4. Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències atès que 
es preveu que els Serveis Socials rebran un increment important de deman-
des tant de prestacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes 
de la crisi derivada de la paràlisi econòmica. 
5. Revisar, ampliar i aprovar una nova Cartera de Serveis Socials. 
Dependència i sistema d’atenció domiciliària: 
6. Allargar, fins a finals de l’any 2020, la moratòria del pagament del lloguer 
social a aquelles famílies que han vist empitjorades les seves condicions 
econòmiques i que estan en habitatges de lloguer social de la Generalitat de 
Catalunya. 
7. Reprendre, en el termini de 15 dies, les valoracions de grau de dependèn-
cia aturades des del decret de l’Estat d’Alarma. 
8. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats soci-
als, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir, enfortir i millo-
rar els Sistemes d’Atenció Domiciliària. Necessitem un nou model de SAD 
que incrementi les hores d’atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la 
soledat no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les 
persones amb dependència allargant tot el possible la seva estada a la llar 
pròpia fins que la seva institucionalització sigui inevitable. 
9. Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb especi-
als dificultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tindran 
dificultats per retornar a la feina, però que necessitaran suports intensius. 
Tercer Sector: 
10. Establir un pla de pagament dels deutes pendents amb les entitats del 
tercer sector social i empreses del sector social que gestionen serveis públics 
que han estat directament implicades en el manteniment dels serveis durant 
la pandèmia. 
11. Impulsar, de forma immediata, la tramitació del projecte de Llei d’acció 
concertada. 
Infància: 
12. Convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les 
polítiques públiques destinades a fer front a les conseqüències de la Covid-
19 garantint que la resposta sigui integral i prengui en compte de manera 
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coordinada aspectes com la salut, l'educació, l'habitatge i l'accés a les activi-
tats de lleure. 
13. Quantificar abans que comenci el nou període escolar el nombre d'infants 
i adolescents en situació de malnutrició infantil tal com estableix el Protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'in-
fants i adolescents i desplegar un pla que garanteixi que les actuals dificul-
tats d'accés a l'alimentació no es cronifiquin. 
14. Posar en marxa un pla de recuperació amb casals i activitats d'estiu des-
tinats a aquells infants i adolescents de famílies més vulnerables posant l'ac-
cent en què els dispositius que es despleguin serveixin per detectar totes 
aquelles situacions que s'han produït durant les setmanes de confinament i 
que necessiten ser abordades amb urgència. 
15. Posar en marxa un pla específic de detecció i abordatge de les violències 
contra la infància que s'han generat o intensificat durant el confinament se-
guint el model del que s'està proposant amb les víctimes de violència mas-
clista. 
16. Crear un canal de denúncia i notificació per a infants i adolescents que 
enfronten situacions de violència adaptat a les seves necessitats, a partir del 
telèfon d'infància respon seguint el model de canal de WhatsApp creat per a 
víctimes de violència masclista. 
Sensellarisme: 
17. Fer un recompte de les persones sense llar que no disposen de dispositius 
disgregats per gènere i posar en marxa recursos residencials i d'acompanya-
ment adequats, amb perspectiva de gènere i en coordinació amb les entitats 
de Tercer Sector especialitzades per assegurar que no hi hagi ningú dormint 
al carrer a Catalunya. Aquest sistema de recompte haurà de ser impulsat per 
la Generalitat de Catalunya i continuat en el temps. 
18. Aprovar i presentar en seu parlamentària, en el termini de dos mesos, 
l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya pendent 
d’aprovació per part del Govern de la Generalitat des de l’any 2017. 

Proposta de resolució 4 

Garantia de Rendes 

El Parlament de Catalunya, 
1. Expressa la necessitat de fer complementaris i subsidiaris l’Ingrés Mínim 
Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, tal com marca l’article 4.5 de la 
Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. 
2. Insta el Govern a què, en el termini d’un mes, estableixi els canvis tècnics 
i legislatius per fer efectiu el cobrament de l’Ingrés Mínim Vital i la Renda 
Garantida de Ciutadania, assegurant que els i les beneficiàries tinguin garan-
tits els ingressos mínims recollits a la Disposició Transitòria Tercera de la 
Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. 
3. Insta el Govern a comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS), les dades dels actuals perceptors de la Renda Garantida de Ciutada-
nia i que poden ser beneficiaris/àries de l’Ingrés Mínim Vital. Aquest trasllat 
s’haurà de fer amb el vistiplau dels i les beneficiàries de la Renda Garantida, 
en un procés que hauria d’estar enllestit a 30 de setembre de 2020. 
4. Insta el Govern a assegurar que, fins que no es produeix una resolució 
expressa de l’Institut Nacional de Seguridad Social (INSS), es tindrà dret a 
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continuar percebent la Renda Garantida de Ciutadania; que no podrà ser 
suspesa en el cas que l’INSS denegui l’Ingrés Mínim Vital i sempre que es 
compleixin els criteris establerts a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania. 
5. Insta el Govern a incrementar els imports destinats als ajuntaments per via 
del Contracte Programa de Serveis Socials per fer front a les gestions deri-
vades de les diferents prestacions. 
6. Insta el Govern a fer efectiva la complementarietat de la Renda Garantida 
de Ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial per a tots els 
col·lectius beneficiaris de la Renda Garantida, tal com marca la Disposició 
Transitòria Quarta de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida 
de ciutadania. 
7. Insta el Govern a elevar l’import de l’Índex de Renda de Suficiència de 
Catalunya durant l’any 2020, passant dels 569,12 euros mensuals fixat actu-
alment a 655,63 euros mensuals i dels 7.967,73 euros anuals actuals a 
9178,82 euros anuals. D’aquesta manera, es veuria compensada la pèrdua de 
poder adquisitiu dels seus beneficiaris/àries dels darrers 10 anys, període des 
del qual aquest índex està congelat, i donarem accés a més població vulnera-
ble que accedeix a prestacions que fixen l’import de l’IRSC com a índex de 
referència. 
8. Insta el Govern a presentar, en el termini de 3 mesos, un nou mapa de 
prestacions socials a Catalunya i una estratègia per a la simplificació de la 
seva gestió, per tendir a unificar-les amb la renda garantida de ciutadania, 
revisant les condicions d’accés, desburocratitzant els tràmits i facilitant-ne 
un accés universal, tot garantint l'equitat, la fiabilitat i l'harmonització. 

Proposta de resolució 5 

Afectació de la Covid-19 en l'àmbit residencial català 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’assistència sanitària a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya, independentment del seu espai de residència. 
2. Establir, de forma immediata, un sistema d’alerta primerenca en tot 
l’àmbit residencial català, que asseguri una correcta comunicació entre el 
Govern i les residències, i aclareixi els criteris d’aïllament, tractament, deri-
vació a un centre hospitalari i altres aspectes a tenir en compte davant una 
possible situació de rebrot epidemiològic. 
3. Publicar, en el termini de 15 dies, les dades relacionades amb l’afectació 
de la Covid-19 en tot l’àmbit residencial català, tant públic com privat. Entre 
d’altres hauran d’especificar: residents amb casos positius de COVID-19; 
casos sospitosos; èxitus; recursos econòmics i materials aportats directament 
per la Generalitat de Catalunya i aquells aportats pel Govern de l’Estat, 
Ajuntaments i Diputacions; derivacions hospitalàries; denegacions de deri-
vacions hospitalàries; accions de desinfecció en equipaments realitzades pel 
Govern, per la UME, per empreses privades o per les pròpies residències; 
desinfeccions denegades per part del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies; professionals que han causat baixa; reposició de professionals per 
part de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes dades hauran de ser pú-
bliques i desglossades per cada centre residencial tant de gent gran, com 
d’infància i de persones amb discapacitat. 
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4. Assegurar que tots els centres residencials de Catalunya disposin d’Equips 
de Protecció Individual i de proves PCR suficients en relació amb el nombre 
de professionals i de residents de què disposen, amb estocs no inferiors a les 
necessitats de tres mesos. 
5. Incrementar, en el termini d’un mes, les actuals ràtios de professionals i 
els mòduls econòmics dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes 
les patronals residencials catalanes. 
6. Establir, en el termini d’un mes, un protocol d’obligatori compliment per 
part dels centres residencials, que asseguri un correcte i continu mecanisme 
d’informació als familiars dels residents, en relació amb el seu estat de salut, 
als criteris socials i sanitaris que poden aplicar-se, i faciliti un contacte nor-
malitzat sempre respectant els elements de seguretat personal que 
s’estableixin amb motiu de la Covid-19. 
7. Reforçar la coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis residencials 
de les persones amb discapacitat intel·lectual i establir protocols i emergèn-
cies adaptats a les necessitats del col·lectiu. 
8. Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica 
als centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professi-
onals del sistema públic de salut. 

Proposta de resolució 6 

Educació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compte immediatament al Parlament de Catalunya i concretar els 
recursos que el Departament d’Educació i el Govern de la Generalitat en el 
seu conjunt tenen previst destinar a afrontar l’emergència educativa entre el 
final de curs 2019-2020 i el proper curs escolar. 
2. Donar compliment als acords adoptats en la Moció 168/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre la situació d’emergència educativa aprovada pel Ple del 
Parlament el 18 de juny de 2020, concretant el calendari i els recursos que es 
destinaran al compliment de cadascuna de les mesures aprovades. 
3. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini d’un mes, un pla espe-
cífic amb el plantejament i instruccions de cara al proper curs escolar per 
atendre adequadament les necessitats de l’alumnat amb NEE tant de 
l’educació especial com de l’escola ordinària en el context de «nova norma-
litat», i fer-ho previ acord amb les famílies i comunitat d’experts/es. 

Proposta de resolució 7 

Ciència, tecnologia i innovació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un Pla de suport a les universitats de 100M€ per facilitar i garan-
tir l’activitat acadèmica als més de 200.000 estudiants universitaris que hi ha 
a Catalunya, per a la finalització del curs acadèmic 2019-20 així com per 
l’inici del 2020-21. 
2. Aprovar un Fons de beques extraordinari de 50M€ pel curs 2020-21 ga-
rantint que cap alumne deixi els estudis per la seva situació econòmica. 
3. Crear una línia d’ajuts específica de 10 M€ per a projectes d’investigació i 
recerca de la Covid-19. 
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4. Crear una línia d’avals de 30M€ a través de l’ICF per facilitar la gestió 
dels projectes de recerca. 
5. Garantir, a través d’un acord de Govern i amb els recursos pressupostaris 
assignats, la inversió dels projectes FEDER que han quedat sense finança-
ment per tal que es corregeixi aquesta situació i mantinguem el nivell dels 
projectes presentats i aprovats tant en l’àmbit de la recerca com en els pro-
jectes d’especialització territorial. 
6. Presentar, en el termini d’un mes, un informe sobre el funcionament del 
programa Orfeu-1 i Orfeu-2, els centres que hi han participat i els seus resul-
tats. 
7. Dotar amb 50M€ el Programa d’indústria del Coneixement per potenciar 
la transferència de coneixement de les universitats i dels centres de recerca a 
les empreses industrials i així millorar la seva capacitat d’innovació. 
8. Dotar amb 30M€ un programa per a donar suport a empreses deep tech 
que sorgeixin d’entorns científics i universitaris amb projecció global i d’alta 
tecnologia. 
9. Dotar de 125M€ el PLA AUTO de Catalunya per permetre millorar la 
competitivitat del sector de l’automoció, facilitant la transformació cap a una 
indústria més sostenible i digital. 

Proposta de resolució 8 

Digitalització 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Infraestructures 
1. Finalitzar l’any 2021 el desplegament de la fibra òptica per tot Catalunya 
arribant a tots els municipis per permetre la connexió a infraestructures i 
serveis públics del país, facilitant el desplegament de nous serveis. 
2. Desplegar la tecnologia mòbil 5G per tot el territori català que ha de per-
metre el desenvolupament de nous serveis que beneficiaran tant a 
l’economia com a la societat en el seu conjunt. La 5G facilitarà l’alta veloci-
tat i capacitat de les dades i l’ús massiu de les mateixes en benefici de sec-
tors econòmics com l’automoció, la salut, el transport o les utilities. 
Persones 
3. Garantir la connexió gratuïta a través de dispositius per als alumnes des de 
l’educació infantil fins a la universitat per al proper curs 2020-21, tenint en 
compte que l’inici del curs es pot efectuar semipresencialment degut a la 
crisi de la Covid-19. 
4. Desenvolupar un programa d’aprenentatge en línia de l’alumnat i propor-
cionar als docents i als centres educatius les eines digitals i els recursos que 
els permetin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat. 
5. Incorporar a l’Atenció Primària els mecanismes de telemedicina i de mi-
llores tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assis-
tencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a la 
digitalització. 
6. Crear un programa d’Alfabetització Digital universal contra l’escletxa 
digital, especialment intensiu en la capacitació digital per col·lectius en risc 
d’exclusió digital. 
7. Crear un programa especial d’Alfabetització Digital entre col·lectius de 
treballadors en atur per la millora de la seva capacitació, així com per treba-
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lladors actius que estiguin en processos de canvis tecnològics o que hagin 
d’incorporar eines de teletreball. 
8. Treballar conjuntament amb les operadores de telecomunicacions acords 
de col·laboració públic-privada per garantir aquesta connectivitat universal. 
Empreses 
9. Crear un programa específic dotat amb 10M€ per a afavorir la transforma-
ció digital de les empreses amb l’objectiu d’incorporar les TIC en els seus 
processos de gestió de negoci, de relació amb tercers, de comerç electrònic, 
de digitalització de serveis i de solucions, entre d’altres. 
10. Dissenyar un programa especial de digitalització per al sector del comerç 
dotat amb 5M€. El comerç de proximitat ha d’adaptar-se als canvis i les 
transformacions que ja existien abans de la crisi de la COVID-19 i que ara 
s’han accentuat: hàbits de compra, pluralitat de formats, horaris comercials, 
plataformes online. 

Proposta de resolució 9 

Una transició ecològica justa i mobilitat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la posada en marxa d’un Pla de recuperació verda, alineat amb la 
Llei de Canvi climàtic, el Pacte Verd Europeu i el Marc Estratègic d’Energia 
i Clima d’Espanya, que tingui com objectiu la transició ecològica justa, la 
millora de la qualitat ambiental i la priorització d’inversions en aquells sec-
tors que puguin generar més ocupació, creixement sostenible i redueixi la 
vulnerabilitat del teixit productiu de la dependència exterior. 
2. Impulsar un model d’economia circular que aprofiti els productes i mate-
rials amb l’objectiu de la seva permanència en el cicle productiu el major 
temps possible per a guanyar eficiència, reduir la nostra dependència i també 
la generació de residus. 
3. Impulsar la producció energètica 100% renovable, i posar en servei en la 
propera dècada 2020-2030 a Catalunya un mínim de 10.000 MW de nova 
generació energètica renovable. 
4. Posar en marxa l’Agenda Urbana amb l’objectiu de reorientar el sentit de 
les polítiques urbanes vers la creació de ciutats i entorns urbans sostenibles 
ambientalment i que garanteixin alhora la inclusió social. 
5. Impulsar un Pacte Nacional contra la Despoblació i pel Desenvolupament 
Rural. Impulsar la producció i el consum de productes de proximitat i de 
qualitat com la millor manera d’assegurar la provisió d’aliments a la ciuta-
dania d’una manera sostenible i segura, i desplegar una campanya institucio-
nal de consum de proximitat i establir nous canals de comercialització i dis-
tribució. Així com l’aprovació d’una Llei de Muntanya. 
6. Elaborar un Pla per a la rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu 
d’aconseguir eficiència energètica, reduir la factura de la llum i millorar 
l’accessibilitat. Aquest pla ha d’incloure l’aïllament tèrmic, la instal·lació de 
calefacció i aigua calenta eficients i il·luminació de baix consum. 
7. Amb l’objectiu d’estimular una mobilitat de baixes emissions, elaborar i 
presentar, en un termini de tres mesos, un Pla d’inversió per afavorir el 
transport públic, que entre d’altres inversions inclogui el calendari d’inici de 
les obres del tram central de la L9 del metro, de la connexió de les línies del 
Vallès i del Baix de FGC i del desplegament a les principals infraestructures 
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viaries de carrils segregats Bus-Vao, ampliant el nombre de línies i de fre-
qüències. 
8. Promoure la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orien-
tada a produir vehicles nets. Aprovar un Pla d’ajudes d’instal·lació de punts 
de càrrega per a vehicles elèctrics en espais públics, comercials i 
d’aparcaments privats. Aquestes ajudes s’han de dedicar especialment a la 
instal·lació de punts de càrrega ràpida i ultraràpida. 
9. Dissenyar en les infraestructures viàries carrils segregats destinats a la 
bicicleta i la seva construcció entre municipis, per afavorir-ne el seus ús. 
10. Implantar abans de la finalització de l’any 2020 el nou sistema tarifari T-
Mobilitat. 

Proposta de resolució 10 

Foment de l'ocupació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir les oficines del SOC en els propers 15 dies garantint les mesures 
de seguretat pels usuaris i els/les treballadors/es. 
2. Incrementar el personal tècnic de les oficines del SOC per tal de donar 
resposta a l’increment de demanda per part dels ciutadans/es, acostant-nos a 
les ràtios marcades per l’OIT. 
3. Executar de la manera més ràpida possible el desplegament de les «Estra-
tègies Territorials», per tal de fomentar l’adaptació de les programacions en 
matèria d’orientació, formació i promoció de l’ocupació a les necessitats del 
territori. 
4. Impulsar processos d’alfabetització digital pels col·lectius vulnerables 
exclosos per tal d’adaptar les seves aptituds als requeriments de demanda del 
mercat, especialment després de la crisi generada per la Covid-19. 
5. Revisar el catàleg actual de formació, orientant-lo cap a continguts que es 
corresponguin als objectius de transició digital i ecològica (indústria 4.0, 
«green deal», energies renovables - fotovoltaiques, logística, indústries crea-
tives, etc.). 
6. Reformular amb noves orientacions els plans d’ocupació per tal que su-
perin els models tradicionals centrats en actuacions sense o amb molt poca 
possibilitat d’inserció efectiva. 
7. Executar els recursos per a polítiques d’ocupació provinents de l’Estat i, 
sobretot, del Fons Social Europeu, ja que actualment no s’executen en la 
seva totalitat. 
8. Establir un fons de finançament addicional i extraordinari per als Centres 
Especials de Treball que realitzin una tasca d’imprescindibilitat social i que 
precisin equilibrar el seu pressupost degut a les conseqüències de la Covid-
19, per tal de garantir que continuïn realitzant aquesta tasca en el futur. 
9. Impulsar un pla de xoc que contempli mesures per garantir el manteni-
ment i la creació de l’ocupació de les persones amb especials dificultats i la 
viabilitat i sostenibilitat dels centres especials de treball. 
10. Aprovar un pla per incrementar la contractació reservada per a persones 
amb especials dificultats amb el conjunt de les administracions. 
11. Crear noves places de serveis assistencials per les persones amb especi-
als dificultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tindran 
dificultats per retornar a la feina, però que necessitaran suports intensius. 
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12. Reforçar l’activitat de la inspecció de treball en els espais més suscepti-
bles de patir rebrots, com els escorxadors, per tal de fer complir les mesures 
necessàries per poder treballar amb el mínim risc. 

Proposta de resolució 11 

Turisme, comerç i consum 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar i adaptar el Pla Estratègic de Turisme 2018-2022 i el Pla de Màr-
queting Turístic de Catalunya 2018-2022, a la nova realitat derivada de la 
Covid-19, prioritzant a curt i mitjà termini el turisme de proximitat i projec-
tant una imatge de seguretat dels nostres equipaments i instal·lacions turísti-
ques, tant públiques com privades. 
2. Demanar a la Unió Europea que les diferents marques turístiques de Cata-
lunya s’etiquetin com a zona verda europea i que passin a formar part de la 
xarxa certificada de zones i corredors verds de la Unió Europea. 
3. Culminar immediatament la tramitació del Pla Director de Càmpings amb 
la seva aprovació definitiva, imprescindible per a la millora d’aquest sector 
tan important pel país i per desencallar importants inversions previstes en el 
sector. 
4. Flexibilitzar els criteris dels Plans del Foment del Turisme 2020 per per-
metre que els ajuntaments puguin posposar les obres al 2021, a conseqüència 
de les necessitats i costos socials sobrevinguts que han de suportar derivats 
de la Covid-19. 
5. Treballar, juntament amb la resta d’administracions implicades i associa-
cions del sector, per elaborar una campanya de promoció de Catalunya com 
a destí turístic sanitàriament segur. 
6. Actualitzar urgentment els plans d’usos de les platges del 2019 per adap-
tar-los a les necessàries mesures de seguretat derivades de la COVID-19. 
7. Elaborar i posar en pràctica un pla de desestacionalització per a la capta-
ció de turistes en temporada mitja-baixa que tingui en compte determinats 
col·lectius que disposen d’important poder adquisitiu com, per exemple, 
l’activitat esportiva semiprofessional, la professional i el turista sènior euro-
peu. 
8. Tenir en compte, en les campanyes de promoció turística adreçades a les 
regions d’origen, la important i excel·lent xarxa d’albergs de la joventut que 
tenim a Catalunya. 
9. Implementar una moratòria de l’increment de la taxa turística fins a l’1 de 
gener de 2021. 
10. Establir una aliança entre les polítiques turístiques i les culturals per a 
una major eficàcia en el disseny i promoció del sector del turisme cultural. 
11. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim d’un mes, el 
Projecte de Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs), que 
porta dos anys de retard en la seva tramitació i que ha de ser una eina bàsica 
en la promoció del comerç. 
12. Aprovar un Pla per a la reconstrucció del sector comercial dotat amb 
100M€ i que permeti adaptar al sector als nous reptes que, amb la crisi de la 
Covid-19, s’han accelerat tals com la venda on-line, les diferents plataformes 
de venda, els hàbits de consum o els horaris comercials. És imprescindible 
un impuls al comerç tradicional i de proximitat. 



Dossier Ple 56 
2 de juliol de 2020 

34 

 

13. Implementar mesures complementàries de suport a les estructures em-
presarials més febles del sector turístic, la restauració i el comerç en general. 
14. Implementar mesures complementàries de suport als treballadors i treba-
lladores del sector turístic, la restauració i el comerç en general. 
15. Regular urgentment les condicions genèriques que hauran de complir en 
el procés de desescalada i de retorn a la màxima normalitat possible el 
col·lectiu de firaires (fires, atraccions, etc.), que a Catalunya aglutina més de 
4.000 famílies, la majoria petits autònoms. 
16. Crear una taula interdepartamental amb l’objectiu que, en el termini de 
sis mesos, s’aprovi una regulació genèrica adreçada a l’activitat firaire exis-
tent a Catalunya atorgant-li garanties d’estabilitat i creixement. 

Proposta de resolució 12 

Cultura 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir de manera immediata una taula de diàleg amb els Grups Parlamenta-
ris i els diversos sectors culturals per acordar un calendari concret per tal que 
el pressupost del Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressu-
post de la Generalitat de Catalunya. 
2. Constituir una taula mixta de coordinació amb les altres administracions 
catalanes (Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments) amb l’objectiu 
de coordinar els esforços de totes les administracions vers els sectors cultu-
rals. 
3. Incrementar el necessari diàleg i concertació amb el Ministeri de Cultura 
per a tractar i prendre les mesures necessàries per mantenir el prestigi sobre 
les institucions culturals de rellevància espanyola, europea i internacional 
que té Catalunya. 
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el temps més breu possible, un 
estudi dels impactes directes i indirectes que ha causat la crisi sanitària de la 
COVID-19 en la cultura, tenint molt present els següents aspectes: 
a. La repercussió en els treballadors i treballadores del sector i els autònoms. 
b. L’impacte que les noves tecnologies han tingut en els sectors artístics, 
agreujat durant el confinament per la quantitat d’activitats realitzades sense 
remuneració. 
c. Els contractes en l’àmbit digital i els seus efectes sobre els creadors i crea-
dores. 
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, 
un pla de desenvolupament de l’informe «36 propostes per a la millora de la 
condició professional en el món de la cultura», realitzat pel CoNCA a partir 
de les seves competències estatutàries. Aquest pla, que ha de comptar amb la 
col·laboració i participació del sector, ha de contemplar, entre altres mesu-
res, l’elaboració d’un cens d’artistes i creadors professionals i normes espe-
cífiques en els àmbits laboral, tributari, contractual i formatiu. 
6. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, 
un pla d’impuls al mecenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria 
cultural, esportiva, social, d’innovació i científica, d’acord amb les compe-
tències estatutàries, amb l’objectiu d’ampliar les eines de finançament de la 
cultura i aportar recursos extraordinaris per a superar la crisi sanitària provo-
cada per la COVID-19. 
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7. Estudiar la necessitat d’incloure en el tram autonòmic de l’IRPF una des-
gravació de la despesa en consum cultural amb un límit màxim a desgravar, 
mitjançant l’aportació de quotes d’abonament a una programació musical, 
teatral, llibreria, etc., o al consum cultural en general. 
8. Exigir el compliment de la llei per part de les televisions públiques, espe-
cialment Televisió de Catalunya, de dedicació del 6% anual dels ingressos 
(públics i privats) de les televisions públiques i del 5% anual dels ingressos 
de les televisions privades, a la «producció audiovisual europea», amb la 
repercussió positiva que això ha de tenir per a la producció audiovisual cata-
lana, tal com emana de la Llei General de Comunicació Audiovisual. 
9. En relació amb els crèdits concedits a les empreses i institucions culturals 
amb anterioritat a la crisi sanitària i encara pendents de liquidar, establir una 
moratòria d’entre sis mesos i un any a comptar des de la normalització de la 
situació provocada per la Covid-19. 
10. Flexibilitzar i millorar les contraprestacions de la línia de foment de la 
difusió de cinema en versió catalana original, doblada o subtitulada i de pro-
ducció catalana en sales d’exhibició. 
11. Realitzar una campanya als mitjans de comunicació públics per reactivar 
l’oferta de cada sector cultural. 
12. Realitzar una campanya institucional dirigida als públics culturals per 
reactivar l’assistència als espectacles culturals. 
13. Analitzar la diversitat existent de fórmules jurídiques dels grans equipa-
ments culturals de comú acord i diàleg amb els seus gestors i, si cal, adoptar 
les mesures corresponents. 
14. Implementar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la pers-
pectiva de gènere en la cultura, d’acord i en coherència amb la Moció 
161/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de dones, presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i aprovada al Ple 
del Parlament del dia 4 de juny de 2020, d’incloure la perspectiva de gènere 
en les mesures per lluitar contra la pandèmia. 
15. Analitzar l’afectació concreta que ha tingut la crisi en l’important teixit 
associatiu que forma la cultura popular i tradicional, com a garant de la con-
servació i difusió d’un llegat constitutiu del nostre patrimoni cultural i obrir 
una línia de subvencions i ajuts destinada a aquest col·lectiu per a garantir la 
seva viabilitat futura i pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi de la CO-
VID-19. 
16. Prendre les mesures de flexibilització pressupostària que calgui per ga-
rantir l’execució íntegra del migrat i insuficient pressupost de cultura. 
El Parlament de Catalunya: 
17. Constata la necessitat de crear una Comissió d’Estudi integrada per les 
Comissions d’Educació, Cultura i Empresa i Coneixement (universitats) per 
abordar un Pla General per als Ensenyaments Artístics a Catalunya que abas-
ti l’educació artística i cultural a l’educació obligatòria, els centres de forma-
ció especialitzats en les diferents etapes (elemental, professional i superior) 
independentment de la seva titularitat, garantint un sistema de finançament 
que no creï greuges per raó de la seva titularitat o qualsevol altre i que faci 
realitat la plena incorporació dels ensenyaments artístics superiors a les co-
ordenades universitàries, tot assegurant les condicions específiques que 
aquests ensenyaments requereixen. 
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Proposta de resolució 13 

La perspectiva de gènere, eix vertebrador de la resposta a la Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar els pressupostos de l'Institut Català de les Dones creant un fons 
específic que garanteixi que l'impacte de la Covid-19 no representarà un 
retrocés en els avenços aconseguits en les polítiques d'igualtat a Catalunya. 
2. Posar en marxa un pla específic que garanteixi que l'ocupació femenina no 
es recuperi a un ritme més lent que l'ocupació masculina i que impedeixi que 
es precaritzin encara més aquells llocs de treball que ja ho estaven impulsant 
programes específics per abordar les necessitats de les cambreres de pis dels 
hotels, les cuidadores, les treballadores domèstiques i altres col·lectius alta-
ment precaritzats. 
3. Impulsar un pla específic, acompanyat d'un pressupost adequat, d'abordat-
ge de la situació de les famílies monomarentals que garanteixi la protecció i 
els drets de totes les dones que es troben soles a càrrec de la llar i dels seus 
fills i filles. 
4. Convocar amb caràcter d'urgència a la Comissió Nacional per a una Inter-
venció Coordinada contra la Violència Masclista perquè posi en marxa un 
grup de treball específic que abordi l'impacte de la Covid-19 i el confina-
ment a les víctimes de violència masclista. 
5. Crear un fons específic que permeti reforçar els serveis d'atenció a les 
víctimes de violència masclista, ampliant la dotació dels SIE i els SIAD però 
també garantint el treball que realitzen les entitats que fan atenció directa i 
ampliant de manera suficient els recursos d’acompanyament psicològic i 
d'habitatge per a totes les víctimes de violència masclista, també aquelles 
que són objecte d'explotació sexual i que han quedat totalment exposades 
amb la crisi sanitària. 

Proposta de resolució 14 

Modificació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en la primera convocatòria 
del mes de juliol, un informe relatiu a les despeses extraordinàries provoca-
des per la Covid-19 en l’àmbit sanitari i social, així com un informe sobre 
l’impacte en els ingressos tributaris de la Generalitat. 
2. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes i un 
cop tinguem notificació del repartiment dels Fons estatal extraordinari de 
16.000M€ adreçats a les Comunitats Autònomes, un informe sobre els recur-
sos rebuts i el destí dels mateixos, així com el seu impacte pressupostari. 
3. Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació pressupostària per al 
2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, reestructu-
rant-lo establint les següents prioritats: 
a. Indústria 
b. Educació 
c. Universitats, Recerca i innovació 
d. Salut 
e. Pobresa infantil, gent gran 
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f. Transport 
Aquesta modificació s’haurà d’aprovar abans de la finalització del mes de 
setembre 
4. Crear un Fons català extraordinari de 600M€ per a la reconstrucció social 
i econòmica adreçada als Ajuntaments per tal que esdevinguin més forts i 
amb més capacitat financera per assolir la recuperació sanitària, social i eco-
nòmica causada per la pandèmia del coronavirus. 
5. Reconèixer la reassignació que ha fet el Departament d’Economia dels 
Fons FEDER, de manera voluntària, per dedicar-los a despesa provocada per 
la Covid-19, precaritzant els projectes presentats en l’àmbit de la recerca i 
els projectes d’especialització territorials. 
6. Garantir, a través d’un acord de Govern i amb els recursos pressupostaris 
assignats, la inversió dels projectes FEDER que han quedat sense finança-
ment per tal que es corregeixi aquesta situació i mantinguem el nivell dels 
projectes presentats i aprovats tant en l’àmbit de la recerca com en els pro-
jectes d’especialització territorial. 
7. Presentar, en el termini d’un mes, davant la Comissió d’Economia i Hi-
senda, un informe de la despesa extraordinària que ha realitzat durant la Co-
vid-19 en tots els àmbits de la seva gestió, també un informe de les transfe-
rències rebudes per part d’altres institucions, i finalment, una proposta de 
modificació pressupostària per fer front a la situació provocada per la pan-
dèmia. 
8. Informar, en el termini d’un mes, a cada una de les comissions específi-
ques, de la despesa extraordinària que ha realitzat durant la Covid-19 en 
aquells àmbits de la seva competència. 

Proposta de resolució 15 

Reconstrucció 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear les bases per establir un Nou Pacte per la Salut, fruit d’un acord 
majoritari entre les forces parlamentàries, polítiques i socials, amb participa-
ció de les entitats científiques i sindicals, que permeti establir les bases eco-
nòmiques, legislatives i organitzatives per abordar les reformes necessàries 
del Sistema de Salut. Aquest pacte ha de contemplar: 
a. La dotació d’estructures reforçades de Salut Pública. 
b. Un nou impuls de l’Atenció Primària, garantint la coordinació dels dife-
rents àmbits assistencials. 
c. El reconeixement en drets laborals als i les professionals, al temps que es 
fomenta la capacitat, l’autonomia i la millora de la gestió dels centres, amb 
mecanismes d’avaluació. 
d. Més recursos per a equipaments i infraestructures. 
2. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats soci-
als, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir, enfortir i millo-
rar els Sistemes d’Atenció Domiciliària. Necessitem un nou model de SAD 
que incrementi les hores d’atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la 
soledat no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les 
persones amb dependència, allargant tot lo possible la seva estada a la llar 
pròpia fins que la seva institucionalització sigui inevitable. 
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3. Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica 
als centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professi-
onals del sistema públic de salut. 
4. Concretar els recursos que el Departament d’Educació o d’altres departa-
ments del Govern, tenen previst destinar per afrontar l’emergència educativa 
i el proper curs escolar i universitari. 
5. Crear una línia d’ajuts de 50M€ per a autònoms i petites empreses del 
sector industrial i de serveis afectades econòmicament a causa de la Covid-
19 amb l’objectiu de mantenir els llocs de treball i, per tant, l’activitat eco-
nòmica. 
6. Crear una segona línia d’ajuts de 30 milions d’euros per autònoms i peti-
tes i mitjanes empreses amb l’objectiu que desenvolupin programes de trans-
formació tecnològica i digital i programes d’innovació, amb l’objectiu de 
millorar la seva competitivitat. 
7. Crear un Fons català extraordinari de 600 milions d’euros per a la recons-
trucció social i econòmica adreçada als Ajuntaments per tal que esdevinguin 
més forts i amb més capacitat financera per assolir la recuperació sanitària, 
social i econòmica. 
8. Dotar de 125 milions d’euros el PLA AUTO de Catalunya per permetre 
millorar la competitivitat del sector de l’automoció, facilitant la transforma-
ció cap a una indústria més sostenible i digital. 
9. Aprovar un Pla per a la reconstrucció del sector comercial dotat amb 100 
milions d’euros i que permeti adaptar al sector als nous reptes que, amb la 
crisi de la Covid-19, s’han accelerat tals com la venda on-line, les diferents 
plataformes de venda, els hàbits de consum o els horaris comercials. Es im-
prescindible un impuls al comerç tradicional i de proximitat. 
10. Publicar a la web de la Generalitat un llistat de tota la despesa extraordi-
nària (contractacions, pagaments, etc.) que ha realitzat durant la Covid-19, i 
en especial, el llistat de tot el material sanitari comprat per part de la Genera-
litat de Catalunya. 
11. Presentar, mensualment, davant la Comissió d’Estudi per a la reconstruc-
ció i la reactivació econòmica la informació de la situació de la pandèmia i 
donar compte de les gestions realitzades, així com presentar els treballs i 
estudis encarregats pel Govern de la Generalitat. 
12. Promoure i fomentar els mecanismes de cooperació i coresponsabilitza-
ció amb el Govern d’Espanya per abordar les mesures que permetin la millor 
reconstrucció sanitària, social i econòmica. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALU-
NYA I GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70998, 71036, 71037, 71041) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per 
a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econò-
mica (tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstrucció de Catalunya 
davant l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

L’hora de cuidar els professionals sanitaris i enfortir el sistema sanitari 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca feta pels diferents professionals del sistema sanitari i 
residencial per poder fer front a la crisi generada per la Covid-19. 
2. Vetllar per una millora de les condicions dels professionals. 
3. Assegurar que cada centre i/o institució sanitària adopta les mesures ade-
quades a la seva estructura organitzativa per garantir el descans de les pro-
fessionals. 
4. Realitzar accions per vigilar i garantir una bona salut física, psicològica i 
emocional de les professionals. 
5. Garantir els recursos econòmics adequats per a la contractació dels profes-
sionals necessaris per a recuperar l’activitat assistencial (quirúrgica i di-
agnòstica) en el període de temps més curt possible. 
6. Dissenyar la prova d’aptituds per accedir al grau de Medicina i el seu pro-
cés d‘implementació perquè sigui efectiva el curs 2022-2023. 
7. Augmentar els recursos econòmics i humans a l’Atenció Primària i poten-
ciar la capacitat resolutiva de l’atenció primària aprofitant les noves formes 
d’atenció i els nous materials tecnològics que s’han impulsat durant la Co-
vid-19. 
8. Assegurar el paper cabdal de l’Atenció Primària en la prevenció, gestió, 
vigilància i seguiment de l’epidèmia de la Covid-19. Sobretot en busca de la 
protecció de les persones més vulnerables, com ho poden ser les persones 
que viuen en centres residencials. 
9. Avançar en la desburocratització i la simplificació dels processos adminis-
tratius de l’Atenció Primària. 
10. Utilitzar les eines de participació ciutadana en salut per recollir l'opinió 
de la ciutadania en relació a l’epidèmia de la Covid-19. I incorporar aquestes 
anàlisi en la planificació sanitària i social dels propers mesos i del futur. 
11. Reordenar i planificar acuradament el sistema sanitari per tal que recupe-
ri progressivament l’activitat ajornada en aquest període i a la vegada estigui 
preparat per fer front a un possible rebrot de la Covid-19 de la manera més 
eficaç possible. 
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12. Mantenir la disponibilitat d'estructures i circuits sanitaris i socials neces-
saris, preparats per si es produeixen nous brots, mitjançant l’elaboració de 
plans de contingència. 
13. Elaborar un pla d’aprovisionament de material sanitari que permeti dis-
posar d’un estoc de material suficient que tingui totes les eines necessàries 
per tal que el sistema sanitari català tingui la capacitat de donar la millor 
resposta possible a un eventual rebrot de la Covid-19 i a la vegada diversifi-
qui els proveïdors i reforci l’economia local. 
14. Activar la xarxa d’oficines exteriors del departament d’empresa i conei-
xement, per tal de garantir l’aprovisionament, homologació i validació de 
proveïdors de productes sanitaris, contribuint a garantir part dels subminis-
tres en l’àmbit sanitari. 
15. Aprofitar l’entrada massiva i de forma accelerada de la telemedicina i les 
noves tecnologies durant la situació provocada per la Covid-19 al sistema 
sanitari per seguir millorant l’atenció que es presta a les persones. 
16. Assegurar que les actuacions desenvolupades pel Departament de Salut 
que impliquin el tractament de les dades i informació confidencial per con-
trolar malalties transmissibles emergents s’efectuï tenint en consideració les 
qüestions ètiques desenvolupades pel Comitè de Bioètica de Catalunya i els 
seus grups específics 

Proposta de resolució 2 

Salut pública i Salut mental 

El Parlament constata que en el marc competencial del Govern de la Genera-
litat de Catalunya estan incloses com a competències exclusives l’àmbit de 
sanitat i salut pública, i que com a administració pública responsable de les 
decisions sanitàries a Catalunya, és necessària la màxima col·laboració i 
coordinació amb totes aquelles organitzacions multilaterals responsables de 
gestionar els riscos sanitaris mundials. En conseqüència, el Parlament insta 
al Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant del Govern 
de l’Estat Espanyol per: 
a) Garantir la presència directa del govern de la Generalitat en tots els àmbits   
de participació de l’OMS. 
b) Reforçar la governança multinivell de l’OMS assegurant que aquelles 
administracions amb poder legislatiu en l’àmbit sanitari puguin participar de 
manera directe als òrgans de decisió de l’organització. 
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Enfortir el sistema de vigilància epidemiològica del país. 
2. Desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya aprovada pel Parlament 
de Catalunya a través de la Llei 5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut 
Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009,del 22 d'octubre, de 
salut pública per tal de potenciar la pro-moció i la protecció de la salut, la pre-
venció i la gestió de les alertes epidemiològiques i alimentàries. 
3. Impulsar un programa específic de salut mental, que permeti absorbir 
l’impacte en salut mental i que alhora suposi un augment de pressupost es-
tructural per aquesta àrea. 
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Proposta de resolució 3 

Habitatge i noves necessitats urbanes del futur post Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adaptar els habitatges d'obra nova i, en la mesura del que possibilita el 
planejament urbanístic, dels habitatges preexistents a les necessitats detecta-
des amb la Covid-19 pel que fa al disseny dels espais, permetent una major 
funcionalitat i una millora de la qualitat de vida de les famílies. Aquesta 
adaptació ha d'integrar requeriments de caràcter social i també mediambien-
tal a fi de poder disposar d'un parc d'habitatges més sostenible i eficient 
energèticament, que doni compliment a les exigències de la Unió Europea en 
el marc dels objectius de 2030 i 2050. 
2. Incrementar el parc residencial destinat a polítiques socials a través del 
foment i promoció de nou habitatge protegit, el desenvolupament executiu 
del conjunt de mesures en matèria d'habitatge i urbanístiques incorporades 
en el Decret Llei 17/2019 i la col·laboració amb grans tenidors, especialment 
la Sareb, perquè posin a disposició de les administracions catalanes habitat-
ges amb destí a les famílies que es troben en risc de d’exclusió residencial. 
Així mateix, consolidar l’Índex de Referència de Preus del Lloguer com a 
eina de transparència que ajudi a una contenció dels preus del mercat del 
lloguer. 

Proposta de resolució 4 

L’agenda verda, una eina clau per a fer front a l’emergència climàtica 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la recerca i la innovació tecnològica en processos productius que 
optimitzin el consum de matèries primeres i minimitzin la generació de resi-
dus i alhora la recuperació d’aquests per a la seva reutilització en productes 
de la mateixa cadena de valor a fi de potenciar la transició cap a una econo-
mia circular. Així mateix, reforçant les línies de subvencions orientades a 
l’Ecodisseny i incrementar les dotacions del Premi Catalunya d'Ecodisseny. 
2. Impulsar l’Agenda verda com a part estructural en tots els àmbits de la reac-
tivació econòmica per tal de preveure l’acceleració de les infraestructures de 
transport públic com la L-9, L-8 i la unió del sistema de tram tramvies. 
3. Presentar al Parlament Catalunya, abans de final d’any, el projecte de llei 
de bases de la transició energètica de Catalunya i de transformació de 
l’Institut Català d’Energia en l’Agència Catalana d’Energia, que tingui en 
consideració les possibilitats que ofereix la transició energètica i transforma-
ció del model energètic en la creació d’activitat i l’ocupació. 
4. Activar el sector de la mobilitat sostenible (fabricants de vehicles i punts 
de recàrrega, instal·ladors, enginyeries...) aprofitant la necessitat de trans-
formació del model de mobilitat actual basat en combustibles fòssils cap a 
una mobilitat sostenible, també en aquella basada en bateries i piles 
d’hidrogen com a nova font energètica, que haurà de tenir en compte la ubi-
cació de les plantes de producció de forma propera a grans parcs de genera-
ció d’energia eòlica i solar, per a la màxima eficiència energètica i per rever-
tir econòmicament i dinamitzar industrialment el territori on s’ubiquen 
aquests parcs de renovables. 
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Proposta de resolució 5 

Suport al sector cultural i superació de la precarietat dels seus treba-
lladors 

Per tal d’atendre algunes de les reivindicacions dels creadors i les creadores 
del sector cultural que a causa de la crisi de la Covid-19, s’han vist exponen-
cialment agreujades, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desenvolupar les mesures previstes en l’Estatut de l’Artista que són com-
petència de la Generalitat de Catalunya. 
2. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’impuls i desenvolupament de totes les 
mesures de l’àmbit laboral i fiscal, que queden fora de la competència de la 
Generalitat de Catalun ya i que resten recollits a l’Estatut de l’Artista. 
3. Realitzar un Pla de comunicació per a la recuperació de la Cultura amb 
l’objectiu de situar-la al lloc que mereix i que el públic torni a fer-ne un ús i 
consum habitual, de manera que dinamitzi el moviment cultural a tots els 
sectors. 
4. Redactar un Pla intensiu de projectes sectorials de rehabilitació del patri-
moni que visualitzi la cultura com a mesura activadora de l’economia i per a 
la generació de l’ocupació local. 
5. En el marc de la represa, elaborar un projecte centrat en la indústria audi-
ovisual amb l’objectiu d’atraure talent i empènyer en la creació de noves 
produccions i d’aquesta manera generar ocupació. 

Proposta de resolució 6 

Salut i contacte amb la societat de les persones privades de llibertat i 
mecanismes de resolució extrajudicials de conflictes 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar la implementació de les mesures vinculades a les noves tecnolo-
gies, dirigides a la millora de la qualitat de vida i l’accés a la comunitat per a 
les persones privades de llibertat en centres i unitats d’execució penal. 
2. Fer un seguiment de la situació de les persones privades de llibertat con-
tractades pel Centre d’Iniciatives per la Reinserció i continuar millorant les 
prestacions de protecció social de llurs treballadores i treballadors ingressats 
als centres d’execució penal. 
3. Impulsar un protocol de mesures a seguir durant la fase de «represa», que 
reguli l’organització del treball dels i les professionals de l’execució penal, 
les mesures generals de seguretat sanitària per evitar l’expansió del Corona-
virus als centres d’execució penal, i la previsió dels recursos necessaris, tot 
mantenint l’equilibri entre aquestes mesures, la seguretat, la rehabilitació i 
els drets fonamentals de les persones privades de llibertat i llurs famílies i 
persones properes. 
4. Continuar Impulsant el treball coordinat de les associacions i entitats soci-
als que participen activament en l’atenció i suport a les persones privades de 
llibertat i el treball conjunt amb el Departament de Justícia en els òrgans de 
participació comunitària, per facilitar que mantinguin la seva contribució als 
interessos generals de l’execució penal. 
5. Impulsar un Pla de reactivació del Servei Públic de Justícia, malgrat les 
restriccions competencials, que faciliti la represa eficient del seu funciona-
ment en l’escenari posterior a l’estat d’alarma mitjançant la potenciació dels 
mecanismes de resolució alternativa i desjudicialització dels conflictes, amb 
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especial atenció als conflictes socioeconòmics, laborals i familiars sorgits en 
el context i com a causa de la pandèmia. 
6. Promoure un model de Servei Públic Justícia que reforci la cohesió social 
de la comunitat, garanteixi la protecció efectiva de les persones i col·lectius 
més vulnerables i adopti la perspectiva del ciutadà com a nucli i raó del Ser-
vei impulsant, si cal, els canvis legislatius pertinents davant dels òrgans 
competents. 
7. Constituir una comissió interdepartamental o un instrument anàleg de 
coordinació interna per a la promoció i el desenvolupament dels mitjans 
alternatius de resolució de conflictes i per al disseny, l’impuls i el finança-
ment de la política de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit. 
8. Elaborar i presentar al Parlament, en el termini de nou mesos, un pla sobre 
l’adopció d’una política pública de caràcter general per a la prevenció, la 
gestió i la resolució extrajudicial de conflictes. 
9. Elaborar i presentar al Parlament, en el termini d’un any, un projecte de 
llei sobre la prevenció, gestió i resolució de conflictes a Catalunya. 

Proposta de resolució 7 

Reforç del servei d’atenció a les dones en situació de violència mas-
clista i drets de les dones 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar un pla de mesures de lluita contra la violència masclista per 
fer front als efectes del confinament per la crisi de la Covid-19, augmentant 
així la capacitat de resposta i assegurar que qualsevol dona pugui sortir 
d’una situació de violència masclista. Aquest pla haurà d’incorporar, tot 
millorant la cobertura dels serveis a tot el territori: 
a) L’augment de places de serveis residencials per tal de proporcionar a les 
dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista el suport per-
sonal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure per facilitar la seva plena 
integració. 
b) L’obertura de tres nous Serveis d’Intervenció Especialitzada que ofereixin 
informació, atenció i recuperació a les dones víctimes de violència masclista 
i les seves filles i fills. 
c) L’obertura de nous serveis residencials especialitzats per a dones víctimes 
de violència masclista en situació de prostitució forçada i tràfic i dones trans-
sexuals. 
d) Recolzar l’extensió dels serveis d’acollida d’urgència a tots els municipis 
de Catalunya 
2. La pandèmia ha posat de manifest el major risc que pateixen determinats 
col·lectius vulnerables, entre els quals les dones que exerceixen la prostitu-
ció, especialment a peu de carretera a les comarques gironines frontereres 
amb la Catalunya Nord i França, tant per la situació socioeconòmica i la seva 
seguretat com per les conseqüències sanitàries, que poden ser especialment 
greus en el context de la crisi sanitària. És per això que s’insta el Govern de 
la Generalitat a posar en marxa els mecanismes que corresponguin per tal de 
garantir la seguretat i els drets de les dones en contextos de prostitució i exi-
gir al Govern de l’Estat i al Congrés dels Diputats que actuïn d’acord amb 
les seves competències. 
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Proposta de resolució 8 

Eliminar la discriminació en el sí de la societat i les seves institucions 
envers persones migrades i/o racialitzades 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. A exigir a l’Estat la derogació de la llei d’estrangeria i a presentar i defen-
sar davant del govern de l’Estat les mesures normatives que facilitin els me-
canismes d’arrelament i permeti la regularització de les més de 150.000 per-
sones (600.000 a l’Estat espanyol) que s’estima que viuen amb nosaltres 
però sense regularitat administrativa. Aquesta proposta haurà de promoure 
propostes específiques per ales treballadores de les cures i els joves migrats 
sols. 
2. Obrir una línia d’ajuts per fomentar la contractació de treballadores de les 
cures en situació d’irregularitat administrativa per a fomentar el seu arrela-
ment social, regularització administrativa i exercici del treball amb contracte 
i els mateixos drets i deures que la resta de persones treballadores. 
3. Obrir una línia d’ajuts per a fomentar processos de regularització a través 
de l’arrelament social a partir del suport a l’assessorament jurídic a empreses 
i persones treballadores, el foment de la creació de projectes d’autoocupació, 
de cooperatives de treball i de formació ocupacional. 
4. Obrir una línia d’ajuts a la realització de cursos dels servei de primera 
acollida (català, coneixement del mercat de treball, de la societat catalana, 
d’igualtat) per a l’obtenció de l’informe d’arrelament social. 
5. Mantenir, malgrat les retallades de l’Estat als fons de polítiques actives 
d’ocupació, la línia ACOL dels programes de formació i treball que subven-
cionen la contractació de persones en situació d’irregularitat administrativa i 
la seva conseqüent regularització. 
6. Defensar i aplicar totes i cadascunes de les propostes de la Declaració de 
la Taula de Ciutadania i Immigració en Defensa d’Un Procés de Regularitza-
ció Administrativa que ens Ajudi a Sortir de la Crisi Abans i Amb Igualtat. 
7. Prendre les mesures i dur a terme les actuacions necessàries per tal de 
continuar donant la formació necessària a tots els membres de la Policia de 
la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME) per complir els principis 
d’actuació policial en totes les seves identificacions, evitant qualsevol pràc-
tica discriminatòria que pugui donar-se en les identificacions i en qualsevol 
tipus d’actuació policial. 
8. Establir mecanismes que fomentin la integració de la diversitat en la cultu-
ra corporativa de la PG-ME i promoure mesures efectives per fer que els 
procediments policials s’adeqüin a la realitat social i cultural de Catalunya. 
9. Elaborar un pla per eliminar els criteris discriminatoris de base ètnica o 
racial en les identificacions policials dutes a terme per les forces i cossos de 
seguretat presents a Catalunya amb competències en matèria de seguretat 
pública, que inclogui la prevenció, detecció i intervenció. 

Proposta de resolució 9 

Atenció a la infància i a l’adolescència 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Analitzar l’impacte de la Covid-19 i les conseqüències físiques, emocio-
nals i socials del confinament i de la crisi econòmica que se’n deriva, sobre 
infants, adolescents i joves. Per això, es clau aprofitar el coneixement i 
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l’expertesa també del sector i de les professionals, i dels òrgans d’assesso-
rament com l’Observatori dels Drets de la Infància. 
2. Promoure, més enllà dels mesos d’estiu, el lleure educatiu en tant que 
suposa un estímul imprescindible per al desenvolupament vital d’infants i 
adolescents, així com també de la inserció laboral de persones joves. En 
aquest sentit, és imprescindible des d’una òptica comunitària, entendre 
l’educació en el lleure com una part indestriable de l’educació formal i per 
tant cal potenciar i incentivar la col·laboració entre l’educació formal i la no 
formal, i garantir el reconeixement de l’educació en el lleure com un agent 
més de la comunitat educativa. 
3. Continuar impulsant accions d’ajuts a la pobresa infantil i l’atenció a les 
situacions de vulnerabilitat des de l’òptica dels drets dels infants i adoles-
cents i la preservació de la cohesió social. 
4. Canviar la perspectiva adultocèntrica amb la que s’ha fet front a la gestió 
de la pandèmia, i incorporant elements que són essencials per tal de conside-
rar com a ciutadans i ciutadanes de ple dret els nens, nenes, adolescents i 
joves d’aquest país. 
Així, s’insta al Govern a: 
a) Preservar drets elementals com el de la salut integral (física, emocional i 
mental) i el de l’educació. 
b) Tenir en compte l’opinió d’infants i adolescents posant sempre les seves 
necessitats al centre. 
c) Millorar la comunicació per tal que sigui adaptada a les edats i nivells de 
maduresa d’infants i adolescents amb la finalitat que pugui ser comprensible. 
d) Permetre el gaudi a l’aire lliure i el contacte amb la natura, així com el 
dret a l’espai públic en condicions de seguretat. 
e) Preservar els àmbits essencials de detecció de situacions de risc com els 
servei de pediatria, l’escola, el lleure educatiu, els serveis socials, .... en cas 
d’un possible nou confinament. 
f) Impulsar accions de conciliació laboral i familiar, amb una perspectiva de 
gènere i corregint possibles situacions discriminatòries o d’exclusió social. 
g) Ajudar a les famílies en l’acompanyament pedagògic i emocional dels 
seus fills/es; en la re-vinculació d’infants i adults amb les escoles; i en 
l’aprenentatge d’unes noves rutines higièniques, de prevenció i d’autocura. 

Proposta de resolució 10 

Desplegament de la fibra òptica i impuls del teletreball 

1. En l’àmbit de la fibra òptica, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 
a) Prioritzar les inversions necessàries per a fomentar el desplegament de la 
fibra òptica pública de la Generalitat de Catalunya a tot el país, un cop con-
nectades les capitals de comarca i complint, així, el compromís del Govern 
de tenir totes les capitals de comarca connectades a aquesta fibra òptica du-
rant el 2020. 
b) Potenciar la signatura de convenis amb les Diputacions per tal de fomen-
tar accions conjuntes de desplegament de fibra òptica per assolir el compro-
mís de connectar tots els municipis amb nuclis poblats de més de 50 habi-
tants el 2023, i accelerar-ne l’arribada. 
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c) Seguir oferint suport tècnic i acompanyament en els plans de desplega-
ment de fibra òptica que impulsin les administracions públiques catalanes 
per tal d’accelerar la finalització de l’arribada de la fibra òptica als municipis 
de Catalunya. 
2. Així mateix, en els àmbits i òrgans de la funció pública, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Impulsar un marc de regulació de la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i els seus organismes autònoms, garantint la negociació en els 
espais de concertació i negociació col·lectiva de la funció pública. 
b) Posar a disposició de les treballadores i treballadors públics les eines i 
mitjans adients per teletreballar, garantir la formació per a la prestació de 
serveis en la modalitat de teletreball i impulsar les mesures d’acompanya-
ment i de garantia de la prevenció de riscos laborals. 
c) Crear una Comissió d’avaluació que segueixi i avaluï la implantació del 
teletreball, faci seguiment de com es desplega i com es desenvolupa la pres-
tació de serveis en aquesta modalitat i actuï com a òrgan que proposi millo-
res en la implantació del teletreball. 

Proposta de resolució 11 

Prendre les decisions de manera participada amb la ciutadania i te-
nint en compte l’impacte de gènere i els ODS de l’agenda 2030 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny i la implementació de totes 
les mesures i programes de reactivació econòmica i protecció social elabo-
rats per fer front a la situació generada per la pandèmia de la Covid-19, i 
específicament a potenciar els programes per a garantir la plena coeducació i 
la paritat en la conciliació i la corresponsabilitat en els usos del temps. 
2. Vetllar perquè la ciutadania de Catalunya estigui present en les fases de 
diagnosi, deliberació i disseny de mesures empreses per fer front a la situació 
de crisi sorgida durant la pandèmia i les accions previstes de protecció social 
i per a la reactivació econòmica i en aquest sentit: 
a) Centrar la recuperació de la crisi en les persones contribuint al seu empo-
derament, autonomia i sostenibilitat econòmica i social. 
b) Fomentar els models de suport comunitari basats en la col·laboració i el 
coneixement i les infraestructures obertes. 
c) Proporcionar espais de reflexió multidisciplinari que facin aportacions de 
política pública de gran abast. 
d) Informar i sensibilitzar la ciutadania de les mesures a prendre per a la 
recuperació de la crisi així com de la necessària transformació a emprendre. 
e) Obrir a la ciutadania la possibilitat de co-crear amb els experts les passes i 
instruments per al nou horitzó. 
f) Dissenyar i implantar espais per obrir i fer participada la tasca del Comitè 
Tècnic per a l'elaboració i/o el seguiment i avaluació del Pla per a la reacti-
vació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la Co-
vid-19 (CORECO) així com dels consells assessors, grups de treball i taules 
de diàleg relacionats. 
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3. Garantir l’alineació del Pla per a la reactivació econòmica i protecció so-
cial amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agen-
da 2030 de Nacions Unides. 

Proposta de resolució 12 

Seguretat, emergències i protecció civil 

Atès el treball dut a terme pels diferents cossos de seguretat i emergència en 
la gestió de la crisi de la Covid-19 i davant un possible escenari d´una nova 
emergència, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Coordinar els diferents plans del Govern i del món local com a mesura 
d’actuació davant de possibles nous brots 
2. Impulsar el Protocol d´atenció a les persones davant emergències greus a 
Catalunya, presentat el passat 2 de juny. 
3. Exigir a l’Estat que transposi la Directiva Europea 2018/1972 (Cell Bro-
adcasting). i que la gestió a Catalunya d’aquest servei depengui del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, com a autoritat competent 
en matèria d’emergències. 
4. Mantenir la coordinació general en el marc de les previsions del Pla 
d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents, en suport al Departament 
de Salut en la resposta a l’emergència sanitària. Específicament donant conti-
nuïtat al Comitè Tècnic i a la resta d’òrgans de coordinació previstos al pla. 
5. En el marc d’aquesta coordinació, donar suport a l’elaboració dels plans 
sectorials d’activitats per l’etapa de represa (desconfinament), conjuntament 
amb el Departament de Salut, a través del Comitè Tècnic del PROCICAT 
coordinant la seva aplicació per a la detecció d’incidències i establir correc-
cions, si s’escau. 
6. Avançar al moment actual l’avaluació de l’emergència des de la perspec-
tiva del sistema de protecció civil i emergències, sense esperar a la finalitza-
ció de l’emergència. D’aquesta forma es detectaran millores que es podran 
aplicar en cas de rebrots. 
7. Abordar la coordinació general de l’atenció psico-social en la fase de re-
cuperació o post-emergència a través dels procediments previstos al Protocol 
d’Atenció a les Persones en cas d’emergència greu. Fomentar la participació 
del món local a través d’aquests procediments. 
8. Impulsar la reestructuració interna del Cos de Mossos d’Esquadra i del 
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya per adaptar-los a les noves 
necessitats, continuar amb les seves respectives convocatòries d’accés i amb 
les licitacions de material i infraestructures per ambdós cossos. 
9. Garantir, davant les possibles adversitats econòmiques que la Generalitat 
hagi d’afrontar degut a la situació econòmica generada per la Covid-19, i 
atès que la seguretat i les emergències són pilars bàsics, les promocions de 
nous efectius de Mossos d’Esquadra i de Bombers (funcionaris i voluntaris), 
així com les inversions en infraestructures i material necessari pel quinquen-
ni 2021-2026. 
10. Aprovar la llei del sistema de policia de Catalunya i la llei del sistema 
d’emergències de Catalunya. 
11. Impulsar el treball del Cos dels Mossos d’Esquadra per prevenir l'acció 
de la ciberdelinqüència i promoure la formació ciutadana en aquesta matèria. 
12. Impulsar un Pacte de País per lluitar contra la delinqüència reincident. 
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Proposta de resolució 13 

Atenció a l’emergència social 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar mesures per augmentar l’accessibilitat de la població als serveis 
socials, i crear eines d’atenció social proactiva a la població amb necessitats 
materials, de suport i acompanyament que acudeix als serveis socials bàsics 
en l’actual situació de crisi social i econòmica derivada de la pandèmia de la 
Covid-19. Donar suport als Equips bàsics d’atenció social en l’atenció a la 
ciutadania que requereix de la tramitació d’ajuts i prestacions socials ur-
gents. 
2. Instrumentar una convocatòria extraordinària d’ajuts a entitats socials per 
fer front als impactes socials derivats de la pandèmia que permeti cobrir les 
necessitats socials bàsiques, i necessitats de suport i acompanyament social. 
3. Generar una ampliació del Contracte Programa de Serveis socials per al 
2020 cap als ens locals per atendre necessitats creixents com són les ajudes 
d’urgència, el suport als recursos per a persones sense llar i de serveis 
d’atenció domiciliària que han de reforçar l’atenció a les persones en situació 
de dependència. 
4. Traslladar la urgència a les companyies subministradores d’energia per tal 
que signin els convenis amb el Govern de la Generalitat per impedir talls de 
subministraments i coresponsabilitzar-se en el cost de la pobresa energètica 
que pateixen les famílies vulnerables. Crear un Programa de Govern, en 
col·laboració amb els ens locals, de gestió centralitzada de la pobresa ener-
gètica que permeti a les famílies obtenir descomptes i ajudes per garantir el 
dret bàsic al consum energètic de les llars. 
5. El Parlament s’adhereix a l’acord de la Declaració Institucional de la Co-
missió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania sobre la gestió de 
l’Ingrés Mínim Vital i exigeix al govern estatal que doni compliment a les 
peticions que s’esmenten a l’acord. 

Proposta de resolució 14 

Recuperació del dinamisme del mercat de treball, impuls del teletre-
ball i suport als treballadors en atur 

A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern Espanyol: 
1. La pròrroga de la vigència dels expedients de regulació d’ocupació trami-
tats durant l’estat d’alarma, més enllà del 30 de juny de 2020, introduint 
fórmules que flexibilitzin la reincorporació al treball en funció del sec-
tor/activitats de les empreses, garantint les prestacions d’atur de les persones 
treballadores i que en aquests supòsits no es consumeixi la durada màxima, 
mantenint les garanties de l’ocupació en les limitacions als acomiadaments, i 
establint sistemes de bonificació proporcionals respecte a les cotitzacions 
empresarials. 
2. Les garanties excepcionals en matèria de prestacions i subsidis d’atur per 
a persones treballadores fixes discontinus, de la llar, artistes, i altres 
col·lectius que no s’hagin pogut reincorporar a l’activitat per raó de les con-
seqüències de la crisi sanitària. 
3. La derogació de les reformes laborals, i en especial, a la recuperació im-
mediata de l’autorització administrativa dels expedients de regulació d’ocu-
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pació per part de les autoritats laborals, així com també, en la prelació del 
conveni col·lectiu sectorial d’àmbit català, respecte al conveni d’empresa. 
4. El traspàs de les polítiques passives d’ocupació d’acord amb allò establert 
a l’Estatut, i mentrestant, instar a que doti al Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) dels recursos necessaris de forma immediata i urgent, per 
gestionar les prestacions i subsidis per desocupació de les persones treballa-
dores així com les nombroses incidències produïdes. 
5. La trasferència a la Inspecció de Treball de Catalunya, de les competènci-
es relatives a les matèries de seguretat social, tal i com està establert a l’Es-
tatut d’Autonomia. 
6. El retorn dels recursos distribuïts a la Conferencia Sectorial de Empleo 
provinents de les cotitzacions d’empreses i persones treballadores catalanes, 
i que es va minorar en el 55%, realitzant una nova convocatòria a la que 
s’atorgui a Catalunya els més de 215 milions d’euros retinguts. 
7. La regulació legislativa de forma urgent, en teletreball i treball a distància, 
així com a les relacions laborals amb garantia pels drets de les persones que 
hi treballen, així com en el si de les plataformes digitals, per garantir els 
drets laborals de les persones treballadores. 
B) Així mateix, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-
tat a: 
1. El desenvolupament, amb les degudes garanties, per mitjà sistemes no 
presencials, amb l’ús de les TIC, de mediacions en conflictes col·lectius, així 
com per la interposició, mediació i resolució de les demandes de conciliació 
administrativa prèvia tant individuals com col·lectius. 
2. L’establiment ajuts i sistemes d’acompanyament per la visibilització, el 
recolzament i la seguretat i salut de les persones treballadores autònomes, 
així com avançar en els òrgans de concertació i diàleg social per aquest 
col·lectiu. 
3. Reforçar els sistemes de mediació davant dels conflictes col·lectius deri-
vats de la crisi sanitària i en l’acompanyament dels processos de retorn a 
l’activitat de les persones treballadores afectades en expedients de regulació 
d’ocupació. 
4. Incloure en el pla d’actuació de la Inspecció de Treball mesures de control 
del temps de treball i la contractació temporal per tal de vetllar per les condi-
cions de treball i seguretat en el treball de les persones treballadores així com 
en els nous sistemes d’organització del treball. 
5. La confecció d’un pla temporal, de forma urgent, que inclogui elements a 
nivell pressupostari (ajuts, subvencions, prestacions) així com de recursos 
per a la seva gestió, amb l’objectiu de fer front a l’impacte sobre el mercat 
de treball que provoquin del període de transició dels expedients de regula-
ció de força major a expedients de regulació per causes ordinàries, que ha 
generat la crisi sanitària de la Covid-19. 

Proposta de resolució 15 

Suport als sectors econòmics més afectats pel confinament i mesures 
d’impuls a la digitalització de l’economia 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Implementar les actuacions contemplades en el pla de suport a la indústria 
de la mobilitat i l’automoció i dotar-lo dels recursos necessaris per a dur-les 
a terme, d’acord amb la Moció 66/XII sobre política industrial. 
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2. Instar al govern a elaborar un informe d’afectació de la Covid-19 sobre 
l’activitat turística que faci una aproximació des de l’anàlisi de la demanda i 
l’anàlisi de l’oferta tot considerant els efectes directes i també els indirectes i 
els induïts. 
3. Activar una línia d’ajuts econòmics directes adreçada a professionals i 
microempreses del sector turístic que per les seves característiques i condici-
ons esdevinguin més vulnerables als efectes de la crisi econòmica provocada 
per la Covid-19. 
4. Activar una línia d’ajuts econòmics directes adreçada al comerç de Cata-
lunya, procurant garantir la continuïtat dels establiments comercials que han 
vist amenaçada la seva viabilitat pels efectes econòmics de la pandèmia. 
5. Impulsar mesures d’ajut al sector del transport de mercaderies i viatgers 
que han vist reduida la seva activitat de forma total o parcial, per tal de para 
el cop dels efectes de la crisi de la Covid-19 i preparar el sector per la seva 
modernització mitjançant la descarbonització, la digitalització i el reforç 
global del sector. 
6. Reforçar el suport de la banca pública als sectors econòmics més afectats 
per l’emergència sanitària, oferint liquiditat a autònoms, pimes i empreses 
per assegurar, així, llocs de treball i mitigar els efectes de la Covid-19. 
7. Buscar els mecanismes necessaris per donar resposta a les necessitats eco-
nòmiques que han generat o generaran l’organització d’activitats esportives, 
a causa de la Covid-19; a les entitats esportives i a les administracions locals. 
8. Augmentar les partides pressupostaries destinades a subvencions per 
l’organització d’activitats esportives que tinguin un impacte significatiu dins 
els sistema esportiu català. 
9. Impulsar els projectes de recerca i innovació en tecnologies digitals avan-
çades que afavoreixin la generació i impuls d’una nova indústria i economia 
per a Catalunya. 
10. Accelerar les inversions i els projectes relatius a la tecnologia 5G aplica-
da als sectors econòmics, socials i productius de Catalunya per tal d’acom-
panyar-los en la seva reconversió i fer-los més resilients davant el canvi de 
model econòmic que està suposant la digitalització i tecnificació. 
11. Afavorir la inversió i aposta per projectes relacionats amb les tecnologies 
digitals avançades tals com el 5G, la IoT, la intel·ligència Artificial, els 
smartdrones, entre d’altres, de forma territorialitzada a tot Catalunya per tal 
d’afavorir la igualtat d’oportunitats en la generació d’aquesta nova economia 
digital a tot el territori català. 

Proposta de resolució 16 

Impuls del coneixement i la recerca 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Treballar, conjuntament amb les universitats, les mesures compensatòries 
per l’increment de despesa i davallada d’ingressos que han tingut a causa de 
la crisi sanitària de la Covid-19, per tal de que es compensi pel 100% dels 
sobrecostos per paralització activitat, adaptació espais i noves mesures de 
protecció i pròrrogues contractuals, en el marc de les propostes de la Comis-
sió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció 
Social (CORECO). 
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2. Reclamar a l’Estat el traspàs de la competència en recerca per tal de garantir 
la priorització del coneixement i la inversió en R+D com a resposta per a una 
recuperació econòmica i protecció social ràpida, competitiva i sostenible. 
3. Accelerar la posada en marxa de les mesures contemplades en el Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement, promovent una ràpida de la 
inversió pública en R+D+I amb mesures que fomentin un creixement pa-
ral·lel de la inversió privada en R+D. 
4. Incrementar de manera progressiva i contínua la inversió pública en 
R+D+I a Catalunya fins a assolir l’1 % del PIB, al mateix temps que 
s’incentiva la inversió privada, que hauria d’assolir en el mateix termini un 2 
% del PIB. En cinc anys, caldria arribar al 75 % d’aquest objectiu (arribar a 
una inversió pública del 0,75 % del PIB, 10 % de la qual dedicada al suport i 
el foment de la inversió privada), igualant-se a la mitjana actual de la UE. 
5. Apostar per l’estratègia de recuperació de Catalunya a través del conei-
xement, en la línia del que impulsa la Comissió Europea, I per a això, incre-
mentar de manera progressiva i contínua la inversió pública en universitats, 
fins a assolir el 0,8 % del PIB (un 80 % del que inverteixen països semblants 
a Catalunya dins la UE) el 2030 (1.600 MEUR). En cinc anys, caldria arribar 
al 75 % d’aquest objectiu, és a dir, arribar a una inversió pública del 0,58 % 
del PIB (1.300 MEUR). L’increment estaria repartit en tres troncs de finan-
çament: 
a. Proporcionar l’estabilitat i la suficiència financera de l’activitat bàsica 
universitària, incloent-hi la millora en l’equitat i els preus públics. 
b. Consolidar un finançament basal de la recerca de totes les institucions. En 
cinc anys cal incrementar l’R+D universitària pública i privada en 180 
MEUR i la no universitària en 125 MEUR. 
c. Recuperar la capacitat d’inversió en infraestructures públiques mitjançant 
el Pla d’Inversions Universitàries. 
6. Constituir una col·lecció de mostres biològiques de la Covid-19 que im-
pulsi a mig termini la creació de la Xarxa Catalana de Biobancs. 
7. Potenciar de forma específica i estructural l’aliança estratègica d’Instituts 
de Recerca i Innovació en Salut (IRISCAT) per a poder reforçar la 
col·laboració dins el sistema 

Proposta de resolució 17 

Impuls del sector agroalimentari 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Efectuar una compra púbica d’aliments a productors, procedents tant de 
l’agricultura com de la ramaderia, que degut a l’alteració i tancament dels 
canals de distribució habituals, ha dificultat la seva sortida als mercats, gene-
rant-ne un excedent. Aquests productes aniran destinats al Banc del Ali-
ments. 
2. Posar en marxa un Pla de xoc que permeti habilitar diverses línies d’ajut 
destinades als diferents sectors marítims i d’economia blava, com ara 
l’activitat marisquera; les explotacions aqüícoles; les confraries de pesca-
dors; els operadors de la cadena del peix; i les empreses de Centres 
d’Activitat Marítima de Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar-los a superar les 
conseqüències socioeconòmiques provocades per la pandèmia. 
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3. Promoure un Pla de suport al sector vitivinícola que permeti habilitar di-
verses línies; com ara ajuts a la promoció, la destil·lació de crisi, l’emma-
gatzematge privat o la verema en verd, però també mesures estructurals i 
estratègiques de futur com la substitució de sucre per most concentrat rectifi-
cat, adreçades a cobrir tota la cadena de valor del sector, amb especial èmfasi 
a viticultors, cellers i denominacions d’origen víniques. 
4. Impulsar una convocatòria de crèdits bonificats i interès zero pel sector de 
la flor i planta ornamental que hagi vist reduïda la seva facturació de manera 
considerable els mesos de març, abril i maig d’enguany respecte l’any 2019, 
amb l’objectiu d’ajudar-lo a recuperar l’activitat a través de donar-li liquidi-
tat. 
5. Facilitar una plataforma o Marketplace de relació entre productors del 
sector agroalimentari i les iniciatives socials d’aprofitament alimentari, amb 
l’objectiu de contribuir a pal•liar l'emergència alimentària i evitar el malba-
ratament d'aliments. 
6. Incentivar la relació entre persones consumidores i productores de proxi-
mitat facilitant la comercialització i oferint a compradors/es informació cen-
tralitzada sota criteris de proximitat, posant en valor la pagesia i el sector 
agroalimentari que ha proveït d’aliments la ciutadania durant la pandèmia de 
la Covid-19. 
7. Establir un pla de comunicació adreçat a la ciutadania per informar de la 
producció d’aliments a Catalunya, de les necessitats d’un consum sostenible 
i saludable i de la importància de valors com l’origen, la proximitat, la con-
tribució dels agricultors, ramaders i pescadors a la gestió del territori i de la 
mar i a la preservació dels valors de la sostenibilitat ambiental i la biodiver-
sitat. La Covid-19 ha provocat la generació d’una consciència col·lectiva de 
reconeixement social a la tasca essencial dels productors d’aliments i, en 
aquest sentit, és imprescindible contribuir a donar continuïtat a aquest sentir 
general més enllà de la crisi sanitària. 
8. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol ampliar, de ser necessari, la co-
bertura de les mesures extraordinàries a les necessitats reals que el sector 
hagi reclamat; i a les seves demandes, amb especial atenció a les dels sectors 
vitivinícola, i de la fruita dolça i de pinyol. 
9. Urgir al Govern de l’Estat espanyol que acceleri els treballs de la nova 
Ley para la cadena alimentària amb l’objectiu d’abordar sense més demora 
la manca de transparència i l’equitat en les relacions comercials entre les 
diferents baules de la cadena alimentària. 

Proposta de resolució 18 

Atendre l’emergència educativa 

El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la tasca feta per part de tota la 
comunitat educativa (docents, PAS, famílies i alumnat) en un moment tan 
excepcional on el sistema educatiu s’ha hagut d’adaptar en només unes hores 
a un model no presencial com a conseqüència del confinament. 
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Començar el curs 2020-21 garantint el dret a l’educació presencial de tot 
l’alumnat dels estudis de l’etapa obligatòria reforçant la dotació de professi-
onals als centres educatius i garantint el treball en grups de convivència es-
tables d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries i els responsa-
bles de riscos laborals. Així mateix, el Parlament insta el Govern a buscar 
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acords transversals amb els ajuntaments i la resta d’administracions per tro-
bar els espais que puguin ser necessaris en situacions concretes de possibles 
rebrots. 
2. Trencar la bretxa digital accelerant la implantació del Pla d’Educació Di-
gital de Catalunya que ha de permetre cobrir les necessitats d’accés al conei-
xement en termes d’equipaments i connectivitat de l’alumnat més vulnerable 
a partir de la transformació digital dels centres educatius, la dotació esglao-
nada de dispositius per a alumnat i l’activació d’un Pla extraordinari de for-
mació del professorat en competència digital docent. 
3. Liderar el procés de lluita per superar les inequitats des del sistema educa-
tiu, no només l’escletxa digital, sinó les segregacions de caràcter social, cul-
tural o d’orígens a partir d’un programa d’actuacions plurianual contra les 
desigualtats educatives, amb atenció especial sobre els centres d’elevada 
complexitat i amb participació dels ens locals. Les actuacions previstes en el 
programa per al curs 2020/2021 haurien d’incorporar les actuacions conjun-
turals i extraordinàries contra les desigualtats generades durant el confina-
ment i actuacions estructurals i no conjunturals de lluita contra les desigual-
tats. 
4. Iniciar negociacions amb l’Estat pel traspàs dels cossos docents a titulari-
tat de la Generalitat per poder donar compliment al calendari d’estabilització 
previst a l’apartat tercer de la disposició addicional trenta-unena de la Llei 
12/2009. 

Proposta de resolució 19 

Residències 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Instrumentar un Pla de contingència per als serveis residencials per establir 
les mesures de cara a afrontar amb les màximes garanties de seguretat i pro-
tecció de la salut un eventual futur rebrot o segona onada de la Covid-19. 
Aquest pla haurà de preveure les següents mesures: 
1. Prevenció, protecció i provisió de material sanitari i atenció sanitària a les 
residències. 
2. Accessibilitat a les proves diagnòstiques i derivació als recursos del siste-
ma de salut. 
3. Disposició d’espais alternatius d’atenció a les persones residents. 
4. Comunicació permanent amb les famílies. 
5. Protocol·lització dels processos de final de vida. 
6. Reforç i formació del personal directiu, sanitari i assistencial. 

Proposta de resolució 20 

Repriorització dels pressupostos i cerca de recursos per afrontar els 
nous reptes 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reprioritzar la despesa dels diversos departaments i aprovar una ampliació 
del pressupost a partir dels recursos provinents de l’Estat i de la Unió Euro-
pea per tal de destinar-los a respondre als reptes col·lectius que ha suposat la 
pandèmia de la Covid-19 . 
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2. Presentar la proposta d’ampliació del pressupost per a fer front a la crisi 
sanitària, econòmica i social. 
3. Assegurar la viabilitat de tots els projectes i convocatòries que es puguin 
veure afectats per la reprogramació dels fons Feder, que es destinaran a 
pal·liar la crisi econòmica i sanitària provocada per la Covid-19 d'acord amb 
la proposta de la Comissió Europea, establint mecanismes alternatius de 
finançament per als projectes d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) de la 2ª convocatòria, per així continuar reforçant la transformació 
econòmica del territori. La voluntat és la de poder optimitzar i maximitzar la 
gestió dels fons europeus accelerant la certificació de despesa i per tant mi-
nimitzant els efectes que els retards d'execució hagin pogut causar, amb la 
flexibilització que permet la Comissió Europea en relació a la despesa sani-
tària, i a la vegada impulsar els projectes de competitivitat territorial en base 
a la innovació i al treball compartit entre diferents agents per a fer front als 
reptes a partir d' impulsar estratègies territorials. 
4. Reclamar al Govern de l’Estat: 
a) La revisió de l’objectiu de dèficit per al 2020 per situar-lo com a mínim a 
l’1%, per a poder fer front a l’increment de despeses derivades de l’emergèn-
cia sanitària, econòmica i social i la disminució d’ingressos. 
b) Que permeti als ajuntaments poder utilitzar el seu superàvit així com 
l’accés a recursos procedents d’endeutament d’acord amb la respectiva sol-
vència financera, per destinar-lo a fer front als efectes econòmics i socials de 
la pandèmia del coronavirus. 
c) L'increment dels recursos que l’Estat ha previst transferir a través del Fons 
per a la recuperació econòmica i social aquest 2020, i donar continuïtat al 
Fons per el 2021, per tal de finançar les mesures per a la recuperació econò-
mica i la protecció social. 
d) La gestió de part dels fons europeus de recuperació econòmica post-
coronavirus per tal de finançar les mesures per a la recuperació econòmica i 
la protecció social. 
e) La transferència, en el marc dels fons COVID-19, de recursos suficients 
per combatre els efectes de l’emergència educativa derivada de la pandèmia 
sanitària i donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables des 
del final del curs escolar actual fins l’inici del curs 2010-21 i complementar 
els ajuts d’urgència social que puguin donar els ajuntaments, així com per 
poder fer efectiva la contractació dels personal necessari per cobrir les ne-
cessitats de contractació de nou professorat. 
f) Amb el consens de tot el sector, el finiment de l’infrafinançament crònic 
que pateix el sistema sanitari català, per part del govern de l’estat espanyol i 
poder construir un sistema públic de salut just. 
g) L’ampliació del fons finalista anunciat pel transport públic perquè pugui 
fer front als costos econòmics addicionals reals pel manteniment d’una ofer-
ta superior a la demanda i les mesures extraordinàries en neteja i desinfecció 
d’estacions i vehicles durant la pandèmia de la COVID 19. 
h) La mobilització de fins a 950 milions d’euros per pal·liar les pèrdues 
quantificades al sector de la cultura. 
i) L’import de 56 milions d’euros que s’han hagut de mobilitzar des del pres-
supost del Departament de Cultura per fer front a les mesures d’emergència i 
de represa del sector cultural. 
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j) La implantació d'un l’impost sobre la provisió de continguts per part dels 
prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector 
audiovisual i la difusió de la cultura digital i la redistribució d'aquests recur-
sos a les diferents CCAA en funció del nombre d'usuaris dels que disposin 
els operadors de telecomunicacions i incorporant criteris de distribució, vin-
culats a les llengües cooficials. 
k) L’augment dels recursos del Plan Estatal de Vivienda per revertir la di-
nàmica actual i poder donar una resposta adequada als programes socials i a 
l’ampliació del parc d’habitatges assequible. Instar també a un augment de 
recursos per garantir el finançament de la tasca de mediació i reforç que 
caldrà en les oficines d’habitatge municipals i de la Generalitat. 
l) La creació d’un grup de treball amb el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat que avanci en el finançament de les vies d’altes prestacions i l'aplica-
ció del sistema de vinyeta, i que identifiqui les possibles opcions a seguir i 
defineixi les passes administratives i jurídiques per fer-ho possible. 
(Les propostes de resolució 1,3,5,7,9,11,13,15,17 i 19 són imputables a efec-
tes de còmput al Grup Parlamentari Republicà. 
Les propostes de resolució 2,4,6,8,10,12,14,16,18 i 20 són imputables a 
efectes de còmput al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.) 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 
  



Dossier Ple 56 
2 de juliol de 2020 

56 

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALU-
NYA (REG. 70999) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per 
a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reactivació econò-
mica (tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstrucció de Catalunya 
davant l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Reptes de país 

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la crisi derivada de la pandèmia 
de la Covid-19 ha impactat a Catalunya de forma greu, contundent i inespe-
rada sobre la seva societat, amb la pèrdua de milers de persones i accentuant 
les desigualtats socials, i sobre la seva economia. 
El món haurà canviat i la major o menor competitivitat dels països dependrà 
de la seva capacitat d’anticipar-se a les situacions i d’adaptar-s’hi. Això 
obliga Catalunya a reaccionar com a país de forma més ràpida i àgil, i alhora 
de forma més rigorosa, estratègicament i identificant aquells elements que la 
facin competitiva. 
2. El Parlament de Catalunya manifesta que Catalunya és un país que sem-
pre, davant de qualsevol adversitat, ha estat capaç de sobreposar-se, aprofitar 
les noves oportunitats, reinventar-se i afrontar els nous reptes que, com a 
país i com a societat, té davant. 
Uns reptes que han de conformar una Catalunya independent del segle XXI 
igualitària, justa, inclusiva, que no deixa ningú enrere, digital, competitiva, 
col·laborativa, sostenible i oberta al món. 
3. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya pateix una asfixia fi-
nancera endèmica per part de l’Estat espanyol derivada del dèficit fiscal que 
suporta anualment del 8% del seu PIB, és a dir, de 16.000 M€; d’uns objec-
tius de dèficit que no responen al volum de despesa que gestiona; del baix 
nivell d’execució de les inversions que hi té pressupostades l’Estat (a 
l’entorn del 66%); dels deutes i els incompliments reiterats per part de 
l’Estat; així com, de la derivada de la deslleialtat institucional. 
4. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya genera recursos propis 
més que suficients per tal de fer front a les necessitats més immediates i al-
hora afrontar els reptes futurs que té com a país, però que el llast de l’asfixia 
financera i el fet de no poder gestionar els propis recursos li impedeixen 
poder avançar cap a la Catalunya del segle XXI. 
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre les 
mesures necessàries davant del Govern de l’Estat espanyol per tal de: 
a) Garantir la suficiència econòmica i financera tant de la Generalitat com de 
les administracions locals, revertint l’infrafinançament estructural que pateix 
i fent efectiu el pagament dels deutes pendents amb Catalunya. 
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b) Garantir els recursos necessaris per fer front a les conseqüències sanitàri-
es, socials i econòmiques derivades de la crisi de la Covid-19, mitjançant 
transferències extraordinàries, situant el sostre de dèficit a l’1% i permetent 
que els ens locals puguin disposar del seu superàvit i romanent. 

Proposta de resolució 2 

Societat civil 

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu reconeixement a la societat civil que, per raons històri-
ques de la singularitat nacional de Catalunya, ha tingut i té un pes rellevant 
en la construcció del benestar social al país. Cal considerar, especialment, 
aquesta realitat en aquests moments de crisi i, per tant, d’horitzó de canvi. 
2. Insta el Govern de la Generalitat a preservar i a potenciar el compromís 
social i l'expertesa acumulada en la gestió i prestació de serveis per part de la 
societat civil, per exemple i entre altres del Tercer Sector, a l’hora de generar 
benestar a la ciutadania del país en totes les seves dimensions, sanitària, so-
cial, educativa o cultural. 

Proposta de resolució 3 

Suport als i les professionals del sistema de salut 

El Parlament de Catalunya: 
Constata que durant la pandèmia de la Covid-19 el sistema sanitari de Cata-
lunya ha respost de manera eficient a la situació límit de pressió assistencial i 
que els i les professionals de la salut han garantit, amb el seu esforç i la seva 
implicació, una atenció de qualitat a la ciutadania. 
Per això, insta el Govern de la Generalitat a potenciar i millorar el model 
sanitari tenint en compte els coneixements i el punt de vista dels i les profes-
sionals. Per tant, en el marc del Pla de Salut de Catalunya, s’ha de definir 
aquesta millora de manera participada entre l’administració, els gestors del 
centres sanitaris i els i les professionals. 

Proposta de resolució 4 

Catalunya i el talent 

1. El Parlament de Catalunya fa evident que, en els moments actuals en els 
que vivim una crisi global de caire sanitari, social, i econòmic de dimensions 
encara desconegudes, s’ha pogut constatar el valor del coneixement i la in-
novació com a eines fonamentals per guiar als poders públics i a la societat a 
trobar les solucions necessàries. 
Sense coneixement i innovació no hi ha futur per a la nostra societat, perquè 
només el coneixement i la innovació poden garantir una societat cohesiona-
da, justa, avançada, cívica, pròspera i igualitària. 
2. El Parlament de Catalunya manifesta que, en aquest context, cal reforçar 
amb mesures i polítiques concretes aquells valors característics de Catalu-
nya, i especial, del conjunt dels catalans i catalanes. Un dels valors és el 
talent sumat al coneixement i a la innovació. 
En aquest sentit, la Catalunya del postcovid19 ha d’apostar pel talent, per la 
seva generació i protecció. 
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a) Reforçant el sistema educatiu en el seu conjunt i el model d’escola catala-
na per tal de generar talent, ja que la creació del talent es basa en l’educació. 
b) Desenvolupant el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, perquè 
el talent també passa per una aposta pel coneixement, mitjançant les univer-
sitats i els centres de recerca. 
c) Fomentant el coneixement, la innovació, la cooperació entre administraci-
ons públiques, el sector públic i les empreses. 
d) Impulsant des de l’Administració mesures dirigides a posar el talent del 
país al servei del país i de la sortida d’aquesta crisi sanitària que ha esdevin-
gut en una crisi social i econòmica. 
És per això, que: 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a implementar de forma prioritària les recomanacions, indicacions, acords i 
mesures del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement: 
a) proveint els recursos econòmics necessaris per tal que el Pacte Nacional 
per la Societat del Coneixement assoleixi els seus objectius 
b) promovent les polítiques de recerca, coneixement i ciència, així com, do-
tant-les pressupostàriament. 

Proposta de resolució 5 

Suport al món local 

1. El Parlament de Catalunya manifesta que un dels principals objectius del 
Govern de Catalunya és i ha de seguir sent l’enfortiment del vincle entre 
l’administració de la Generalitat i les administracions locals: EMD, ajunta-
ments, consells comarcals i diputacions. 
Aquesta aliança és la base de les transformacions que són necessàries al nos-
tre país que, en aquest moment de gran transcendència derivada d’aquesta 
crisi provocada per la Covid-19, pren més relleu que mai. 
En aquest sentit, 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vehicular la 
participació del món local a la Comissió per a la Reactivació Econòmica i la 
Protecció Social a través del grup de treball de món local des d’una lògica de 
bilateralitat. 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir exe-
cutant polítiques d’inversió al món local a través de diferents programes que 
es puguin planificar i principalment del PUOSC, que és fonamental per a la 
reactivació econòmica i la dinamització territorial. 
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dotar els ens 
locals de liquiditat per tal d’enfortir les seves estructures i alhora, garantir 
que podran establir línies d’ajut social o d’emergència: 
a) a través del pagament del 100% del Fons de Cooperació Local abans del 
mes de setembre. 
b) a través d’un Fons Local de Cooperació extraordinari per a pal·liar la 
davallada d’ingressos i l’increment de les despeses associades a la crisi de la 
Covid-19. Protegir la suficiència financera del món local vol dir assegurar un 
endeutament equilibrat. Per tant que els seus superàvits puguin ser utilitzats i 
a la vegada compensats per tal d’evitar una escalada de dèficit que combinat 
amb la reducció d’ingressos deixin sense capacitat de reacció davant d’una 
eventual crisi econòmica i social sostinguda. 
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c) destinant íntegrament als municipis els recursos generats pel cobrament de 
les denúncies interposades per les policies locals per l’incompliment dels 
decrets de l’estat d’alarma que han estat tramitades i cobrades pel CME, per 
ajudar als ens locals a minimitzar l’impacte econòmic de la crisi i per posar 
en valor els serveis realitzats. 
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir treba-
llant per reforçar les potencialitats d’aquelles comarques que es veuen més 
afectades pels fenòmens de despoblament i envelliment a través, entre 
d’altres, del projecte interdepartamental País Viu, coordinat sempre de ma-
nera bilateral amb les comarques. 
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implantar el 
Programa Postemergències en casos d’emergències naturals per dotar els ens 
locals de recursos per fer front als desastres climatològics que han esdevin-
gut o esdevindran en el futur. 
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar i 
enfortir, amb programes dirigits a empreses i ens locals adaptats a la nova 
situació́ i a les persones amb més dificultats per a la reinserció, les taules de 
concertació́ impulsades pel SOC per poder concretar a nivell territorial les 
iniciatives d’impuls econòmic i d’ocupació́. 
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre les 
mesures necessàries davant del Govern de l’Estat espanyol per tal que es 
refinancin els crèdits ICO a proveïdors per aquelles factures reconegudes 
pels ens locals ja que, de no refinançar-se, l’impacte sobre les seves finances 
serà devastador els anys 2022 i 2023 i impossibilita operacions de crèdit 
l’any 2020 i 2021. 
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
a prendre les mesures necessàries davant del Govern de l’Estat espanyol per 
tal que es potenciïn programes i estratègies de caràcter local en base la Llei 
de segona oportunitat (Llei 25/15 de 28 de juliol, de mecanisme de segona 
oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social) per 
tal d’afavorir les segones oportunitats en termes de reemprendre o recomen-
çar. 
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prendre les 
mesures necessàries davant del Govern de l’Estat espanyol per tal que per-
meti disposar dels 2.500 M€ del superàvit i romanents dels ajuntaments. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP JxCat 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATU-
RA D'UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 71003, 71033) 

A la Mesa del Parlament 

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els 
articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat sobre la gestió de la crisi sanitària 
de la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les accions previs-
tes de protecció social i reactivació econòmica (tram. 255-00012/12) i al 
Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l'impacte de la pan-
dèmia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Cap a la sobirania alimentària i el dret a l’alimentació 

La crisis associada a la Covid ens ha ensenyat dolorosament el col·lapse de 
l’agricultura d’exportació: el lliure mercat no ens assegura els béns més bà-
sics, com l’alimentació, quan més falta ens fa sinó que ha estat l’agricultura 
de proximitat la que ens ha proveït. 
La producció d’aliments és clau per la reproducció de la vida i la pagesia 
realitza una tasca central en la nostra societat. Cal construir un sistema ali-
mentari just, sostenible, territorialitzat i adequat a les nostres necessitats. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar una estratègia territorial de l’activitat agrària amb criteris de 
conservació de la biodiversitat agrària, sobirania alimentària i resiliència al 
canvi climàtic. Afavorir i donar suport a l’agricultura ecològica, agroecolò-
gica, permacultura, regenerativa, i totes les formes d’agricultura que millorin 
la sostenibilitat ecològica, així com la ramaderia extensiva de petita i mitjana 
escala des de tots els àmbits de la societat. 
2. Visibilitzar i reconèixer el treball de les dones pageses, que queda amagat 
en produir-se en la intersecció de la subestimació dels treballs fets per les 
dones, el menyspreu cap a l’agricultura pagesa (en la que no funcionen els 
paradigmes del desenvolupament lligats a la industrialització del treball al 
camp), i el tractament de l’alimentació com una mercaderia. Impulsar mesu-
res efectives per tal d’implementar la cotitularitat. 
3. Fiscalitzar les empreses de productes fitosanitaris nocius per a la salut i el 
medi ambient, a fi de sufragar les externalitats generades per la indústria 
química les quals, actualment, les assumeix l’administració pública (recolli-
da de residus de plàstic, malalties de la població, contaminació de la terra o 
de l’aigua...). 
4. Crear bancs de terres gestionats per entitats locals i crear convenis de sil-
vopastura a tots els municipis amb masses forestals públiques, i instar als 
propietaris forestals que no les gestionin a cedir bosc per la silvopastura. 
Posar a disposició terres agrícoles públiques per desenvolupar projectes 
agraris amb garanties, encarats a satisfer necessitats territorials. 
5. Regular el preu del sòl agrícola i evitar l’acaparament de la terra per part 
de grans empreses agroalimentàries o de fons especulatius. 
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6. Introduir mesures fiscals per tal de promoure l’arrendament de terres en 
desús. Introduir el procediment d’expropiació de l’ús de terra agrària aban-
donada com s’ha fet a València amb la Llei de l’Horta. 
7. Prioritzar i enfortir els circuits curts de comercialització i la venda directa 
com a element indispensable de la creació de sistemes agroalimentaris justos 
i sostenibles. 
8. Posar a disposició de la petita i mitjana pagesia espais logístics gratuïts 
per a la creació de noves logístiques comarcals en espais en desús (coopera-
tives agràries, naus, etc.) amb pressupost propi per a la contractació de per-
sonal que pugui gestionar la logística dels circuits curts de comercialització. 
9. Aprovar de forma immediata una moratòria en la construcció de granges 
de producció intensiva, incloses les llicències que s’han concedit els darrers 
anys de granges que encara no estan construïdes, i estudiar alternatives que 
satisfacin les necessitats ecològiques i socials del territori. 

Proposta de resolució 2 

Pel dret a la vida de les dones 

La crisi de la COVID-19 ha fet aflorar les problemàtiques sistèmiques pel 
que fa a les polítiques d’atenció a les supervivents de la violència masclista. 
La crisi ha impactat en un sistema d’atenció a les dones fràgil i precaritzat. 
Una estructura que fa massa temps pateix. Pateixen les supervivents, patei-
xen les treballadores, amb volums elevadíssims de feina i altament precarit-
zades, i també pateixen els infants. 
Així mateix s’ha fet encara més evident que les dones assumeixen la major 
part dels treballs necessaris per sostenir la vida (cures, neteja, auxiliars sani-
tàries, cuidadores no remunerades, reponedores, caixeres,...) i que a més a 
més són treballs precaris i mal pagats, si és que ho estan. En moments de 
crisi les dones pateixen el doble. 
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tas-
ques de reproducció i de cura que realitzen les dones, pràcticament en solita-
ri, no tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i 
ser tasques imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 
Les dones treballadores han patit també l'explotació a la feina i, encara més, 
si aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal 
ha destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. 
La precarietat laboral està feminitzada i racialitzada. Aquesta situació està 
posant de manifest la consideració racista i colonial dels cossos no blancs, 
afectant especialment a les dones racialitzades que ja patien en situació «pre-
crisi» el racisme social i institucional que criminalitza moltes formes de vida 
no normatives segons l’estàndard blanc-occidental. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Crear en el termini d’un any l’Observatori contra les violències masclistes 
com a entitat de dret públic amb els objectius de: 
a) Facilitar l’assessorament, els recursos oportuns i l’acompanyament neces-
saris per la lluita contra les violències masclistes. 
b) Controlar i fer el seguiment del compliment de la Llei 17/2015 d’igualtat 
efectiva de dones i homes i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista. 
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c) Realitzar i impulsar campanyes institucional de sensibilització contra les 
agressions sexuals i els assetjaments masclistes. 
d) Elaborar protocols de resposta institucional contra les agressions sexistes i 
els assetjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres 
educatius i els espais públics i d’oci. 
e) Elaborar informes regulars sobre la Violència Masclista. 
f) Elaborar un pla urgent contra els feminicidis. 
2. Donar suport a les entitats de la xarxa feminista que treballen per prevenir 
i abordar les violències masclistes: 
a) Accelerar el pagament de les subvencions en curs o ja justificades de les 
entitats feministes del tercer sector i de l’ESS alhora que es puguin flexibilit-
zar els terminis de justificació dels projectes subvencionats. 
b) Elaborar un pla de contingència per donar suport a les entitats de l’ESS i 
de la xarxa feminista. Caldrà elaborar-lo de forma participada amb l’objectiu 
d’incorporar-hi les necessitats i demandes de la xarxa d’entitats i col·lectius 
feministes. 

Proposta de resolució 3 

Per una cultura viva i digna 

La paralització de l’activitat i el treball cultural en el període d’estat 
d’alarma ha impactat de forma molt severa en les treballadores de la cultura i 
les arts i en tots els treballadors que la fan possible. El Reial decret llei 
17/2020, de 5 de maig, reconeix que «entre els sectors econòmics especial-
ment afectats per la crisi i per les seves conseqüències es troba el de la cul-
tura» i afegeix «(...)la qual cosa ha abocat els seus professionals a una pèr-
dua dràstica d’ingressos i a una situació crítica, atesa la seva fragilitat 
estructural». Cal, doncs, tenir en compte les singularitats del sector i la im-
portància social de la cultura a l’hora de planificar les polítiques públiques 
de represa. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Facilitar la incorporació a un règim de treballadores intermitents de les 
treballadores de la cultura que englobi les diferents modalitats de treball 
cultural, des de la creació a les tasques de producció tècnica, logística o auxi-
liar. 
2. Crear una entitat pública de gestió de drets amb un funcionament demo-
cràtic, on totes les parts implicades tinguin veu i vot, i amb una gestió trans-
parent i equànime a totes les manifestacions artístiques. 
3. Dur a terme una reforma integral de la política d’adjudicació de subvenci-
ons i contractes per evitar tràfic d’influències, favoritismes i vulneració de 
drets laborals, fent que el màxim nombre de subvencions tingui repercussió 
directament en les treballadores que generen cultura. 
4. Reformar la llei de representativitat sindical per permetre als sindicats 
d’artistes accedir directament a les taules de negociació. 
5. Crear un pla de xoc públic i ambiciós per a la cultura que inclogui la recu-
peració de la gestió pública de tots els equipaments culturals i que fomenti 
una programació cultural intensiva en aquests espais, gestionionada de ma-
nera transparent. 
6. Aplicar la Llei Orgànica 3/2007 d’igualtat i per garantir una programació 
paritària. 
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Proposta de resolució 4 

Per una represa amb garanties i igualtat als centres educatius 

Atesa la crisi educativa provocada per anys de retallades en l’ensenyament 
públic, i ara agreujada per la pandèmia de la COVD-19, i per tal de donar-hi 
resposta reforçant el sistema públic d’educació, fent-lo plenament inclusiu, 
revertint la segregació escolar i respectant els drets laborals i les condicions 
laborals de les seves treballadores, 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Planificar i gestionar el sistema educatiu mitjançant el diàleg i el consens 
amb la comunitat educativa. 
2. Garantir l’educació presencial en tots els nivells educatius, tant en l’edu-
cació obligatòria com post-obligatòria, 
3. Aturar el tancament de grups i línies de P3 i P4 en centres escolars pú-
blics. 
4. Disminuir de ràtios fins a 10 en l’educació infantil, i fins a 15 en la primà-
ria i secundària. 
5. Per tal d’assolir els objectius dels punts 2, 3 i 4, crear les noves places 
escolars públiques corresponents. 
6. Garantir els objectius de l’escola inclusiva i les recursos necessaris per a 
fer-la possible, atenent adequadament els i les alumnes amb necessitats edu-
catives especials. 
7. Per tal d’assolir el compliment del punt 6, garantir també les dotacions 
necessàries de personal especialitzat (pedagogues, logopedes, educadores 
socials, TEI, TIS) 
8. Garantir les condicions sanitàries i els recursos necessaris en les escoles 
bressol per tal que aquestes puguin continuar la seva tasca en les adequades 
condicions educatives i de salut. 
9. Estabilització de personal docent interí i substitut, augmentant la plantilla 
del proper curs mitjançant vacants amb contractes d’un any de l’1 de setem-
bre al 31 d’agost. 
10. Ampliació de beques universitàries i compactació d’horaris per a les 
alumnes que no viuen en la ciutat del seu centre universitari. 
11. Aturar l’actual reforma de la formació professional. 
12. Fomentar, dignificar i dotar amb els recursos adequats l’educació 
d’adults pública. 
13. Garantir la universalitat i la gratuïtat de tots els serveis educatius en tots 
els seus nivells. 

Proposta de resolució 5 

Sobre el seguiment dels contactes positius de la COVID19 

En el Ple del passat 18 de juny de 2020. es va aprovar rescindir de forma 
immediata el contracte negociat sense publicitat subscrit el dia 29/05/2020 
amb l’empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA per fer el se-
guiment de contactes positius mitjançant scouts amb número de codi 
d’expedient CE133-2020 per valor de 17.690.169,02 €. 
Aquest servei mai s’hauria d’haver adjudicat a una empresa mitjançant la 
modalitat de la contració pública que es basa en el principi de competitivitat. 
Han de ser els i les professionals de l’atenció primària amb els mitjans ade-
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quats qui prestin aquest servei. D’aquesta manera la gestió de l’esmentat 
servei posarà al centre els drets i necessitats de les persones usuàries del 
servei garantint una major seguretat clínica. 
Per aquests motius el Ple del parlament insta al govern de la generalitat a: 
1. Dotar l’atenció primària dels recursos humans i materials necessaris per 
poder desenvolupar el servei de seguiment de contactes positius de la CO-
VID19. 

Proposta de resolució 6 

Per la gestió i provisió pública del transport sanitari 

Un dels sectors professionals que ha patit més durant la crisi del COVID 19 
ha estat el dels treballadors i les treballadores del transport sanitari. El Par-
lament de Catalunya vol fer explícit un reconeixement per la tasca que duen 
a terme i és sensible al procés de reivindicacions laborals i de defensa d’un 
servei de qualitat que el mateix sector ha expressat. 
Cal reconèixer que el model actual de gestió dels serveis de prestació del 
transport sanitari de titularitat pública és un fracàs, tant pel que fa al servei 
que ha d’aportar a les persones usuàries com per la garantia de drets i condi-
cions dels treballadors i les treballadores que el desenvolupen. És palès que 
el servei es manté per l’exercici de professionalitat, moltes vegades per sobre 
de les seves obligacions laborals, que realitzen els mateixos treballadors i 
treballadores. 
El servei de prestació dels transport sanitari pateix de forma estructural una 
gestió privada de servei públic, una infradotació econòmica i una precarietat 
laboral que el model actual de prestació del servei no pot resoldre. Aquests 
tres elements han portat al límit el servei públic de transport sanitari. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar el procés d’internalització de la gestió dels serveis de prestació del 
transport sanitari de Catalunya. Amb la finalització de les actuals adjudicaci-
ons, si no s’ha fet efectiu abans, s’iniciarà la gestió i provisió pública. 

Proposta de resolució 7 

Per la creació d'una empresa pública farmacèutica 

Que les farmacèutiques se centren exclusivament en la rendibilitat a l'hora de 
desenvolupar medicaments i productes sanitaris no ha de sorprendre ningú. 
Ho diu Goldman Sachs, un dels grups d'inversió més importants del món, en 
un document filtrat que se suposava que anava dirigit exclusivament als seus 
clients, però que fa dos anys va sortir a la llum. 
En temps de calma, les farmacèutiques acostumen a dirigir una part molt 
substancial de la seva investigació cap a àrees de gran rendibilitat econòmi-
ca, en les quals el fet que la humanitat se'n pugui beneficiar és més aviat un 
efecte colateral. Aposten per modificacions poc significatives de molècules 
preexistents que els permeten noves patents i una comercialització a preus 
molt superiors sense afegir un valor terapèutic significatiu. 
Els grans beneficis de la indústria farmacèutica es complementen amb la 
desatenció d'aquells medicaments que, tot i ser efectius, tenen una baixa 
rendibilitat. De fet, a l'estat espanyol s'ha denunciat el desproveïment de 170 
medicaments, el subministrament dels quals no s'assegura per part de les 
farmacèutiques perquè tenen preus molt baixos i/o perquè han desenvolupat 
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alguna alternativa d'eficàcia similar però de major preu. Aquest fet eviden-
cia, un cop més, la preocupació exclusiva de les farmacèutiques pels seus 
extraordinaris beneficis i no per la salut de la població. 
Un dels casos més flagrants és el de la farmacèutica Aspen, que va utilitzar 
el desproveïment per pressionar el govern per tal d'apujar el preu dels medi-
caments antitumorals. Aspen va deixar de vendre deliberadament a l'estat 
espanyol els seus medicaments contra el càncer, obligant l'estat a importat 
aquests tractaments com a medicaments estrangers, evidentment, a uns preus 
elevadíssims. 
És sobretot en temps de crisi generalitzada quan el capitalisme treu la seva 
veritable cara, i durant aquesta crisi de la Covid-19 ho estem veient: la nostra 
gent gran era abandonada a la seva sort, la sanitat privada oferia fins fa res 
tests per a la Covid-19 a 300 euros i derivava directament els seus pacients a 
la sanitat pública sense fer-se'n càrrec. Hem vist, també, com les farmacèuti-
ques retiraven certs productes per augmentar-ne els preus a posteriori. En 
definitiva, primer el lucre i després la vida. 
Precisament en aquest context de primer el lucre i després la vida és on hi ha 
qui aprofita la situació actual per fer-se d'or. Només cal veure com, d'ençà 
que ha començat aquesta crisi, empreses com Gilead Sciences o Regeneron 
Pharmaceuticals han augmentat moltíssim el seu valor borsari, o com d'altres 
com Novacyt han arribat a assolir una revaloració superior al 1.100% en les 
seves accions des del passat 8 de gener. 
També tenim el cas de PharmaMar, que assegura que el seu antitumoral (no 
autoritzat), anomenat Aplidin, podria frenar el cornavirus, fet que ha provo-
cat un augment gairebé instantani de més d'un 20% de la seva cotització a la 
borsa. Altres exemples serien la farmacèutica Jiangsu Lihuan, que el mes 
passat va pujar un 46% en borsa, i Jiansgu Wuzhong Industrial, que va re-
muntar un 40% en menys de cinc sessions borsàries a principis de mes. 
Fa res s'ha conegut que la farmacèutica catalana Grífols està desenvolupant 
un mètode de diagnòstic de la Covid-19 que permetrà analitzar més de mil 
mostres diàries, i que podria estar disponible les pròximes setmanes. A més, 
ha firmat un acord de col·laboració amb diverses autoritats dels Estats Units 
per desenvolupar un tractament per combatre directament el coronavirus. 
Els motius pels quals necessitem una indústria farmacèutica publica són: 
1. Garantir la seguretat dels medicaments: Casos com el del Valsartan o la 
Ranitidina ha posat en relleu com les farmacèutiques intenten maximitzar els 
beneficis mitjançant l'externalització de la producció dels medicaments cap a 
països on els controls de qualitat són menys rigorosos (majoritàriament la 
Xina), i això produeix potencials riscos sobre els pacients. Una indústria 
pública permetria que els criteris econòmics no s'imposessin sobre la segure-
tat dels malalts. 
2. Acabar amb els desabastiments: Els grans beneficis de la farmacèutica es 
complementen amb la desatenció d'aquells medicaments que tot i ser efectius 
tenen una baixa rendibilitat (A l'estat espanyol s'ha denunciat el desproveï-
ment de 170 medicaments, el subministrament no s'assegura per les farma-
cèutiques perquè tenen preus molt baixos i/o perquè han desenvolupat algu-
na alternativa d'eficàcia similar però de major preu), el que evidencia, un cop 
més, la preocupació de les farmacèutiques només pels seus extraordinaris 
beneficis i no per la salut de la població. 
El cas d'Aspen, exposat més amunt, d'utilitzar el desproveïment per pressio-
nar en la consecució d'augments de preus és l'últim gran escàndol conegut al 
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respecte. Una de les tasques d'una empresa pública és posar fi a aquestes 
situacions garantint l'accessibilitat de tots els medicaments d'eficàcia prova-
da encara que no tinguin rendibilitat empresarial, eliminant així les manio-
bres especulatives de les farmacèutiques. 
3. Reenfocar la investigació: És ben conegut que les farmacèutiques dirigei-
xen una part molt substancial de la investigació cap a àrees de gran rendibili-
tat econòmica, i no necessàriament social, i cap a modificacions poc signifi-
catives de molècules preexistents que els permetin noves patents a preus 
molt superiors sense afegir un valor terapèutic significatiu. Una indústria 
pública serviria per reenfocar aquesta situació i potenciar la investigació cap 
a malalties prevalents desateses, i cap a àrees ara gairebé abandones pels 
seus elevats costos i escassa rendibilitat (el millor exemple és la recerca ne-
cessària de nous antibiòtics davant la utilització inadequada dels mateixos). 
Cal tenir en compte també que l'àmplia majoria de la investigació dels trac-
taments més nous comencen en les primeres fases en entitats públiques i 
amb fons públics (universitats, centres de recerca ...). Quan ja un determinat 
tractament és prou prometedor per a dur-lo a assajos clínics en humans és 
llavors quan les grans farmacèutiques s'interessen, negociant de diferents 
formes per "adquirir" aquest producte, beneficiant-se de tots els diners inver-
tits anys enrere. 
4. Millorar la transparència: Les empreses farmacèutiques freqüentment 
posen traves i distorsionen l'accés a les informacions sobre efectes adversos, 
limitacions, etc., dels seus medicaments, una empresa pública serviria per 
garantir la transparència de totes les actuacions, PRM i efectes adversos re-
lacionats amb la producció i utilització dels medicaments. 
5. Afavorir el control dels preus: Una empresa pública podria millorar la 
relació entre els preus reals de producció i dispensació, tant pels preus dels 
seus productes, com per la seva influència sobre els competidors no públics. 
Un dels casos més flagrants va ser amb Solvaldi, el fàrmac contra l'Hepatitis 
C que en plena crisi econòmica es va comercialitzar de la mà de laboratori 
Gilead. El preu d'aquest fàrmac a Europa rondava els 50.000 euros per trac-
tament, mentre que un estudi de la Universitat de Liverpool informava que el 
cost real de cada tractament rondava els 90 euros. Maquillen sota el nom de 
competitivitat, el que és una estafa. 
El millor mecanisme que tenim actualment perquè no s'anteposi primer el 
lucre i després la vida, no només amb un tema tan cabdal com és la vacuna 
per la COVID-19, és precisament poder-nos dotar d'una empresa farmacèuti-
ca pública. 
És pels motius exposats que el Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a: 
1. Crear una empresa Farmacèutica pública de la Generalitat de Catalunya 
dedicada a les operacions d'adquisició de materials i productes, producció, 
alliberament, emmagatzematge, distribució de medicaments i els controls de 
qualitat corresponents per a la fabricació industrial i acondicionament de 
medicaments d’ús humà i veterinari. 
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Proposta de resolució 8 

Per la creació d'una comissió d'investigació per analitzar els meca-
nismes interns de control, avaluació i correcció així com la possibili-
tat d’implementar mecanismes independents de control i fiscalització 
de les actuacions policials 

A la tardor del 2019 centenars de persones van ser ferides en el context de 
les mobilitzacions de protesta contra la Sentència del Tribunal Suprem. Vam 
veure multitud d’agents sense identificar, actuacions policials injustificables, 
vexacions, humiliacions, cops de porra al cap, lesions per impacte de foam i 
l’ús de tècniques com el carrussel i agressions a periodistes, fets als que ni 
tan sols es fa esment «l’auditoria més gran de la història dels mossos 
d’esquadra» quan aquests fets no són ni puntuals ni aïllats. L’opacitat que 
opera sobre els mecanismes interns de control, avaluació i correcció de les 
actuacions policials fomenten la impunitat i el corporativisme i cal prendre 
mesures al respecte per poder garantir el legítim dret a la protesta i la dissi-
dència política i el respecte als drets fonamentals. 
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya:  
1. Constata la necessitat de posar en marxa una Comissió d’investigació per 
analitzar els mecanismes interns de control, avaluació i correcció així com la 
possibilitat d’implementar mecanismes independents de control i fiscalitza-
ció de les actuacions policials. 

Proposta de resolució 9 

Per la retirada de les acusacions particulars 

L’organització antirepressiva Alerta Solidària en un comunicat publicat el 
passat 26 de juny del 2020, denunciava que: 
«Com ja és habitual, el lletrat de la Generalitat comparteix de forma íntegra 
el relat dels fets del Ministeri Fiscal i la seva qualificació, i acusen a set 
persones de desordres públics i atemptat en base als informes i atestats dels 
Mossos d’Esquadra, i demanen 3 i 2 anys de presó per a cada acusat res-
pectivament…. Des d’Alerta Solidària valorem com a especialment greu la 
posició de la Generalitat ja que no només fa un absolut seguidisme de la 
fiscalia sinó que a més a més insisteix en la seva política de criminalització i 
persecució de la protesta generalitzada per part de l’estat. En aquest sentit, 
exigim la retirada immediata de l’acusació per part de la Generalitat i la 
sol·licitud de l’arxiu d’aquesta causa que suposa una vulneració del dret a 
la protesta i la mobilització de la qual la Generalitat no només és còmplice 
sinó que amb el seu paper de nou impulsa la repressió contra l’indepen-
dentisme i la mobilització.» 
El govern de la Generalitat conformat per ERC i JxCAT manté una retórica 
discursiva sobre la garantia del dret a la protesta i l’exercici del legítim dret a 
la dissidència política que no és coherent amb el manteniment de l’acusació 
en determinats procediments judicials. Aquesta manera d’actuar del Govern 
contra les que lluiten pels drets socials, civils i polítics del nostre poble no és 
nova. L’actuació del govern contra la Sentència de les companyes d’aturem 
el parlament n´és un clar exemple. Va ser el Govern qui va presentar un re-
curs davant del Tribunal Suprem, qui finalment va revocar l’absolució de 8 
dels acusats als que va condemnar a 3 anys de presó. 
Pels motius exposats el Parlament de Catalunya exigeix al Govern de la Ge-
neralitat a: 
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1. Retirar-se immediatament de l’acusació per part de la Generalitat i la 
sol·licitud de l’arxiu de totes les causes obertes contra persones que han 
exercit el seu legítim dret a la dissidència política, entre d’altres: 
- Les set persones acusades de desordres públics i atemptat a l'autoritat per 
les protestes del 30 G. 
- Les 9 companyes de lledoners. 
- El Charaf, Ibrahim i Mouchine, detinguts a Girona. 
- Les companyes dels 27 i + 
- Les companyes feministes de 8000 motius. 
- les estudiants de l’UDG 
- Les persones encausades per les protestes contra la Sentència del Tribunal 
Suprem 
- una persona detinguda a Mataró el passat 14/10/19. 
- Les 16 encausats de Tarragona, detingudes el 15/10/19. 
- 4 persones detingudes a Manresa el passat 16/10/19. 
- Un company menor d'edat detingut a Manresa el passat 16/10/19. 

Proposta de resolució 10 

De suport a l'economia cooperativa 

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a: 
1. Crear un fons especial i específic per a la reactivació econòmica, recon-
versió productiva i l'impuls del cooperativisme. Aquest fons que hauria de 
ser fruit d'un crèdit extraordinari urgent que ha d'anar destinat al rescat d'em-
preses industrials que es troben en situació crítica i que decideixin orientar-
se cap a la propietat cooperativa i al finançament de mesures per a l'inici de 
la reconversió de l'actual model industrial cap a un model basat en la innova-
ció, l'economia ecològica i l'orientació de la producció cap a la demanda 
interna amb mètodes democràtics de gestió, propietat i control. 
Entenem que més enllà de les propostes i del suport econòmic que sorgeixin 
en l’àmbit social, és també responsabilitat de l'administració pública apostar 
per una reactivació econòmica que fomenti la reconversió productiva i que 
abordi un pla ambiciós, a poder ser acompanyat d'una agència específica (no 
ubicada a Barcelona) per al reequilibri territorial i el combat contra el despo-
blament. Dintre de les línies de treball d'aquesta agència/programa caldria 
defensar com a prioritàries: 
- Participació activa de les poblacions afectades. 
- Evitar el recurs a macro projectes o esdeveniments centrats exclusivament 
en el turisme i/o altament depredadors en recursos. 
- La integració de la promoció de l'activitat agrícola en el marc de sinergies 
més àmplies amb el sector secundari i de serveis. 
- L'ús de polítiques pilot amb mecanismes de seguiment. 
- Mesures contra la suburbanització i el mal de la segona residència (que, 
entre altres problemes, incrementa les despeses bàsiques dels ajuntaments 
sense incidir positivament en l'ocupació i el teixit productiu i social local i, 
genera un problema greu d'habitatge en moltes petites poblacions que difi-
culta les estratègies de repoblament). 



Dossier Ple 56 
2 de juliol de 2020 

69 

 

Proposta de resolució 11 

De mesures per l'accés a l'habitatge 

Tal i com ens trasllada el Grup Promotor de la Llei 24/2015 format per les 
Plataformes d’Afectades per la Hipoteca de Catalunya (PAH), l’Observatori 
DESC (ODESC), i les entitats veïnals, socials i ecologistes que conformen 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). 
«La falta de parc públic i la pujada de preus de lloguer lliure fan cada ve-
gada més difícil l'accés a l’habitatge a les ciutats. Llavors, encara que des 
de la ciutadania s’aconsegueixi legislar per fer front a l'emergència, com va 
ser el cas de l’aprovació del Decret llei de mesures urgents 17/2019, el qual 
s’amplia la Llei 24/2015, i es tenen més mecanismes per frenar els desno-
naments i els talls de subministraments, cal adoptar també mesures estructu-
rals i que corresponsabilitzin altres institucions i el sector privat. I és que en 
l’habitatge, com en la sanitat o l'educació, si ens hi impliquem totes i som 
corresponsables, sortirem de la situació de pandèmia i de crisi plegades. 
Perquè si volem deixar enrere qualsevol corba, ja sigui la dels contagis o la 
dels desnonaments, hem d’estar juntes i no deixar ningú enrere, sinó, mai no 
ens en sortirem.» 
En aquest sentit, ens traslladen una sèrie de mesures que poden ajudar-nos a 
sortir d’aquesta pandèmia amb més drets i sobretot escoltant i aplicant les 
mesures formulades per les famílies que ho estan passant més malament. 
Pels motius exposats, traslladem les propostes que ens han fet arribar a tots 
els Grups Parlamentaris al present ple monogràfic. 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar i aplicar de forma immediata un Pla de Xoc per posar la mesa 
d'emergència a zero i les persones que malviuen a pensions i al carrer, garan-
tint un reallotjament digne i adequat, tal i com estableix l’article 6 de la Llei 
24/2015, que actualment està essent incomplert. 
2. Sancionar els grans propietaris que no estan oferint lloguers socials obli-
gatoris mitjançant un pla d’inspeccions i recursos urgents per a obrir tants 
expedients sancionadors com incompliments de la norma es detectin en 
compliment de la Llei 24/2015 i la seva ampliació via DL 17/2019. 
3. Signar convenis com els que preveu la Llei 24/2015 per acabar amb els 
deutes energètics tal i com es va comprometre la Consellera d’Empresa i 
Coneixement de fer-ho realitat abans de finals de 2019, ja que el confina-
ment ha agreujat encara més l’endeutament de les famílies. Mitjançant 
aquests convenis cal aconseguir que les empreses subministradores condonin 
el deute acumulat per donar una segona oportunitat a les famílies i que pu-
guin començar de zero. 
4. Activar una campanya comunicativa dirigida a la població perquè conegui 
els seus drets i l’aplicació plena de la Llei 24/2015 tal i com va acceptar el 
president Torra en una reunió el passat 7 de març de 2019. 
5. Actualitzar el protocol de comunicació de desnonaments del TSJC i el 
Departament de Justícia, doncs és del 2013 i obvia la regulació vigent actu-
alment en matèria d’habitatge. 
6. Desenvolupar un pla integral de suport psicològic per a les persones que 
han patit un desnonament o estan amenaçades de desnonament, així com 
acompanyar i facilitar la negociació amb la propietat de les famílies que han 
accedit precàriament per arribar a acords de lloguer social. 
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7. Activar ajuts de lloguer de forma permanent i amb recursos suficients per 
cobrir tota la demanda, i no en base a convocatòries i facilitar les peticions 
telemàtiques de documentació. 
8. Exercir de manera efectiva la cessió obligatòria d’habitatges buits plena-
ment vigent des del 21 de febrer del 2019. 
8bis. Ampliar el parc públic d’habitatge assequible:  
- Construint habitatge públic de lloguer indefinit o en cessió d’ús. 
- Ampliant la mesura del 30% de Barcelona a ciutats amb forta demanda 
acreditada. 
- Expropiant els habitatges buit.  
- Sancionant l’incompliment de la funció social de l’habitatge. Ampliant 
l’impacte i  l’abast de l’impost als pisos buits.  
- Amb cessions obligatòries d’habitatge buit.  
- Amb el dret de tanteig i retracte. 
- Fomentant les cooperatives d’habitatge. 
9. Dotar de pressupost les partides per a habitatges i drets socials, arribant al 
3% del PIB ja que l'ínfim parc d’habitatge d’emergència del que disposem, 
és un reflex del poc pressupost que es destina actualment i que s’ha dedicat a 
les polítiques d’habitatge històricament. La Generalitat ha de ser una admi-
nistració que protegeix de forma efectiva el dret a l'habitatge. El Govern de 
Catalunya, com a autoritat amb competències exclusives en matèria d'habi-
tatge, ha de liderar les polítiques d'habitatge a Catalunya; posant-se, a més, al 
serveis dels municipis per complir i fer complir la normativa catalana en 
matèria d'habitatge (Llei 18/2007, Llei 24/2015, Llei 14/2015, Decret Llei 
1/2015 etc.), abocant-hi recursos i prioritzant les polítiques d’habitatge. Les 
polítiques públiques de drets i que busquen ser efectives -com la sanitat o 
l'habitatge- han de ser planificades, per tant, cal aprovar un Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge, que posi les bases d’un nou model que garanteixi 
l’habitatge digne i adequat de tota la població. 
10. Modificar el marc regulador dels pisos turístics i dels lloguers de tempo-
rada perquè passin al mercat de lloguer permanent i no temporal. 
11. Posar en marxa mesures mediambientals de protecció de costes i del 
medi natural, i no fomentar, usant l’argument de l’emergència en l’habitatge, 
la construcció ni pública ni privada en espais protegits. 
12. Apostar per mobilitzar i rehabilitar el parc en desús, reciclant la ciutat 
construïda i evitant la construcció que signifiqui requalificacions i destrucció 
del territori natural periurbà o rural. 
13. Aplicar una política fiscal impositiva i sancionadora per garantir el dret a 
l’habitatge (incompliment de la funció social de l’habitatge definides a la 
Llei 18/2007 com discriminació, assetjament immobiliari, habitatges buits o 
desocupació permanent, deure de conservació, infrahabitatge o sobreocupa-
ció, ús especulatiu de l’HPO etc.) i en concret cercar la possibilitat de gravar 
com a fet imposable els canvis continus de propietat del mateix habitatge, 
evitant les dinàmiques especulatives. 
14. Modificar l'impost als pisos buits, a través d’una reforma de la Llei 
14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modifi-
cació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, ampliant-la perquè tingui un 
impacte real amb l’objectiu de revertir l'incompliment de la funció social de 
la propietat que representen els habitatges buits. 
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Proposta de resolució 12 

Represa de l'atenció primària de salut 

Si que hem pogut comprovar, pels efectes del la crisi de la COVID19, que hi 
havia un servei públic que col·lapsava, aquest era la sanitat. Això no ha estat 
fruit de la pandèmia sinó de determinants previs: retallades fetes efectives la 
darrera dècada, manca de treballadores i treballadors i de material. 
Si s’ha mantingut la sanitat catalana és gràcies a l’esforç inhumà que han 
desenvolupat els treballadors i les treballadores. 
Mai més ens pot passar tenir un sistema sanitari que col·lapsi i que no tingui 
capacitat per donar resposta total a una pandèmia. És per això que hem de 
situar l’atenció primària al centre, dotar-la de mitjans materials i sobretot 
cuidar als i les que ens cuiden, salvar als i les que ens salven. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir tots els CAP amb els serveis que desenvolupaven abans dels efec-
tes de la COVID-19. 
2. Garantir prou línies telefòniques als CAP, gratuïtes i accessibles per a tota 
la població. 
3. Recuperar el dret a la vista presencial i per tant que l’atenció no sigui 
substituida per una trucada telefònica, videotrucada o visites virtuals. 
4. Incrementar el pressupost del Departament de Salut per garantir que totes 
les visites i intervencions programades pel present any es puguin fer efecti-
ves. 
5. Incrementar el pressupost per recuperar totes les retallades que en les re-
tribucions han patit els treballadors i treballadores del sistema sanitari públic 
des de l’any 2010. 

Proposta de resolució 13 

Per una política ecologista real 

La consolidació del capitalisme a escala internacional ha necessitat, històri-
cament, intensificar l’explotació tant de les classes treballadores com dels 
recursos naturals per mantenir el creixement econòmic. Consumint més i 
més béns naturals, energies no renovables, matèria i generant una quantitat 
gairebé infinita de residus, la civilització industrial capitalista, en la seva 
expansió planetària, ha superat la capacitat de recuperació de la natura xo-
cant amb els límits físics del sistema Terra. 
La crisi sanitària de la COVID-19 és una conseqüència directa de la inter-
venció antròpica sobre els ecosistemes d’arreu que ha augmentat l’exposició 
a malalties i la seva transmissió global. 
Hem constatat, doncs, que els factors que agreugen l’emergència climàtica 
també són claus en el risc de la propagació de pandèmies. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Iniciar el tràmit del Projecte de Llei de Biodiversitat de Catalunya. 
2. Elaborar un informe independent sobre el grau de compliment de la Llei 
16/2017, de l'1 d'agost, de Canvi Climàtic. L’estudi es farà en el termini de 3 
mesos. 
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Proposta de resolució 14 

Per una política veritablement antiracista 

El racisme institucional, social i quotidià a casa nostra impacta fortament en 
les vides de moltes persones de les nostres comunitats, barris i viles. El ra-
cisme marca i delimita les oportunitats i itineraris vitals ja sigui al treball, a 
l’educació, a la salut o en l’accés a l’habitatge. Hi ha una violència estructu-
ral produïda pel capitalisme racial i l’ordre colonial que diferencia entre 
persones amb drets i persones sense drets, entre rics i pobres, entre explotats 
i explotadors. Aquesta violència i divisió estructurals estan en l’arrel de 
l’actual creixement de l’extrema dreta arreu, que fa de les persones migrants 
i refugiades el boc expiatori de tots els mals possibles. En aquest context, la 
lluita antiracista és més important que mai. 
Les greus agressions racistes comeses per sis agents antidisturbis de les AR-
RO dels Mossos d'Esquadra durant la detenció d'un noi el gener de 2019 a 
Sant Feliu Sasserra (Bages) visibilitzen una problemàtica que les institucions 
no volen veure i que se suma a moltes altres negligències de les administra-
cions com el desemparament sistemàtic de la DGAIA cap a menors i joves 
d’origen estranger sense referents familiars, els protocols com PRODERAI 
que criminalitzen a comunitats de creients o la realització de proves de de-
terminació edat a menors amb passaport, que va contra les sentències del 
Tribunal Suprem. 
A més a més, l’estat d’alarma ha accentuat la retallada de drets i llibertats 
sota la lògica de la doctrina del xoc i les persones més vulnerabilitzades són 
les que n’han patit les pitjors conseqüències com vam veure en la brutal ac-
tuació de dos policies locals de la Bisbal d’Empordà. Agents que van ser 
suspesos de forma immediata per part del consistori. 
Diverses entitats han denunciat l’augment de les identificacions per motius 
racials durant l'estat d'alarma; s’han detectat centenars de discriminacions 
contra catalans d’origen asiàtic i s’ha permés la impunitat corporativa dels 
cossos i forces de seguretat davant de discriminacions racistes. Per tant, 
l’estat d’alarma ha agreujat la quotidianitat social i institucional travessada 
pel racisme. 
Així mateix, la situació de crisi sanitària ha coincidit amb l’onada de protes-
tes antiracistes als EUA i altres països que han tornat a posar sobre la taula la 
necessitat de reconèixer el passat colonial i esclavista de Catalunya i revisar-
ne els seu símbols per obrir un procés de reparació real. 
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un procés de memòria i reparació històrica sobre el colonialisme 
i l’esclavisme català i de forma urgent: 
a) Retirar immediatament el monument a Cristòfor Colom situat a la ciutat 
de Barcelona. 
b) Crear un grup de treball format per col·lectius que treballen per la memò-
ria del genocidi comès durant la colonització d’Amèrica per tal de repensar 
l’espai, i posar-lo al servei de la memòria històrica de les classes populars. 
2. Elaborar un Pla Integral de lluita contra el racisme i la islamofòbia que 
proposi un catàleg de mesures efectives per fer-hi front i amb mesures espe-
cífiques en l’àmbit de la islamofòbia de gènere. Aquest pla ha de comptar 
amb mesures i establir sancions per acabar amb la discriminació en l'accés a 
l'habitatge per part d'entitats bancàries i agències immobiliàries. També ha 
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de comptar amb mesures i sancions per acabar amb la discriminació en l'ac-
cés als llocs de treball. 
3. Garantir que cap jove extutelat quedi fora del sistema de protecció pel fet 
d’haver complert la majoria d’edat o per altres motius. 
4. En el termini de tres mesos establir conjuntament amb els col·lectius de 
referència una estratègia catalana contra el sensellarisme juvenil. 
5. Desenvolupar plans de formació adaptats a les necessitats i singularitats 
dels joves sense referents familiars. 
6. Fomentar la contractació dels joves sense referents familiars a Catalunya a 
través de polítiques actives del SOC (programes de formació i treball, pro-
grames de garantia juvenil...) adaptant-ne els recursos a les necessitats i sin-
gularitats d’aquests joves. 

Proposta de resolució 15 

Tolerància zero amb els abusos policials 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Suspendre de sou i feina als sis agents de Mossos d’Esquadra implicats en 
l'agressió racista al Bages tal i com permet el reglament disciplinari, que 
preveu explícitament la possibilitat de suspendre un agent mentre està pen-
dent de resolució d'un judici. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Carles Riera Albert 
Representant del SP CUP-CC 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS 
(REG. 71004) 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al 
Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la pandè-
mia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12). 

Propuesta de resolución 1 

Plan de contingencia 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a tener prepara-
do el 1 de septiembre de 2020 un plan de contingencia para el caso de rebro-
te de la epidemia de Covid-19, que contenga por lo menos las siguientes 
medidas: 

1. Medidas para garantizar la atención sanitaria y social 

1. Cumplir el derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas 
mayores, personas con discapacidad o con trastornos del espectro autista, 
garantizando la atención a sus necesidades sanitarias y sociales desde la red 
sanitaria y social públicas en caso de nuevos repuntes del Covid-19. 
2. Producir test rápidos para mejorar la prevención y evitar el colapso del 
sistema sanitario. 
3. Prever un incremento del número de hoteles medicalizados coordinados 
con cada hospital de Cataluña y acordar que el personal sanitario tenga opci-
ón de albergarse en esos hoteles, si así lo prefiere. 
4. Aumentar la cantidad de material y equipamiento hospitalario. 
5. Asegurar que toda la información sobre el Covid-19 se traslada de forma 
clara a los profesionales y a la población en general, teniendo en cuenta la 
accesibilidad de la información a las personas con discapacidad. 
6. Garantizar la gratuidad de todos los teléfonos de emergencias. Habilitar un 
número de teléfono gratuito para no saturar el 061 y dar respuesta a las ur-
gencias. 
7. Evaluar el impacto que las condiciones de distanciamiento social y las 
medidas de higiene representan para la realización de las actividades tera-
péuticas y de apoyo a personas con discapacidad o con trastornos del espec-
tro autista, y dotar a estas entidades de una financiación extra para que de 
este modo esté garantizado el acceso de estas personas y sus familias a las 
actividades terapéuticas y de apoyo durante posibles confinamientos o perio-
dos con medidas de distanciamiento social. 
8. Crear un registro de voluntarios para ayudar a la población vulnerable 
frente al coronavirus. 
9. Crear un programa telefónico de atención a la soledad durante el confina-
miento, con un programa específico de atención a las personas mayores y a 
las personas con problemas de salud mental y discapacidad. 
10. Desarrollar programas de soporte telemático a la infancia, para facilitar 
la gestión emocional del confinamiento de familias con niños, con progra-
mas específicos para aquellos menores con necesidades educativas especia-
les, problemas de salud mental o complejidad social. 
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11. Poner en marcha programas de soporte emocional y formación en gesti-
ón de crisis para profesionales, con disponibilidad de teleasistencia para 
profesionales sanitarios, profesionales de residencias y fuerzas del orden 
público. 
12. Garantizar las suficientes medidas de protección sanitaria, tanto a profe-
sionales de atención a personas con VIH como a residentes, que se encu-
entren en residencias y pisos tutelados dado que la mayoría de estas personas 
son de alto riesgo en caso de contraer el Covid-19. 

2. Medidas para proteger a las personas mayores 

13. Garantizar los medios necesarios, la provisión de materiales y equipos de 
protección de los trabajadores de atención a la dependencia para poder cum-
plir los protocolos y la atención adecuada de las personas residentes o usua-
rias de residencias, centros de día y Servicios de Atención Domiciliaria 
(SAD). 
14. Asegurar la suficiente dotación de recursos para una atención sanitaria de 
calidad y la dotación y reposición de personal en residencias. 
15. Impulsar recomendaciones de coordinación entre los diferentes niveles 
de la administración pública referentes a los diferentes recursos de atención a 
las personas mayores. 
16. Ante un posible nuevo brote, garantizar una atención de calidad tanto en 
residencias públicas o privadas, en los centros de día, en los SAD, como la 
necesidad de atender a personas mayores que actualmente no son usuarias 
del SAD o de los servicios sociales. 
17. Reforzar la seguridad y evitar el fraude del cual han sido objeto algunas 
personas mayores en sus domicilios particulares durante el confinamiento, 
así como la transparencia e información relacionada con las personas mayo-
res. 
18. Llevar a cabo una campaña de sensibilización e información para que los 
profesionales de farmacia comunitaria puedan detectar y hacer seguimiento 
de las personas especialmente vulnerables al aislamiento y a la soledad para 
prevenir situaciones de desatención en sus domicilios durante periodos de 
confinamiento. 
19. Establecer medidas de acompañamiento de las personas mayores con 
acento en todas las redes de proximidad y de asistencia primaria. 

3. Medidas para garantizar el mantenimiento de servicios esenciales 

20. Poner en marcha una bolsa de empleo para cubrir necesidades de sustitu-
ción de trabajadores y autónomos que presten servicios esenciales. 
21. Implantar un protocolo específico de prevención de riesgos laborales y 
preservación de la salud a profesionales de supermercados, atención al pú-
blico, mensajería y transportistas y personal del SAD (atención domiciliaria 
a personas dependientes y con discapacidad) con material profiláctico como 
mascarillas, guantes y geles entre otros. 

4. Medidas urgentes de apoyo a las familias y los menores vulnerables 

22. Elaborar un informe con las medidas y acciones que se han llevado a 
cabo para garantizar las becas comedor y ayudas alimentarias durante el 
confinamiento por el Covid-19 al conjunto de menores vulnerables en las 
diferentes provincias de Cataluña y para identificar los puntos fuertes y débi-
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les de la respuesta dada y realizar un plan de futuro para otras posibles crisis, 
pudiendo garantizar una comida al día, la que normalmente se toma en el 
comedor escolar, a los niños de las familias más vulnerables. 
23. Crear un Fondo de Contingencia Especial de Ayuda para Familias. 

5. Medidas para garantizar el derecho a la educación 

24. Destinar en los presupuestos de 2021 una partida específica para dotar a 
todos los alumnos con necesidades educativas económicas de acceso a un 
ordenador e internet. 
25. Ampliar y generalizar la formación digital del profesorado para que 
conozcan las diferentes herramientas a su alcance y poder rentabilizarlas al 
máximo y lograr así una auténtica transformación digital. 
26. Preparar unos protocolos específicos para los centros de educación espe-
cial que sean viables y factibles. 
27. Proporcionar las medidas de protección con todas las garantías necesari-
as para evitar que los alumnos se contagien. 

6. Medidas para garantizar la conciliación 

28. Realizar un plan específico con acciones y medidas concretas y reales de 
conciliación para trabajadores con hijos o con tareas de cuidados, con el 
objetivo de hacer efectiva y real la conciliación de la vida profesional y fa-
miliar durante el cierre de los centros educativos y otras restricciones impu-
estas por el Covid-19. 
29. Sensibilizar, informar e incentivar a las empresas para promover el tele-
trabajo en todas las tareas que lo permitan, como opción satisfactoria para 
ambas partes y para adaptarse a la "nueva normalidad". Además de valorar 
otras opciones de conciliación laboral, como la adaptación del horario, la 
reducción de jornada y el permiso retribuido. 
30. Habilitar un teléfono de asesoramiento e información para empresas y 
trabajadores para asegurar que nadie tenga que renunciar al trabajo por la 
falta de medidas y políticas públicas de conciliación. 

7. Medidas preventivas de adicción a pantallas 

31. Sensibilizar y promover una campaña sobre esta problemática, que va 
más allá del concepto de adicción a pantallas, con el objetivo de que los ni-
ños aprendan a hacer un uso adecuado del teléfono móvil, las redes sociales 
y los videojuegos. 
32. Reactivar urgentemente la Mesa de Estudio de las TIC para definir un 
Plan estratégico que aborde específicamente las adicciones. 

8. Medidas contra el maltrato y abuso infantil 

33. Reforzar, mejorar y difundir por medio de redes sociales y medios de 
comunicación, el servicio del número gratuito 116-111 INFANCIA RES-
PON, mediante el cual los niños y adolescentes pueden denunciar posibles 
casos de abusos sexuales, acoso escolar, ciberacoso y cualquier forma de 
violencia contra la infancia. 
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9. Centros de menores 

34. Garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios tanto en los nue-
vos ingresos en los centros de menores como en caso de vuelta del menor 
por haber estado ausente del centro. 

10. Medidas para garantizar los recursos habitacionales 

35. Realizar urgentemente un recuento integral en toda Cataluña de todas las 
personas que no dispongan de techo o vivienda (en caso de que no dispongan 
de él, o éste sea inseguro o inadecuado), siguiendo la metodología utilizada 
por FEANTSA (European Federation of National Organisations Working 
with the Homeless) en coordinación con las entidades especializadas de la 
sociedad civil y las administraciones locales. 
36. Reforzar el modelo Housing First en toda Cataluña para ofrecer vivienda 
estable a las personas que se hallan en una situación de calle. 
37. Impulsar el modelo Housing Led en toda Cataluña para ofrecer una vi-
vienda estable a personas que son usuarias de alguno de los centros de alo-
jamiento y que por su situación personal puedan adquirir un cierto grado de 
autonomía o independencia. 
38. Implementar recursos habitacionales de urgencia específicos para las 
mujeres sin hogar que supongan una protección real y efectiva ante las situa-
ciones de violencia machista que se puedan producir durante un confinami-
ento. 

11. Medidas de protección a víctimas de violencia machista 

39. Garantizar la intervención integral a las mujeres en situación de violencia 
machista, manteniendo, sin recortes, todos los recursos previstos por el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género y reforzando los recursos sociales 
de prevención, detección y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de 
violencia que, en este contexto, se pueden agravar. 
40. Iniciar y fomentar, en el marco de la campaña «Establiment Segur», 
campañas como la campaña «Mascarilla 19» poniendo a disposición de las 
mujeres la opción de dar la voz de alarma en su farmacia más cercana, si-
endo este establecimiento quien contacte con el 900.900.120 y el 112. 

12. Medidas de atención específica del colectivo LGTBI+ 

41. Habilitar un teléfono de atención al colectivo LGTBI+ que ofrezca un 
verdadero asesoramiento especializado las 24 horas. 

13. Medidas para garantizar el acceso a la cultura 

42. Constituir un gabinete de contingencia con representación público-
privada donde tengan presencia todos los subsectores culturales con el ob-
jetivo de hacer un seguimiento de las medidas impulsadas y las aprobadas en 
el Parlament de Cataluña en materia cultural sobre el Covid-19, así como 
elaborar, coordinar e implantar, en caso necesario, el Plan de ReAcción ante 
un posible rebrote del Covid-19. 
43. Elaborar un Plan de ReAcción con el objetivo de establecer las líneas de 
acción a seguir por la administración pública y sus entes dependientes y las 
recomendaciones para el sector privado de la cultura para actuar frente a un 
posible rebrote del Covid-19. 
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44. Abrir líneas extraordinarias de subvenciones o ayudas destinadas al sec-
tor cultural para que puedan implantar los protocolos de desconfinamiento y 
medidas de protección sanitaria derivadas de la crisis del Covid-19. 

14. Medidas para garantizar el entrenamiento de deportistas olímpicos 

45. Elaborar, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bi-
enestar Social y el Comité Olímpico Español, en el plazo máximo de dos 
meses, un plan para garantizar que los deportistas olímpicos catalanes que 
representan a España en los Juegos Olímpicos de Tokio puedan seguir entre-
nando en caso de que sea necesario realizar un nuevo confinamiento ante un 
rebrote del Covid-19 en España. 

15. Medidas para el sector primario 

46. Mantener actualizados los protocolos sanitarios en agricultura, ganadería 
y pesca para garantizar el mantenimiento de la cadena alimentaria, desde la 
producción hasta la distribución al por menor, en las mejores condiciones de 
seguridad para empresas, empleados y familias. 
47. Promover campañas de promoción de nuestros productos frescos y ela-
borados en el marco de una dieta mediterránea, equilibrada y saludable, apo-
yando así a productores y a la industria agroalimentaria. 
48. Impulsar incentivos para la reactivación del sector forestal como medida 
de prevención de grandes incendios forestales y promoción del empleo rural 
a través de formación específica de mano de obra procedente de otros secto-
res productivos. 

16. Medidas para la reactivación de la Administración de justicia 

49. Establecer un plan calendarizado de medidas de refuerzo mientras dure 
la pandemia y la situación post-Covid-19 para desencallar la tramitación de 
los asuntos en 15 días desde la aprobación de la presente propuesta de reso-
lución y hacerlas efectivas en el plazo de 2 meses, a través de la cobertura 
adecuada y urgente de personal funcionario e interino en las distintas áreas 
laborales en los órdenes jurisdiccionales más afectados por la suspensión de 
señalamientos y de los plazos procesales, así como de las áreas en que se 
prevé un mayor colapso a causa de los efectos socioeconómicos de la crisis 
sanitaria, cuya competencia sea de la Generalitat de Cataluña — funcionari-
os, auxiliares y gestores suficientes para desbloquear la actual situación de 
saturación—, y con la finalidad de restituir la normal tramitación de los 
asuntos y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes liti-
gantes, y se dé cuenta de ello en sede parlamentaria. 
50. Garantizar las medidas de seguridad necesarias de todos los trabajadores 
públicos, operadores jurídicos y ciudadanos que, en las distintas sedes judi-
ciales y entes dependientes del Departamento de Justicia, cuando prestan 
servicios, trabajan o se encuentran en un proceso judicial pendiente de trami-
tación mientras persista la pandemia del Covid-19. 

Proposta de resolució 2 

Impuls del sistema sanitari i reconeixement dels seus professionals 

1.El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer i agrair el gran esforç i bona feina que han realitzat els profes-
sionals sanitaris durant la pandèmia i tenir un record especial en forma 
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d’homenatge al Parlament per a tots aquells que han perdut la vida a causa 
de la pandèmia. 
2. Garantir que tots els centres tenen una planificació i un magatzem suficient 
que els permeti respondre amb premura a un potencial rebrot del Covid-19. 
3. Apostar per l’Atenció Primària perquè pugui col·laborar en la detecció de 
casos comunitaris treballant coordinadament amb la xarxa de Salut Pública. 
4. Implementar un Pla per l’abordatge de la llista d’espera quirúrgica, de 
proves i de consultes externes. 
5. Establir i/o mantenir els convenis amb hotels o establiments similars per 
poder facilitar la quarantena o l’allotjament als sanitaris que no puguin o no 
vulguin fer-ho a casa seva. 
6. Assegurar que tots els protocols, informació i nou coneixement generat 
respecte del Covid-19 es traslladen de forma clara i efectiva als professionals 
i a la població general. 
7. Mantenir disponibles els llits d'UCI que s'han creat durant la fase més 
aguda de la pandèmia per a poder cobrir els possibles repunts d'incidència o 
l'aparició de nous brots estacionals, fins que no es disposi d'un tractament 
adequat o d'una vacuna eficaç. 
8. Dotar els treballadors sanitaris amb els mitjans òptims de protecció i que 
puguin renovar-se amb la periodicitat que estableixen les guies d'ús. 
9. Garantir la disponibilitat de test PCR i de serologia per a realitzar-los-hi a 
tots els professionals sanitaris que els precisin, i així poder identificar de 
manera precoç els possibles positius. 
10. Garantir la higienització adequada, tant dels vehicles de transport sanita-
ri, com de tot el material que hagi estat utilitzat per al trasllat de persones 
amb sospita o certesa de Covid-19, abans de la seva utilització per a un altre 
servei. 
11. Reconèixer que l'epidèmia de Covid-19 ha propiciat una major necessitat 
d'atenció psicosocial, tant en pacients com en els professionals que han estat 
en la primera línia d'atenció i, en conseqüència, cal potenciar les línies d'as-
sistència especialitzada en salut mental, definint un pla per a acompanyar 
emocionalment als professionals durant la sortida de la crisi actual, i de ma-
nera especial preparar el terreny per si hi hagués una recaiguda de l'epidè-
mia. 
12. Constatar que durant el confinament hi ha hagut un augment de les ad-
diccions, que van des del consum de tòxics a les xarxes socials, i que hi ha 
pacients que també han empitjorat, per la qual cosa cal potenciar la seva 
detecció i abordatge. 
13. Estar molt atent a les necessitats que expliciten els col·lectius i associa-
cions de pacients de salut mental perquè és més necessari que mai estar prop 
de les famílies i donar-los el suport que necessiten. 
2.El Parlament de Catalunya es compromet a dur a terme amb la màxima 
celeritat els treballs d’elaboració del projecte de llei de restabliment del 
complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut 
Català de la Salut, per tal de blindar el 100% de les Direccions per Objectius 
(DPO). 
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Proposta de resolució 3 

Per uns nous pressupostos realistes, eficaços i a temps 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment al mandat de Parlament de començar a treballar en els 
pressupostos de 2021, adaptats a la crisi sanitària, econòmica i social per 
poder-los, presentar en termini i abans del 10 d'octubre de 2020, tal com 
preveu la Llei de finances públiques de Catalunya. 
2. Incrementar significativament el pressupost en R+D+i, fixant com a ob-
jectiu a llarg termini 3% del PIB i augmentar la col·laboració i interacció 
entre la recerca pública i privada que afavoreixi un augment de la inversió 
privada. 
3. Dissenyar i implementar en el termini més breu possible una finestreta 
única que contingui tota la informació administrativa existent, centralitzant i 
facilitant tots els tràmits possibles a les famílies, els treballadors, els autò-
noms, les pimes, les administracions locals i supramunicipals en referència a 
la situació de crisi sanitària, econòmica i social provocada pel Covid-19. 
4. Reformular la línia de finançament ICF Crèdit - Inversió, destinada al 
finançament d'actius fixos, materials, immaterials i financers, reduint el límit 
de la inversió sol·licitada a 25.000 euros i cobrint el 100% d’aquesta. El 
termini de devolució s’ajustarà en funció de l'import sol·licitat, no sent infe-
rior, en cap cas, a cinc anys. 
5. Reformular la línia de finançament ICF Crèdit - Circulant, destinats a 
despeses i necessitats pròpies dels negocis, reduint el límit de la seva 
sol·licitud a 25.000 euros, ampliant el termini de devolució a deu anys i 
atorgant fins a dos anys de carència. 

Propuesta de resolución 4 

Medidas sociales para los más afectados por las consecuencias de la 
pandemia 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprobar un Plan de Emergencia Social por el Covid-19 que permita abor-
dar las consecuencias de la crisis sanitaria causada por esta pandemia, con 
especial incidencia en los grupos de población en situación de especial vul-
nerabilidad. Este Plan abordará: 
a. Un diagnóstico de situación que permita evaluar el impacto social de la 
pandemia de Covid-19 en los diferentes grupos de población, con referencia 
expresa a su impacto por género, grupos de edad, población con discapaci-
dad y población perteneciente a minorías étnicas o colectivos migrantes. 
b. Un análisis de la respuesta ofrecida desde los sistemas de protección so-
cial para hacer frente a las consecuencias sociales de este impacto, tanto en 
el caso de la población activa, desde el ámbito del empleo, como de la po-
blación inactiva, con referencia expresa a los grupos de población vulnera-
ble. 
c. Las reformas que permitan minorar este impacto y encauzar una recupera-
ción social, al objeto de prevenir el riesgo de exclusión y corregir situaciones 
de exclusión social, con consideración expresa de aquellas situaciones de 
cronicidad. 
d. Las garantías que puedan desplegarse, con carácter de atención de emer-
gencia, sin perjuicio de su eventual vocación de permanencia, para hacer 
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frente a circunstancias específicas de privación material severa que determi-
nan la situación de pobreza de sus beneficiarios, en necesidades relacionadas 
con derechos básicos como la alimentación, la vivienda, la salud o la educa-
ción, entre otros. 
2. Elaborar una Estrategia de Prevención y Lucha contra la Exclusión Social 
post-Covid-19, que permita actualizar las líneas de actuación y las políticas 
dirigidas a la promoción de la inclusión social, la prevención del riesgo de 
exclusión y la atención a la exclusión social. En esta nueva actualización, 
con la finalidad de abordar el impacto social causado por la crisis sanitaria 
del Covid-19 e integrar las políticas que se han puesto en marcha durante los 
últimos meses para hacer frente a sus consecuencias, se abordarán específi-
camente, entre otros, al menos los siguientes aspectos: 
a. Los necesarios mecanismos de coordinación y cooperación con las entida-
des locales para garantizar la coherencia y de las políticas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, promoviendo la igualdad social entre todos los 
ciudadanos con independencia de donde residan. 
b. El refuerzo de las políticas dirigidas con carácter específico a atender si-
tuaciones de pobreza infantil, reforzando los actuales programas dirigidos a 
procurar la garantía de los derechos básicos de todos los niños y niñas, con la 
participación de las acciones que se emprendan desde el Alto Comisionado 
para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 
c. La atención prestada atendiendo a las circunstancias específicas de los 
grupos más vulnerables de población, con perspectiva de género y edad, con 
especial referencia a las necesidades de las personas con discapacidad, las 
personas pertenecientes a minorías étnicas o colectivos migrantes, o a las 
que viven en entornos rurales. 
3. Actualizar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya para in-
corporar el objetivo de promover un número suficiente de viviendas sociales 
con la finalidad de sentar las bases que permitan atender las necesidades 
habitacionales del conjunto de la población, así como el despliegue de medi-
das específicas dirigidas a abordar las situaciones de infravivienda y de asen-
tamientos chabolistas que aún persisten en Cataluña. 
4. Establecer mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclu-
sión antes de que las personas terminen en situación de calle e incorporar en 
estos procesos a los agentes sociales y áreas de la administración que puedan 
intervenir, como son policía local, Mossos d’Esquadra, centros de salud y 
servicios sociales, entre otros. 
5. Agilizar los trámites para que el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Ne-
cesitados (FEAD) llegue ahora mismo a las familias que más lo necesitan 
para cubrir las necesidades alimenticias y de higiene básicas, especialmente 
en los contextos de mayor vulnerabilidad. 
6. Actualizar datos sobre pobreza infantil en Cataluña utilizando órganos ya 
creados como el Observatori de Drets de la Infància para definir políticas 
públicas e implementar medidas reales y efectivas para combatir la pobreza 
infantil. 
7. Evaluar las consecuencias a corto, medio y largo plazo que tendrán para 
los jóvenes catalanes la crisis del Covid-19. 
8. Reforzar los servicios sociales básicos en coordinación con los servicios 
sociales municipales, para la detección, identificación y actuación ante cual-
quier forma de violencia contra la infancia. 
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9. Impulsar formación en ámbito de prevención y actuaciones para lucha 
contra la violencia infantil en todos los campos y profesiones que tengan 
interrelación con niños y niñas (docentes, personal del ámbito sanitario, cen-
tros de menores, personal de centros de justicia juvenil, profesionales del 
ámbito del tiempo libre, profesionales de centros de menores con discapaci-
dad). 

Propuesta de resolución 5 

Para la recuperación y la creación de empleo de calidad 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Evaluar, mediante la elaboración de un informe específico, la cobertura, 
intensidad y eficacia de la protección social dirigida a los grupos de poblaci-
ón más vulnerables, tanto desde el ámbito contributivo como asistencial, que 
además de las estadísticas precisas, incluya recomendaciones que permitan 
mejorar la protección dispensada a colectivos que se han visto más expuestos 
al impacto social y económico de la crisis sanitaria causada por el Covid-19, 
incluidos, entre otros, trabajadores temporales, trabajadores con contratos 
fijos-discontinuos, empleadas de hogar, trabajadores autónomos en activida-
des estacionales o de temporada, o trabajadores dedicados a la venta ambu-
lante. 
2. Reforzar los estímulos para el empleo de todos los beneficiarios del Ingre-
so Mínimo Vital y la Renda Garantida de Ciutadania, buscando favorecer y 
facilitar en todo lo posible sus oportunidades de inserción laboral. 
3. Reforzar los programas de Formación Profesional para el Empleo como 
uno de los principales mecanismos de activación para aquellos colectivos de 
menor formación académica y profesional priorizando aquellos sectores de 
mayor valor añadido e innovación. 
4. Realizar un plan específico, con acciones y medidas concretas y reales de 
conciliación para trabajadores con hijos o con tareas de cuidados con el ob-
jetivo de hacer efectiva y real la conciliación de la vida profesional y famili-
ar durante el cierre de los centros educativos y otras restricciones impuestas 
por el Covid-19. 
5. Sensibilizar, informar e incentivar a las empresas para promover el tele-
trabajo en todas las tareas que lo permitan, como opción satisfactoria para 
ambas partes y para adaptarse a la "nueva normalidad". Además de valorar 
otras opciones de conciliación laboral, como la adaptación del horario, re-
ducción de jornada, permiso retribuido, etc. 
6. Garantizar la continuidad de los Centros Especiales de Empleo revisando 
la actual normativa y elaborando un Plan de Reactivación que garantice la 
viabilidad económica de dichos centros, así como los puestos de trabajo y un 
futuro digno para las personas con discapacidad, con la colaboración de pa-
tronales, sindicatos y entidades sociales. Este Plan debería tener en cuenta 
las principales reivindicaciones del sector, como también la promoción de 
actividades con mayor valor añadido, la creación de clústeres innovadores o 
viveros de Centros Especiales de Empleo en actividades de alto valor añadi-
do o infrarrepresentadas en el sector, y la mejora de la formación de perso-
nas con discapacidad con ofertas de formación oficial más acordes con los 
avances empresariales y tecnológicos actuales. 
7. Revisar y actualizar de forma continua y constante los protocolos especí-
ficos de prevención de riesgos laborales y preservación de la salud a profesi-
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onales de farmacias, supermercados, atención al público, mensajería, trans-
portistas, personal del SAD, residencias, centros de día, centros ocupaciona-
les y demás personal de los recursos de atención y protección social. 

Propuesta de resolución 6 

Nuestros autónomos; nuestras pimes 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Gobierno de España a una flexibilización de los ERTE que facili-
te la recuperación progresiva de la actividad económica. 
2. Dotar presupuestariamente un Fondo para inyectar liquidez a los autóno-
mos y pequeñas empresas que han sufrido una drástica caída de ingresos 
mientras tenían que seguir haciendo frente a todos sus gastos. 
3. Poner en marcha un portal web que recoja todos los protocolos de actua-
ción sectorizados en los que se facilitarán los requisitos mínimos para la 
realización de las actividades económicas en condiciones sanitarias seguras 
para todos los agentes intervinientes. Los protocolos deberán estar siempre 
actualizados. 
4. Poner en marcha un canal de formación on-line para autónomos y pymes, 
coordinando los canales y plataformas existentes, para ofrecer cursos de 
gestión, comercio on-line y oferta específica. 
5. Coordinar a los diferentes departamentos del Govern para diseñar e im-
plementar un plan de mejora de la conciliación de las personas que tengan a 
su cargo menores o personas dependientes. 
6. Impulsar un plan de choque específico del sector primario y la industria 
agroalimentaria, dotado de un fondo de financiación, destinado a los produc-
tores, autónomos y empresas en estado crítico que identifique las necesida-
des especiales y tenga en consideración la estacionalidad o la inversión so-
portada para paliar las pérdidas de la crisis del Covid-19. 

Propuesta de resolución 7 

Para una vuelta segura a la escuela y en igualdad 

La detección de casos es fundamental para evitar la propagación del Covid-
19 que sigue representando un peligro como demuestran los diferentes rebro-
tes. La protección en los centros escolares es especialmente importante por 
el gran número de personas que se encuentran durante horas en un espacio 
cerrado y por eso es fundamental que se apliquen test a los profesores y al 
resto del personal. 
Por otra parte, el confinamiento por el Covid-19 ha supuesto una situación 
de excepcionalidad en todos los aspectos de la vida y también en el educati-
vo. Pese al gran esfuerzo de docentes, alumnos y familias, la realidad es que 
el curso no se ha podido realizar con normalidad y esto tiene consecuencias 
especialmente en el alumnado más vulnerable que puede tener como conse-
cuencia el abandono escolar temprano. Por eso proponemos realizar un Pro-
grama de Refuerzo Educativo y Deportivo estival. 
Finalmente, los estudios realizados hasta la fecha por diferentes académicos 
y profesionales de la educación que han analizado las consecuencias educa-
tivas de la pérdida de clases por parte del alumnado, muestran el importante 
impacto que puede tener esta situación en los estudiantes. 
El Parlament de Catalunya instar al Govern de la Generalitat a: 
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1. Garantizar la seguridad en los centros escolares aplicando test rápidos al 
profesorado y al resto del personal. 
2. Fomentar el éxito educativo del alumnado, con especial atención a aque-
llos alumnos y alumnas en los que confluyen dificultades de aprendizaje y 
circunstancias socioeconómicas adversas y todos aquellos que necesiten 
reforzar su aprendizaje por el retraso ocasionado por el confinamiento. 
3. Vivenciar la importancia del disfrute de un ocio constructivo y saludable, 
a través de la realización de actividades lúdicas que fomenten el desarrollo 
personal y social, así como mediante la práctica deportiva que además con-
tribuya a disminuir la obesidad infantil y el fomento de hábitos alimenticios 
y de vida saludable que es siempre importante pero todavía más después de 
semanas de confinamiento. 

Propuesta de resolución 8 

Medidas para la protección efectiva de nuestros mayores 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar los medios necesarios, la provisión de materiales y equipos de 
protección de los trabajadores para poder cumplir los protocolos y la aten-
ción adecuada de las personas residentes o usuarias de residencias, centros 
de día y SAD. 
2. Asegurar la suficiente dotación de recursos para una atención sanitaria de 
calidad y la dotación y reposición de personal en las residencias. 
3. Promover la adaptación y la modificación de las medidas del plan de 
desescalada en las residencias según la evolución de la situación en diferen-
tes centros. 
4. Aprobar un plan autonómico para combatir la soledad de las personas 
mayores en coordinación con las administraciones locales y entidades invo-
lucradas con una dotación económica proporcionada para llevar a cabo, entre 
otras, las siguiente medidas: proyectos de voluntariado de acompañamiento a 
personas mayores, la colaboración con el tercer sector social como son la 
teleasistencia, la construcción de pisos tutelados y la habilitación de nuevas 
plazas de oferta de programas destinados a la promoción del envejecimiento 
activo y prevención de la dependencia. 
5. Impulsar iniciativas legislativas de derechos de las personas mayores que 
establezca un marco común de derechos que garanticen la participación acti-
va y la plena integración de las personas mayores en todos los ámbitos de la 
vida social, cultural y económica. 
6. Potenciar los servicios de asistencia domiciliaria para las personas en situ-
ación de dependencia, priorizando la asistencia personal en particular en 
aquellos casos en que la persona tenga reconocida una discapacidad física. 
7. Reducir la lista de espera para la valoración o revisión de la situación de 
dependencia. 

Propuesta de resolución 9 

Garantizar la igualdad y proteger a las víctimas de violencia machista 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Abordar el impacto de género causado por el brote de Covid-19 y garanti-
zar la perspectiva de género en las políticas públicas de respuesta a la crisis 
sanitaria, social y económica. 
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2. Garantizar la intervención integral a las mujeres en situación de violencia 
machista, manteniendo, sin recortes, todos los recursos previstos por el Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género y reforzando los recursos sociales 
de prevención, detección y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de 
violencia que, en este contexto, se pueden agravar. 
3. Crear y difundir un protocolo de actuación para las personas que sean 
testigos de violencia machista, con el fin de orientarles sobre cómo afrontar 
la situación y cómo ponerlo en conocimiento de las autoridades. 
4. Garantizar las suficientes medidas de protección sanitarias tanto a profe-
sionales como a las residentes que se encuentren en acogida en pisos tutela-
dos y alojamientos seguros. 
5. Garantizar vivienda social para las mujeres solas y con familias monoma-
rentales que están viviendo en condiciones de precariedad habitacional, am-
pliando las plazas de emergencia y los recursos de vivienda de inclusión de 
las entidades sociales. 
6. Evitar en la reordenación del nuevo curso escolar la desaparición en el 
currículo escolar de los contenidos sobre igualdad entre mujeres y hombres y 
el fomento de la corresponsabilidad. 
7. Habilitar un teléfono de asesoramiento e información para empresas y 
trabajadores para asegurar que nadie tenga que renunciar al trabajo por la 
falta de medidas y políticas públicas de conciliación. 

Proposta de resolució 10 

Mesures per la plena adaptació tecnològica de la universitat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dotar pressupostàriament un fons per afrontar les despeses extraor-
dinàries de les universitats públiques derivats de l'emergència del Covid-19 
(llicències, material informàtic, mesures sanitàries i de seguretat), així com 
possibles caigudes en els ingressos per matriculacions. 
2. Impulsar i dotar pressupostàriament un pla Universitat 4.0, que permeti la 
transformació digital de les universitats catalanes. Aquest pla haurà de dotar 
de recursos a les universitats catalanes per al disseny i implementació d'un 
sistema mixt que combini el millor de la formació presencial i el millor de la 
formació digital, potenciant la inversió tecnològica aplicada a l'ensenyament, 
la docència i els serveis universitaris. 
3. Establir aliances amb companyies i entitats tecnològiques que permetin 
desenvolupar el programari necessari i disposar de les eines adequades per a 
la transformació digital de les universitats. 
4. Posar en marxa un pla de suport que acompanyi els docents, personal 
d'administració i serveis i alumnes en el procés d'adaptació a la part de for-
mació no presencial. Aquest pla de suport inclourà els sistemes formatius 
necessaris i especialitzats per als rectors, els equips directius, el personal 
docent, el personal de serveis i els alumnes. 
5. Implementar un sistema de formació universitària específica i a dis-tància 
perquè els alumnes internacionals puguin seguir les classes en el cas que per 
recomanacions sanitàries no puguin acudir presencialment als centres. 
6. Aprofitant les noves tecnologies, potenciar que la universitat exerceixi 
com a veritable centre dinamitzador i de transferència de coneixement, lide-
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rant un nucli de relació amb la resta d'actors rellevants en la societat i el co-
neixement. 
7. Facilitar l'accés on-line dels alumnes a les diferents bases de dades exis-
tents, de manera que els articles, les referències i la bibliografia disponible a 
les biblioteques estiguin a l'abast de l'alumnat a través de mitjans digitals. 

Propuesta de resolución 11 

Medidas para reactivar el turismo 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Gobierno de España a ampliar el período de aplicación de los 
ERTE hasta que se recupere la actividad del sector. 
2. Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayudas di-
rectas, con dotación presupuestaria suficiente, que dé apoyo a autónomos, 
profesionales y pymes del sector turístico afectados por el Covid-19. 
3. Elaborar los protocolos específicos de prevención y seguridad que garan-
ticen una seguridad cada vez mayor de cada una de las actividades turísticas. 
Asimismo, insta al Govern de la Generalitat a impulsar un programa de for-
mación adaptado a cada puesto de trabajo, para todo el personal vinculado 
con el sector del turismo, sobre las medidas de prevención de la propagación 
del Covid-19. 
4. Implementar un plan para la reactivación de actividades extraescolares y 
ayuda al sector de actividades de ocio y turístico que incluya la habilitación 
de herramientas para dar cobertura jurídica a la posibilidad de acordar con 
clientes alternativas a la devolución de anticipos. 
5. Realizar todas las gestiones necesarias para que los recursos que se iban a 
destinar al Gran Premio de España de Fórmula 1, evento cancelado, se desti-
nen íntegramente a una línea de ayudas directas para dar apoyo a autónomos, 
profesionales y pymes del sector turístico afectados por el Covid-19. 
6. Crear el clúster de Innovación Turística de Catalunya, con la participación 
de empresas y universidades con acreditada trayectoria en formación, inves-
tigación y desarrollo turístico, con el objetivo de abordar los cambios estruc-
turales del sector motivados por el Covid-19 y mejorar la competitividad del 
sector, y que se incluya el mismo en la Relación de Clústers de Cataluña que 
impulsa la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIO) 
7. Promover el turismo rural con campañas de difusión donde se ofrezca al 
visitante una serie de experiencias sugerentes y se dé a conocer nuestro pa-
trimonio cultural y natural como alternativa a un turismo más masificado. 
8. Impulsar ayudas a las pequeñas empresas relacionadas con el enoturismo, 
alojamientos turísticos, gastronomía, guías de deporte al aire libre, alquiler 
de material o turismo de naturaleza. 
9. Llevar a cabo acciones de promoción turística con la finalidad de promo-
ver Cataluña como destino turístico seguro, informando de todas las garan-
tías y medidas de seguridad implementadas. 

Propuesta de resolución 12 

Plan urgente para el fomento de la industria 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayuda con 
una dotación suficiente que permita abrir una línea de concesión de subven-
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ciones directas en el ámbito de los autónomos y pymes industriales afectados 
económicamente por el Covid-19. 
2. Impulsar un Plan industrial 4.0 para la transformación digital de la indus-
tria catalana basado en la colaboración y coordinación entre la Generalitat, la 
Universidad y los distintos actores industriales y con el objetivo de incenti-
var y acompañar a los autónomos y empresas en todo su proceso de digitali-
zación con una apuesta clara por las energías renovables y los sectores estra-
tégicos como el de la biotecnología o la industria agroalimentaria. 
3. Desarrollar un programa que analice y detecte, en los distintos territorios, 
las cadenas de valor de la industria catalana incompletas para establecer e 
incentivar inversiones locales que permitan aprovechar esas oportunidades 
para la inversión y creación de empleo. 
4. Dotar de fondos presupuestarios suficientes el Plan Auto para la adapta-
ción del sector del automóvil. 
5. Desarrollar un plan de industria específico, en colaboración con los distin-
tos sectores industriales, que permita garantizar el suministro de material 
sanitario, en base a la experiencia adquirida por la pandemia del Covid-19 y 
como garantía ante posibles rebrotes. 
6. Diseñar e implementar un Plan de choque específico para la industria 
agroalimentaria o empresas del sector primario en estado crítico que identi-
fique las necesidades especiales y tenga en consideración la estacionalidad o 
la inversión soportada para paliar las pérdidas la crisis del Covid-19. 
7. Realizar por parte del Servei d’Ocupació de Catalunya un estudio en pro-
fundidad para evaluar la situación de las empresas industriales. Las conclu-
siones de dicho estudio serán la base para llevar a cabo acciones como for-
mación específica, ayudas al reempleo, evaluación de la incidencia por zonas 
concretas, etc. 
8. Facilitar que el 100% de los polígonos industriales de Catalunya tenga 
acceso a la fibra óptica. 

Propuesta de resolución 13 

Medidas para la promoción del comercio 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Tomar las medidas necesarias para implementar una línea de ayuda con 
una dotación suficiente que permita abrir una línea de concesión de subven-
ciones directas en el ámbito del comercio, los servicios, la artesanía y la 
moda afectados económicamente por el Covid-19. 
2. Activar una línea inmediata de microcréditos de hasta 25.000 euros, con 
un año y medio de carencia, sin comisiones y a tipo de interés 0, para esta-
blecimientos de restauración (bares, cafeterías y restaurantes) afectados por 
el Covid-19. 
3. Desarrollar protocolos de Comercio Seguro para asegurar garantías higi-
énicas y de seguridad para los empresarios, trabajadores y clientes para la 
reapertura de comercios y negocios, así como ofrecer formación del personal 
sobre las medidas de prevención de la propagación del Covid-19 adaptadas a 
cada puesto de trabajo. 
4. Crear un plan de digitalización del pequeño comercio que permita su mo-
dernización y adaptación a los nuevos hábitos de compra. 



Dossier Ple 56 
2 de juliol de 2020 

88 

 

Propuesta de resolución 14 

Suport als treballadors públics i millora de les seves condicions de 
treball 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1.Dissenyar un pla de reincorporació gradual dels treballadors públics de 
l’Administració de la Generalitat, que els doti de material de protecció i ade-
qüi els espais de treball, respecti els nous aforaments i les distàncies de les 
dependències on desenvolupen la seva feina, amb especial atenció envers les 
persones amb una salut més fràgil, i que inclogui un pla de contingència 
davant dels diferents escenaris que es puguin donar i d’un possible rebrot de 
la pandèmia. 
2.Reduir la temporalitat i la precarietat en el si de l’Administració de la Ge-
neralitat; amb aquest objectiu, culminar els processos de selecció que ja es-
tan en marxa i convocar, sense més demora, els processos de selecció de 
personal als quals ja s’ha compromès l’Administració de la Generalitat i els 
que siguin necessaris per tal de reduir la taxa de l’actual 40% a un 8% en el 
termini de dos anys. 
3.Respectar la llibertat d’elecció dels treballadors de l’Administració de la 
Generalitat per triar la data dels seus dies de lliure disposició i les seves va-
cances, dins de les necessitats del servei. 
4.Fer efectiva la devolució de les pagues extraordinàries pendents de retornar 
(60% de la de 2013 i 100% de la de 2014) en el termini més breu possible, i 
restituir els drets laborals anteriors a 2011. 
5.Establir una línia de bestretes sense cost per a aquells treballadors públics 
que ho necessitin pel fet d’haver vist reduïts severament els ingressos de la 
unitat familiar. 
6.Convocar els concursos de trasllats que marca la normativa vigent i intro-
duir en tots els processos de selecció de personal el «currículum cec» com a 
eina per garantir la plena igualtat d’oportunitats dels aspirants. 
7.Dissenyar un pla que organitzi de manera integral el teletreball en el si de 
l’Administració de la Generalitat, dotant els treballadors públics dels mitjans 
necessaris per desenvolupar les seves funcions des dels domicilis, garantint 
la seguretat informàtica en l’accés a les bases de dades i en la transmissió de 
dades de caràcter personal, i assegurant el respecte de la jornada de treball i 
del dret a la desconnexió. 
8.Impulsar institucionalment el reconeixement a tots els treballadors públics 
i els voluntaris que han desenvolupat, durant la crisi del Covid-19, tasques 
relacionades amb l’atenció per pal·liar els efectes de la pandèmia en qualse-
vol àmbit. 
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Proposta de resolució 15 

Avaluació i seguiment dels acords del ple sobre la reconstrucció de 
catalunya davant l'impacte de la pandèmia de l'covid-19 

1. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que la Comissió 
d'Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Social i Econòmica s'encarregui 
d'avaluar i fer el seguiment dels acords adoptats pel ple sobre la reconstruc-
ció de Catalunya davant l'impacte de la pandèmia del Covid-19 i que el Go-
vern de la Generalitat comparegui i reti comptes periòdicament sobre el 
compliment d'aquests acords en l'esmentada Comissió d'Estudi de la Recons-
trucció i la Reactivació Social i Econòmica. 

Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2020 

Lorena Roldán Suárez 
Portavoz del GP Cs 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN 
COMÚ PODEM (REG. 71005, 71035, 71156) 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la gestió de la 
crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les 
accions previstes de protecció social i reactivació econòmica (tram. 255-
00012/12), i Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte 
de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-00013/12) 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Obrir una nova etapa a Catalunya 

El Parlament de Catalunya: 
1) Manifesta que és necessari un gran acord nacional per la reconstrucció, 
amb la participació de totes les forces polítiques i socials. 
2) Insta el president de la Generalitat a convocar eleccions al Parlament de 
Catalunya, davant d’un Govern esgotat, incapaç de liderar la reconstrucció i 
d’acord amb el compromís expressat pel president de la Generalitat, el passat 
29 de gener, de convocar eleccions després de l’aprovació dels pressupostos. 

Proposta de resolució 2 

Model de país 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un model productiu i 
de país basat en el ciència i la innovació, la transició ecològica, la indústria i 
l’ocupació de qualitat i abandonar projectes obsolets i insostenibles com 
l’ampliació de l’aeroport del Prat, BCN World, els Jocs Olímpics d’Hivern, 
l’autòdrom de Terra Mar o la prolongació de la C-32 de Blanes a Lloret. 

Proposta de resolució 3 

Pla de recuperació europeu 

El Parlament de Catalunya manifiesta el seu suport al Govern espanyol du-
rant la negociació del pla de recuperació presentat per la Comissió Europea, 
basat majoritariament en transferències, davant l’oposició d’alguns països al 
Consell Europeu, que voldrien exclusivament préstecs condicionats, seguint 
la lògica dels crisi iniciada al 2008. 

Proposta de resolució 4 

Salut 

1) El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix l’ingent treball realitzat per 
tot el personal dels centres sanitaris, pel personal mèdic, d’infermeria, dels 
serveis de neteja, els treballadors i treballadores de les residències de gent 
gran, de la gent de la cultura i dels mitjans de comunicació, de la comunitat 
educativa, de tota la cadena d’alimentació, des de la pagesia fins a les perso-
nes que han treballat en la distribució i venda, del transport i  de totes  les 



Dossier Ple 56 
2 de juliol de 2020 

91 

 

indústries declarades essencials. Així com al personal dels cossos de segure-
tat i dels serveis d’emergències i de l’administració pública. 
Amb l’objectiu d’impulsar reformes per a enfortir els serveis públics de Sa-
lut i per a desmercantilitzar el sistema, el Parlament insta el Govern a: 
2) Fixar un sòl mínim d’inversió en sanitat del 7% del PIB, el qual caldria 
assumir de forma progressiva en un termini màxim de 3 anys, per equiparar-
nos a mitjanes europees. 
3) Seguir incrementant progressivament els recursos per a l’Atenció Primària 
i Comunitària fins arribar almenys a una quarta part del Pressupost total de 
Salut. 
4) Revisar l’actual model i apostar per la governança pública del sistema 
sanitari: 
a) Per a clarificar-lo, optant per un model de planificació, gestió i provisió 
públiques, prioritàriament, enfortint la xarxa de gestió directa. 
b) Amb un CatSalut que sigui govern efectiu de tot el sistema de finança-
ment públic: amb capacitat de control pressupostari, d’objectius i de circuïts 
assistencials i clínics per a garantir equitat arreu del país i poder aplicar es-
tratègies efectives per a eliminar el greu problema de llistes d’espera. 
c) Per regular condicions laborals equiparables a tot el sistema de finança-
ment públic. 
5) Revisar totes les externalitzacions existents a proveïdors privats amb ànim 
de lucre. Planificant la recuperació dels serveis via mitjans propis o absorció 
via ICS. 
6) Retirar els contractes i convenis amb els Equips d’Atenció a les Residèn-
cies, què han estat gestionats per mútues privades, i garantir que es manté, 
després de la pandèmia, l’atenció sanitària a les residències en mans de 
l’atenció primària de la zona. 
7) Elaborar un pla de provisió de reserves, que garanteixi la fabricació de 
materials sanitaris, de proves clíniques i d’equips de protecció, per a possi-
bles futures pandèmies. 

Proposta de resolució 5 

Protecció social 

Per a garantir que no es repeteix el drama viscut durant la crisi sanitària per 
la COVID19 a les residències i per a corregir els elements sistèmics que ho 
han fet possible, el Parlament insta el Govern a: 
1) Encarregar, en el termini d’un mes, a una comissió d’experts indepen-
dents, una auditoria que analitzi tant la gestió de les residències com la ges-
tió feta des del Govern de la crisi sanitària Covid-19, així com l’impacte que 
ha tingut la pandèmia en aquests centres, amb l’objectiu de millorar el mo-
del, prendre mesures per a minimitzar futures emergències i dirimir respon-
sabilitats. 
2) Capgirar el model mercantilitzat, ineficaç i esgotat actual, amb un pla 
d’inversió plurianual per a la construcció, de nou, de residències publiques i 
un canvi en el model de concertació per a garantir que no es promou amb 
diners públics els qui fan negoci amb la cura de les persones. 
3) Dissenyar un model d’atenció sociosanitària integrada i centrada en les 
persones que viuen en el seus domicilis, amb un clar increment pressupostari 
per a posar en marxa, amb eficiència, una proposta d’atenció integral en el 
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domicili que incorpori i coordini els diferents agents socials, sanitaris i co-
munitaris implicats en aquesta atenció. 
4) Deixar enrere el model residencial de macrocentres i fer un canvi en pro-
funditat del model d’habitatges i residències per a persones grans o persones 
amb discapacitats que requereixen suport per continuar amb els seus projec-
tes de vida, orientant-los a noves fórmules arquitectòniques, organitzatives i 
de gestió, el més semblants possibles a la llar, on es garanteixi la intimitat i 
es personalitzi la cura. 
5) Donar suport i tenir cura dels i les professionals d’aquest sector, supervi-
sant el desenvolupament de les seves competències i invertint en la formació 
i millora de les organitzacions. I facilitar, com a autoritat laboral, la signatura 
del conveni català de la dependència, que inclogui una dignificació significa-
tiva de les condicions laborals i professionals del personal d’aquest àmbit. 
Per a garantir que ningú queda enrere i per a fer front al greu percentatge de 
pobresa existent al nostre país abans de la crisi i que previsiblement pot 
augmentar, el Parlament de Catalunya: 
6) Creu necessari modificar la llei de la Renda Garantida de Ciutadania, per 
a adaptar-la al nou Ingrés Mínim Vital i per a ampliar-ne la cobertura garan-
tint que dóna resposta als col·lectius que continuïn quedant des-protegits. 
7) Insta el Govern no restar ni un sol euro, en la implementació de l’Ingrés 
Mínim Vital, del pressupost previst per a l’any 2020 per a la Renda Garanti-
da de Ciutadania. 
8) Insta el Govern a compensar, amb un fons extraordinari, el pressupost que 
han hagut d’invertir els ajuntaments de Catalunya en ajuts d’urgència durant 
la crisi COVID. 
Per a garantir la qualitat i eficàcia de la resta dels serveis del sector social 
davant les noves necessitats de la ciutadania, el Parlament insta el Govern a: 
9) Portar a aprovació del Parlament de Catalunya, de manera urgent, el Pla 
Estratègic de Serveis Socials, per poder fer d’immediat una revisió consen-
suada amb els ajuntaments de la Cartera de Serveis i de les condicions del 
Contracte Programa i adaptar-los a les necessitats urgents creades. 
10) Destinar recursos dels fons extraordinaris relacionats amb la COVID a 
reforçar els serveis socials bàsics, per a que puguin fer front a les necessitats 
creixents dels propers mesos. 
11) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2020, un projecte de llei d’acció con-
certada per a la prestació de serveis de caràcter social que asseguri la qualitat 
i excel·lència en l’atenció a les persones, la no mercantilització dels serveis 
públics i permeti posar ràpidament al servei del bé comú tots els serveis so-
cials sota criteris de la gestió pública. 
12) Facilitar la liquiditat necessària a les entitats socials que gestionen ser-
veis públics amb el pagament immediat de les factures pendents de serveis i 
dels imports corresponents a subvencions ja executades i justificades. 
13) Concretar durant el mes de juliol l’increment de tarifes i mòduls per a les 
places concertades del sector d’atenció a la infància, garantint que la major 
part d’aquests increments van a millorar les condicions laborals del personal 
d’aquests serveis, i acordar un pla pluriannual amb el sector per a garantir la 
millora i sostenibilitat de nous increments salarials. 
14) Desplegar amb urgència i amb recursos suficients del Sistema d’Inter-
venció Socioeducativa (SIS) als municipis, amb un model homogeneïtzat, 
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per tal de poder donar suport a les famílies amb fills més vulnerables i treba-
llar en xarxa amb altres agents del territori. 
Per a garantir drets bàsics a la població més vulnerable, el Parlament insta el 
Govern a: 
15) Garantir i facilitar l’empadronament actiu a tota la població en tots els 
municipis i ciutats de Catalunya, incloent l’empadronament tradicional, 
l’empadronament sense domicili fix i l’empadronament amb comprovació de 
domicili, per adequar aquest deure dels municipis a la normativa vigent i als 
estàndards de Drets Humans, i facilitar així el dret de tothom qui viu a Cata-
lunya a accedir a drets bàsics de ciutadania. 
16) Desplegar d’immediat i arreu del territori, amb dotació pressupostària 
suficient, l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalu-
nya. 
17) Facilitar la informació i acompanyament necessaris per a garantir que 
tots els joves que han passat pel sistema de protecció a la infància i tenen 
dret a la prestació d’ex tutelats, amb els nous termes vigents a partir de la 
modificació feta l’any passat de la Llei 13/2006 de Prestacions socials de 
caràcter econòmic, hi accedeixen. 
18) Realitzar de forma constant campanyes de comunicació i sensibilització 
en mitjans per a conscienciar sobre la importància d’estar atents a la detecció 
de situacions abusives de maltractament i violència contra els infants i per a 
donar eines a la societat sobre parentalitat positiva. 

Proposta de resolució 6 

Educació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Garantir tots els recursos necessaris que faci possible la reobertura dels 
centres educatius amb presencialitat global i obligatòria, amb garanties sani-
tàries per a tothom i posant els infants al centre. La reobertura s’haurà de 
guiar per criteris pedagògics que permetin garantir la qualitat de l’educació 
des de la personalització de la mateixa, d’acord amb la realitat i l’entorn de 
cada infant. 
2) Impulsar un diàleg sincer amb el conjunt de la comunitat educativa i la 
totalitat dels agents educatius i el món local per acordar les condicions de 
retorn als centres educatius el curs 20-21. 
3) Declarar l’escola d’educació especial i l’educació a l’alumnat amb neces-
sitats educatives especials com a serveis essencials, tot garantint, en qualse-
vol cas, la prestació del servei i l’obertura dels centres. Dictar unes instruc-
cions clares i específiques per a la reobertura dels centres d’educació 
especial i per a l’alumnat amb necessitats educatives especials de l’escola 
ordinària, clarificant també l’aplicació de la modalitat compartida. Reforçar 
el personal de tots els centres d’educació especial sufragats amb fons públics 
per fer front al nou escenari, garantint una atenció integral i de qualitat a tot 
l’alumnat, també a aquell que no pugui assistir als centres per motius de 
salut. 
4) Impulsar un programa específic per detectar i revertir les desigualtats 
educatives generades durant el confinament, amb suport extraordinari als 
centres i zones d’alta complexitat educativa i amb acompanyament a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques. 
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5) Desenvolupar una resposta a l’impacte de la crisi en l’etapa 0-3, de forma 
coordinada entre administracions, amb suport a les escoles bressol munici-
pals i combinant mesures educatives amb mesures socials i comunitàries per 
facilitar la conciliació a les famílies. 
6) Rescatar el sector del lleure educatiu, altament perjudicat pels efectes del 
confinament, i impulsar la represa de les activitats escolars vinculades amb 
aquest sector durant la tardor del 2020. 
7) Apostar per un canvi de paradigma en el sistema educatiu que, reforçant 
el paper dels municipis en l’educació, connecti l’educació, l’escola, les famí-
lies i la comunitat i converteixi l’educació dels espais i temps no lectius en 
política pública. Per avançar en aquesta direcció serà necessari incorporar als 
centres educatius de primària i secundària la figura de l’educador/a social en 
qualitat d’agent educatiu pertanyent a l’equip docent. 
8) Promoure, de forma consensuada amb la comunitat educativa i amb els 
agents socials, un model de Formació Professional que permeti lluitar contra 
l’abandonament escolar prematur i impulsi l’educació al llarg de la vida. 
9) Crear un programa de beques d’emergència per a alumnes d’estudis 
postobligatoris. La crisi del COVID-19 ha minvat els ingressos de les perso-
nes joves i de les seves famílies. El pagament de la matrícula universitària i 
de CFGS pel curs 20-21 pot significar una dificultat. En aquest sentit, caldria 
posar en marxa un programa especial de beques per assegurar l’equitat i que 
totes les joves puguin iniciar els seus estudis amb normalitat. En aquest cas, 
les joves becàries o estudiants en pràctiques que s’han quedat sense poder 
acabar-les també haurien de poder tenir accés a aquest programa de beques. 
10) Donar compliment a la moció 167/12, sobre el model educatiu i, en con-
cret, a garantir als ajuts alimentaris per a menors vulnerables durant els me-
sos no lectius de l’estiu per garantir la suficiència alimentària de l’alumnat 
en risc d’exclusió social, mitjançant el manteniment de les targetes moneder 
a altres fórmules existents. 

Proposta de resolució 7 

Economia 

La sortida de la crisi econòmica provocada pel coronavirus requerirà de més 
recursos públics per impulsar la reconstrucció a Catalunya i a l’Estat. És 
imprescindible impulsar una reforma fiscal justa, verda i progressiva que ens 
permeti avançar ambiciosament en justícia fiscal. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries da-
vant del Govern de l’Estat per impulsar una reforma fiscal justa que inclo-
gui: 
1) La reforma de l’impost de societats per establir una tributació mínima del 
15% de les grans corporacions i del 18% en entitats financeres. 
2) La reforma del IRPF augmentant dos punts els contribuents amb rendes 
superiors a 130.000 anuals i quatre punts les rendes de més de 300.000. 
3) Augmentar el tipus sobre les rendes de capitals superiors a 400.000 en 
quatre punts. 
4) Impulsar una taxa sobre les grans fortunes. Una taxa per a la reconstrucció 
que gravi progressivament els patrimonis néts que superin el milió d’euros. 
5) Reformar el règim jurídic i fiscal de les SOCIMIS, aplicant un tipus de 
gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts. 
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6) Impulsar un terra fiscal al conjunt de les comunitat autònomes que acabi 
amb el dumping fiscal de la Comunitat de Madrid. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
7) Impulsar la reforma de l’impost de patrimoni equiparant la tarifa d’aquest 
impost al de la Generalitat Valenciana (0,25-3,12%). 
8) Augmentar l’impost als habitatges buits a nivell català per tal d’incremen-
tar el parc disponible d’habitatges de lloguer. 
9) Millorar significativament els recursos i personal de la inspecció tributària 
per tal d’ampliar la lluita contra el frau fiscal fins a situar-nos en la mitjana 
de la UE. 
10) Realitzar totes les accions necessàries perquè l’ICF esdevingui una ban-
ca pública. 

Proposta de resolució 8 

Habitatge 

1) El Parlament de Catalunya constata que la crisi sanitària, social i econò-
mica provocada per la COVID19 ha agreujat encara més la situació 
d’emergència habitacional que viu Catalunya des de fa més de deu anys i 
manifesta la necessitat d’implementar mesures legislatives, fiscals i pressu-
postàries que garanteixin el dret a l’habitatge, protegeixin a les famílies més 
vulnerables i facin front a l’especulació financera i immobiliària provocada 
pels augments descontrolats dels preus del lloguer, a través de mecanismes 
de regulació dels preus del lloguer. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2) Treballar conjuntament amb les altres administracions de l’Estat i amb les 
organitzacions socials pel dret a l’habitatge per assolir un gran Pacte d’Estat 
per l’habitatge, aportant mesures i recursos propis. 
3) Destinar el 15% dels recursos extraordinaris per la lluita contra la crisi 
provocada per la COVID 19 a un pla d’intervenció per superar l’emergència 
habitacional, per tal de garantir un habitatge digne per totes les persones que 
estan a les llistes d’emergència i per aquelles que no disposen d’un habitatge 
amb les condicions necessàries per poder fer un confinament que garanteixi 
el benestar de tota la família. Aquest pla s’haurà de definir i implementar de 
manera coordinada i recollint les propostes de les organitzacions socials que 
treballen pel dret a l’habitatge i els ens locals que estan en primera línia de 
l’atenció a l’emergència habitacional. 
4) Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci les modificacions legislatives 
necessàries per regular els preus dels lloguers que frenin els augments i 
preus abusius, i per habilitar la Generalitat i els ajuntaments per poder im-
plementar regulacions sobre el lloguer. 
5) Fer les accions i modificacions legislatives pertinents per a facilitar la 
incorporació dels habitatges d’ús turístic al parc d’habitatge d’ús habitual: 
a) Reforçant i potenciant la captació d’habitatges privats disponibles per les 
bosses de lloguer social, amb mesures especialment destinades a facilitar que 
apartaments turístics que ara estan buits puguin allotjar a famílies amb in-
fants en situació de vulnerabilitat. 
b) Reduint el nombre de llicències d’habitatge d’ús turístic i el lloguer 
d’habitacions en les àrees de forta i acreditada demanda d’habitatge. 
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c) Augmentant la capacitat de control, inspecció i sanció sobre el possible ús 
fraudulent de contractes de temporada que encobreixen l’ús habitatges habi-
tuals. I en cas que encobreixin ús habitual, revocar la llicencia d’ús turístic. 
d) Reduir el temps que es considera habitatge buit un habitatge d’us turístic a 
6 mesos, si la propietat és un gran tenidor i a 1 any si és un petit propietari. 
6) Destinar recursos i mesures extraordinàries per la protecció de llogateres i 
llogaters en situació de vulnerabilitat: 
a) Aixecar la suspensió de les ajudes al lloguer per a contribuir a minimitzar 
l’impacta econòmic i social del COVID-19. 
b) Ampliar les convocatòries d’ajuts al lloguer per a arribar a totes les perso-
nes en situació vulnerabilitat. 
c) Facilitar i agilitzar la tramitació de les ajudes al pagament del lloguer, tan 
telemàticament com presencialment. 
d) Regular la condonació del deute acumulat de la moratòria del pagament 
del lloguer i quotes d’amortització d’habitatges i locals gestionats per 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya dels arrendataris que no hi puguin fer 
front. 
e) Reforçar servei de mediació de les oficines locals d’habitatge per a la 
prevenció de desnonament i acompanyament en el reallotjament en cas de 
produir-se. 
7) Incrementar els recursos tècnics, jurídics i econòmics de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i Oficines Locals d’Habitatge, per tal de garantir la 
capacitat d’atenció a totes les persones que sol·liciten ajuts per l’habitatge, 
així com la capacitat inspectora i sancionadora de tots aquells casos d’ús 
anòmal de l’habitatge. 
8) Garantir els drets bàsics i els subministraments d’aigua llum i gas a les 
famílies en situació de vulnerabilitat: 
a) Fer les gestions necessàries per a la firma abans de tres mesos dels conve-
nis amb les subministradores de serveis bàsics, tal com estableix la llei 
24/2015, de 29 de juliol, per tal que aquestes condoni, com a mínim, el deute 
acumulat de les famílies i aportin descomptes significatius per garantir el seu 
accés als serveis basics de llum, gas i aigua. 
b) Regular per decret l’obligació de les empreses municipals proveïdores 
d’aigua a garantir l’accés a l’aigua de les persones que estan en situació de 
precari en l’habitatge, tal com ja ho fa l’AMB. 
c) Impulsar un nou pla de barris orientat a la rehabilitació energètica 
d’habitatges, la mobilitat sostenible i la intervenció social i comunitària, 
prioritzant els barris més vulnerables. 

Proposta de resolució 9 

Cultura 

La resposta a l’impacte de la crisi econòmica que la pandèmia del COVID-
19 deixa sobre el sector cultural ha d’estar fonamentada en els principis de la 
universalitat i l’equitat, de manera que les mesures a adoptar per les adminis-
tracions públiques i, en aquest cas, per la Generalitat de Catalunya han de 
garantir l’accés universal arribant a tots els sectors culturals i evitar la con-
centració d’ajuts a unes poques empreses culturals. Així, caldrà vetllar per 
l’equitat de les mesures per a que se’n beneficiïn, especialment, les persones 
de la creació, les arts escèniques i musicals, de la producció. 
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Ara és més important que mai prioritzar l’accés a la cultura com un bé comú 
i fer-ho garantint-lo a totes les persones en igualtat de condicions. 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Impulsar ajuts per a creadors i creadores, professionals tècnics, treballa-
dors i treballadores del sector cultural intermitent, garantint la continuïtat i 
estabilitat d’un sector necessari pel país, que els permeti seguir generant 
cultura. 
2) Destinar el 30% del 1,5% cultural a la creació. 
3) Implantar el Xec Cultural per a persones i famílies amb pocs ingressos i 
les que han estat castigades per la crisi del COVID-19, per accedir a esdeve-
niments, espectacles i institucions culturals. D’aquesta manera, fomentar els 
públics i l’assistència i participació a espais culturals de forma equitativa. 
4) Donar suport al sector cultural amb la contractació d’artistes que exposen 
les seves creacions a través d’iniciatives vingudes dels treballadores i treba-
lladores de la cultura amb propostes de teatre, dansa, música, circ, poesia o 
qualsevol altre disciplina, realitzades als carrers i places. 
5) Impulsar un cens de treballadors i treballadores de la cultura per tal 
d’aconseguir un epígraf d’hisenda adequat a la seva realitat laboral. 
6) Vetllar per un canvi d’orientació de la Televisió pública de Catalunya per 
a que compleixi amb la funció de servei públic en la promoció, difusió, con-
tractació i compra d’obres culturals de creació a Catalunya. 
7) Recuperar els contractes programa i rendició de comptes en tots els equi-
paments. 
8) Suprimir les subcontractacions en precari externalizades en els equipa-
ments públics o sustentats amb recursos de la Generalitat. 
9) Afegir l’obligació de respectar els drets laborals i les equiparacions salari-
als en tots els concursos públics, participats o de titularitat de la Generalitat. 

Proposta de resolució 10 

Model productiu i treball 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Convocar de manera immediata el Consell pel Diàleg Social de Catalu-
nya, format pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals i em-
presarials més representatives, com espai de diàleg i concertació social per 
acordar mesures de reactivació de l’economia i de reconstrucció. 
2) Impulsar un nou Pacte Nacional per la Indústria que hauria de tenir una 
vigència de 5 anys (2021-2025), amb la dotació pressupostària necessària, 
garantint l’execució, de forma prioritària, de les actuacions orientades al 
canvi de model. Aquest nou Pacte Nacional per la Indústria hauria de: 
a) Condicionar els ajuts del fons de reconstrucció europeu que gestioni la 
Generalitat a les empreses a mantenir l’ocupació a Catalunya. 
b) Establir mecanismes de control i participació de la Generalitat en les 
grans decisions de les empreses que han rebut ajuts públics. 
c) Assolir el nivell de despesa previst en qüestions tan importants pel futur 
de la indústria com la Industria 4.0 i la digitalització, i en les infraestructu-
res, especialment en l’àmbit energètic. 
d) Fomentar les inversions que prioritzin les indústries sostenibles i energèti-
cament eficients com la del vehicle elèctric. 
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e) Invertir en la modernització d’infraestructures energètiques, de transport i 
empresarials per a convertir l’AMB en un pol d’atracció d’inversions per 
l’automoció del segle XXI. 
f) Crear l’Observatori per a la Transició Justa i la Indústria 4.0. que avaluï 
constantment les accions empreses pels agents públics, socials i econòmics 
en aquest àmbit. 
g) Reorientar l’activitat del sector de la construcció cap a la producció 
d’habitatge públic de lloguer i cap a la rehabilitació i eficiència energètica, 
activitats molt intensives en ocupació. 
3) Implementar un pla de xoc per rellançar les economies de les comarques 
més afectades per la caiguda de l’activitat turística i un pla de transformació 
del sector turístic cap a un model respectuós amb els valors naturals i cultu-
rals del territori i la dignificació de les condicions de treball. Promoure el 
turisme juvenil, especialment el vinculat als albergs turístics de Catalunya. 
4) Prioritzar la recerca i la innovació. Avançar cap al 3% en R+D+i en ni-
vells d’inversió pública i privada, fomentant les accions d’innovació que 
afavoreixen a la petita i mitjana empresa. 
5) Aprovar una Estratègia Nacional de Digitalització consistent en l’accés 
universal de totes les llars de Catalunya a la xarxa i dissenyar, aprovar i im-
plementar un Pla d’impacte sobre la bretxa digital. 
6) Implementar ajudes a PIMES i microempreses de persones joves que re-
organitzin la seva producció a través de cooperatives, associacions de pro-
ductors o altres iniciatives de l’economia social i solidària. 
7) Millorar les condicions laborals dels treballadors públics de la Generalitat 
de Catalunya, a través del diàleg amb la taula de negociació dels treballadors 
públics, deixant de costat la política de gratificacions decidies unilateral-
ment. I garantir la recuperació del 5% de les retribucions, retallat pel Decret 
llei 3/2010, del 29 de maig, en els casos que aquesta recuperació no s’hagi 
produït, traslladant aquest posicionament als acords laborals i convenis 
col·lectius. 
8) Elaborar un Pla d’impuls de l’economia social i solidària amb l’objectiu 
de democratitzar l’economia, promoure els models empresarials basats en el 
cooperativisme, la cogestió, la participació dels treballadors i les treballado-
res. 
9) Impulsar un programa ocupacional de «formació i ocupació» amb una 
dotació pressupostària de 100M€ per a la reinserció sociolaboral als col·lec-
tius més vulnerables i en situació de exclusió social que conti amb la 
col·laboració de les entitat social per el seu desenvolupament. 
10) Desenvolupar un Pacte por l’ocupació que promogui una ocupació de 
qualitat, digna i sostenible, que compti amb la reestructuració d’un feble 
sistema productiu, l’aposta per la innovació, la tecnologia, la indústria i 
l’economia verda. 

Proposta de resolució 11 

Emergència climàtica i món rural 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Desplegar de manera urgent la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic. 
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2) Presentar en el termini de dos mesos els pressupostos de carboni tot habi-
litant els recursos necessaris per agilitzar aquesta elaboració. 
3) Presentar en el termini de dos mesos el projecte de Llei de Residus de 
Catalunya que inclogui una estratègia de dipòsit i retorn i la prohibició de 
plàstics d’un sol ús. 
4) Posar en marxa la Taula Social del canvi climàtic en el termini de dos 
mesos amb una representació d’entitats ecologistes i especialistes en canvi 
climàtic que equilibri la pressió dels sectors econòmics. 
5) Aprovar en el termini de dos mesos el marc estratègic de mitigació del 
canvi climàtic. 
6) Impulsar l’aprovació de l’impost sobre les activitats econòmiques que 
generen gasos amb efecte d'hivernacle i Impost sobre les emissions portuàri-
es de grans vaixells. 
7) Realitzar les actuacions necessàries per a la creació d’un operador públic 
d’energia d’àmbit català, per impulsar les energies renovables i democratit-
zar l’energia davant el domini de l’oligopoli energètic. 
8) Presentar de forma urgent el projecte de llei de transició energètica, pro-
movent l’autoconsum, les comunitats energètiques, l’eficiència energètica a 
les llars i a la indústria. Una llei que impulsi les renovables tenint en compte 
la preservació dels espais naturals i agraris. Transformar l’ICAEN en 
l’Agència de l’Energia de Catalunya. 
9) Donar suport al sector primari en el seu conjunt, especialment pel que fa 
els àmbits que s’han vist directament afectats per la pandèmia, com son els 
del canal HORECA, el boví, l’oví, el cabrum, el vi i la flor i la planta orna-
mental. 
10) Impulsar polítiques per avançar en la sobirania alimentària, el preu just 
agrari, la producció de proximitat, els circuits curts i la diversificació de la 
producció primària. En aquest sentit, cal avançar cap a l’auto-abastiment i 
reduir la dependència de les exportacions, especialment en sectors intensius i 
amb un alt impacte ambiental, com és el cas del sector porcí, on cal una ac-
ció estratègica enfocada a reduir la cabana porcina. Per contra, calen políti-
ques de suport a la ramaderia extensiva i promoure els escorxadors munici-
pals o comunitaris. 
11) Donar suport a les petites iniciatives de productors locals i de cooperati-
ves de consum, especialment les centrades en producte ecològic, així com a 
la venda directa i de proximitat, promovent les sales d'especejament locals 
per tal de facilitar els canals curts de distribució. Cal evitar que la crisis acabi 
deixant tota la producció i distribució en mans de les grans empreses de 
l’agroindústria. 
12) Garantir condicions de dignitat a les persones que arriben a Catalunya 
per treballar en la campanya de la fruita, donant compliment a la Resolució 
346/XII del Parlament de Catalunya i a comprometre’s a assumir amb celeri-
tat la gestió pública de les necessitats socials i laborals dels temporers, im-
plicant a tots els actors que intervenen en la campanya per a que assumeixin 
llur responsabilitat, constituint amb urgència una taula de coordinació insti-
tucional amb les Administracions i agents socials, agraris i veïnals. 
13) Desplegar la Llei d’Espais Agraris i revisar el planejament territorial 
parcial, tot apostant per un model policèntric que consolidi les ciutats mitja-
nes, reforci la connectivitat amb transport públic i plantegi estratègies de 
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desenvolupament territorial sostenible a les àrees rurals més vulnerables o 
amb dinàmiques de despoblament. 
14) Aprovar un pla de xoc específic per la prevenció i el control de la Covid-
19 en el sector de la fruita dolça, en el sector càrnic i en el conjunt de la in-
dústria agroalimentària. 

Proposta de resolució 12 

Feminismes 

1) El Parlament de Catalunya dóna suport i es fa seu el document presentat 
pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya que amb el títol «EN LA 
CRISI DEL COVI 19 VISIBILITZEM LA PRECARIETAT AMB PERS-
PECTIVA DE GÈNERE» planteja la necessitat d’implementar Un Pla de 
Mesures d’Emergència Social per poder fer front a la situació extrema que 
està vivint la societat catalana, amb visió de gènere i classe, per poder aten-
dre els col·lectius amb situació de vulnerabilitat més gran i evitar que 
s’incrementin les desigualtats i que siguin aquests col·lectius, de nou, els que 
paguin en major mesura les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i 
social. 
2) Així, el Parlament de Catalunya constata que la crisi econòmica i social 
s’ha vist agreujada i accentuada per la crisi sanitària provocada per la CO-
VID19 i ha fet evidents el límits i desigualtats d’un model econòmic capita-
lista i patriarcal, que les dones pateixen més els impactes de la crisi, i que 
històricament s’ha descarregat sobre les dones les tasques de cura física i 
emocional de les persones i de la vida, a la vegada que els hi ha negat tot 
reconeixement social i valor econòmic, tant quan es desenvolupen de manera 
remunerada i precaritzada, com quan es fan de manera gratuïta. 
3) En aquest sentit, el Parlament de Catalunya vol reconèixer explícitament 
el valor de les cures i manifesta la necessitat de posar al centre de les polí-
tiques el valor dels treballs de cura i pensar mesures per fer front a la seva 
desvalorització social i econòmica. Per aquest motiu, el Parlament de Cata-
lunya fa un reconeixement explícit a totes les dones que s’han trobat en 
primera línea d’aquesta emergencia sanitària i social, com a principals 
cuidadores a les llars, com a treballadores i professionals sanitàries, educa-
dores, treballadores socials, netejadores, voluntàries, àmbits de les cures no 
remunerats, personals i sectors professionals en els quals les dones són 
majoritàries. 
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
4) Implementar els mecanismes institucionals i els recursos tècnics especia-
litzats necessaris per garantir de manera efectiva que totes les polítiques 
públiques de la Generalitat de Catalunya es fan amb impacte de gènere per 
donar resposta a la situació de desigualtat i exclusió que pateixen les dones i 
que s’han vist agreujades amb la pandèmia de la COVID19, per així avançar 
també en la transversalització i la coordinació efectiva de polítiques feminis-
tes en totes les àrees del govern. 
5) Estudiar la modificació i desplegar efectivament la Renda Garantida de 
ciutadania, aprovada pel Parlament Català, flexibilitzant els requeriments 
d’accés i ampliant el criteri d’excepcionalitat recollit a l’apartat 3 de la Llei, 
per tal de facilitar l’accés immediat a totes les persones en situació de risc 
d’exclusió social i, en particular, aquelles més afectades per l’impacte de 
gènere com les treballadores de la llar, les treballadores sexuals i les víctimes 
de tràfic amb fins d’explotació sexual, les dones responsables de famílies 
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monomarentals amb pocs ingressos i les dones víctimes de violència mas-
clista. 
6) Augmentar els recursos econòmics i humans necessaris per tal de garantir 
la disponibilitat urgent d’habitatge de protecció social per a dones soles i 
amb famílies monoparentals que estan vivint en condicions de precarietat 
habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos de habitatge 
d’inclusió de les entitats socials. 
7) Incorporar criteris específics i de priorització als ajuts a lloguer ordinaris i 
ajuts d’emergència adreçats especialment a dones en situació de vulnerabilitat, 
especialment famílies monomarentals, treballadores sexuals i víctimes de trà-
fic amb fins d’explotació sexual, i dones en situació de violència masclista. 
8) Implementar recursos habitacionals d’urgència específics per a les dones 
sense llar que suposin una protecció real i efectiva a les situacions de violèn-
cia masclista que puguin patir, tant quan pernocten al carrer com a centres de 
recursos mixtes. 
9) Garantir la salut sexual i els drets sexuals i reproductius de totes les dones, 
sigui quina sigui la seva situació legal i administrativa. 
10) Implementar un pla per l'ocupació femenina que actuï sobre les causes 
de la feminització de la pobresa i garanteixi condicions per revertir la preca-
rietat dels sectors més altament feminitzats de xoc contra la feminització de 
la pobresa i recursos per inserció laboral dones. En concret i com a mínim, 
plans d'ocupació per dones en situació VM, alta vulnerabilitat, monomaren-
tals, treballadores sexuals, trans, en situació d’irregularitat administrativa, 
etc. sense papers (d'un any per poder regularitzar) etc. 
11) Revisar en clau de gènere les mesures de teletreball plantejades com a 
excepcionals, perquè estan sobrecarregant el treball global de les dones, ge-
nerant més obstacles i tornen a reproduir, novament, la divisió sexual dels 
treballs, la doble presència i la desigualtat en l’accés als mitjans tecnològics. 
12) Reforçar i ampliar els programes de suport i ajuts ajuts econòmics a les 
famílies monomarentals, equiparant-les en tots els casos a les famílies nom-
broses 
13) Garantir la intervenció integral a les dones, infants i adolescents en situ-
ació de violències masclistes, mantenint, sense retallades, tots els recursos 
previstos pel Pacte d’Estat contra la violència i reforçant els recursos socials 
de prevenció, detecció i suport a les dones, infants i adolescents exposades a 
situacions de violència que, en aquest context, es poden agreujar. 
14) Ampliar el personal dels serveis de la xarxa de violència per donar res-
posta a atenció post confinament, amb reforç dels recursos tècnics especialit-
zats. Així mateix, augmentar les places d’allotjament pisos de la xarxa 
d’acolliment, tot garantint que la oferta es planifica amb coherència amb les 
necessitats detectades i coordinació amb les entitats, i amb els recursos ne-
cessaris per poder donar una atenció de qualitat sense precaritzar les treba-
lladores especialitzades. 
15) Implementar recursos per l’acolliment de persones LGTBI que visquin 
situacions de violència en el marc de les relacions afectives i sexuals. 
16) Destinar recursos habitacionals per a persones trans, i joves LGTBI de 
15 a 18 anys que viuen situacions d'LGTBIfobia en l'àmbit familiar. 
17) Repensar el model de relació i fer un pla de contingencia de l’ICD i i 
dels departaments que treballen amb les entitats d’atenció a les dones per 
preservar aquest teixit social que està a primera línea i que han patit un alt 
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nivell de precarització, inestabilitat i exigències per part de l’adminitració, 
fins el punt de posar en risc la seva existencia i la seva tasca en atenció a les 
dones feta durant molts anys, com ara l’entitat feminista Tamaia. Aquest pla 
de contingencia, que haurà de ser treballat amb les entitats, ha de garantir la 
flexibilització i agilització dels criteris de sol·licitut i justificació; la planifi-
cació i l’estabilitat de les actuacions i els recursos necessaris per implemen-
tar-les, tant en subvencions com en contractes, i incloure ajudes directes a les 
entitats petites que hagin patit una reducció «dràstica i involuntària» dels 
ingressos per culpa de les mesures de contenció del coronavirus. 

Proposta de resolució 13 

Interior i Justícia 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Presentar un Projecte de Llei d’Emergències de Catalunya que desplegui 
un model integral de gestió de les emergències i aposti per la prevenció i per 
la construcció de capacitats comunitàries. 
2) Incorporar la mirada de la infància i l’adolescència en la gestió de futures 
emergències sanitàries, adaptant qualsevol mesura a la seva realitat específi-
ca. Entre d’altres, caldria preveure el disseny de zones segures a l’aire lliure 
per al joc i la relació d’infants i joves, protocols de detecció de patologies de 
salut mental en infants i adolescents, protocols de detecció de maltracta-
ments i abusos de naturalesa sexual, mesures de prevenció de la ludopatia en 
l’ús de xarxes socials en adolescents o programes de suport a entitats 
d’educació en el lleure de base comunitària. 
3) Vetllar per la garantia de drets i llibertats de la ciutadania en futurs perío-
des de confinament total o parcial de la població, amb actuacions policials 
proporcionades i no discriminatòries. 
4) Reforçar per raons d’urgència i necessitat el personal dels jutjats, proce-
dint a cobrir de manera immediata la totalitat de les necessitats de personal 
dels jutjats, especialment els del ordres social, civil (àmbit mercantil) i con-
tenciós-administratiu, amb el nomenament immediat dels interins correspo-
nents, sense minvar la cobertura de la resta d’ordres jurisdiccionals. 
5) Realitzar de forma urgent les accions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per a reforçar el nombre de jutges i magistrats de aquest jutjats. 
6) Aturar la decisió de suprimir el servei de guaites forestals de la Generali-
tat per a la campanya 2020 mantenint en funcionament les torres de vigilàn-
cia. 

Proposta de resolució 14 

Enfortir el municipalisme 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Crear una Comissió Permanent amb el món local sobre les mesures de 
reconstrucció social i verda. 
2) Impulsar un nou paquet legislatiu que apoderi el municipalisme: 
a) Nova Llei de Governs i Finances Locals 
b) Nova llei d’ordenació territorial per aprofundir en l’arquitectura instituci-
onal pròpia de Catalunya, fonamentada en municipis i vegueries. 
3) Aprovar un Pla de liquiditat extraordinari per als ens locals al marge dels 
Fons de Cooperació Local i destinat a la recuperació social i econòmica dels 
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municipis atenent a les seves particularitats: nombre de població, col·lectius 
amb risc d’exclusió, impacte de l’emergència sanitària, destrucció de llocs 
de treball, tancament de pimes, cooperatives o comerços locals. 
4) Garantir la participació dels ens locals en els recursos provinents de la 
Unió Europea i del Govern de l’Estat, com: 
a) Ajuts de la Vicepresidència de Serveis Socials del Govern de l’Estat, so-
bre el finançament d’ajudes destinades a garantir el dret bàsic d’alimentació 
de nens i nenes en situació de vulnerabilitat, que en el cas de Catalunya són 
de 3.003.000 EUR. 
b) Fons Social Extraordinari per fer front a situacions derivades de la CO-
VID-19 amb una concessió a Catalunya de 45.509.640 EUR 
c) Participar del Fons COVID-19 del govern de l’Estat que disposa d’un 
import de 16.000 milions d’euros. 
d) Participar en els fons del Programa europeu Next Generation. 
5) Reobrir la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PU-
OSC) 2020-2024, i incrementar el seu fons econòmic, actualment amb una 
dotació de 250M€ de les quals només es destinen 160M€ a inversions. In-
cloure noves línies en el PUOSC d’inversió destinades a la rehabilitació 
energètica i l’habilitació d’espais i equipaments públics per a la prevenció i 
protecció de la COVID-19. 
6) Reactivar els Fons FEDER no executats i que unilateralment ha suspès 
per reassignar-los a despesa sanitària. 
El Parlament insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el Govern 
de l’Estat: 
7) Per modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabi-
litat financera i permetre els Ajuntaments a disposar de la totalitat del su-
peràvit generat l’any 2019 i els romanents dels anys anteriors. Els ajunta-
ments que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament econòmics, 
financers o de sanejament, han de poder accedir a la liquiditat i finançament 
mentre duri la situació de crisi. 

Proposta de resolució 15 

Diàleg 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar en la resolució del 
conflicte polític a través de la Taula de Diàleg entre Governs i insta a la seva 
convocatòria aquest mes de juliol. 

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020 

Susanna Segovia Sánchez Marta Ribas Frías 
Portaveu del GP CatECP Portaveu adjunta del GP CatECP 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 
PARLAMENTARIS 

Reg. 71153, 71155, 71159 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament: 
2.7.2020 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMEN-
TARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71153) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent 
al Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures 
adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i reac-
tivació econòmica (tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstrucció de 
Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 255-
00013/12), que substitueix les propostes de resolució 3 del Grup Parlamenta-
ri de Junts per Catalunya, 3 del Grup Parlamentari Republicà, 3 del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Proposta de resolució transaccional 

Reforçar el sistema de protecció social per reduir els efectes socials i 
econòmics de la Covid-19 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

Benestar i serveis socials 
1. Aprovar, via decret, una nova fitxa del contracte programa amb els muni-
cipis. Aquesta fitxa hauria d’anar acompanyada d’un fons econòmic sufici-
ent per atendre les derivades socials de la pandèmia. Cal recordar que el 
contracte programa està prorrogat des de 2019. 
2. Consolidar el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar la ràtio, i 
incorporar la figura del psicòleg i la psicòloga, per poder donar resposta 
integral, ràpida i efectiva a l’increment de la demanda assistencial prevista, 
així com a l’increment de malalties psicològiques i mentals. 
3. Obrir de forma immediata totes les oficines de Benestar Social de Catalu-
nya. 
4. Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències atès que 
es preveu que els Serveis Socials rebran un increment important de deman-
des tant de prestacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes 
de la crisi derivada de la paràlisi econòmica. 
5. Revisar, ampliar i aprovar una nova Cartera de Serveis Socials. 

Habitatge, dependència i sistema d’atenció domiciliària 
6. Adaptar els habitatges d'obra nova i, en la mesura del que possibilita el 
planejament urbanístic, dels habitatges preexistents a les necessitats detecta-
des amb la Covid-19 pel que fa al disseny dels espais, permetent una major 
funcionalitat i una millorà de la qualitat de vida de les famílies. Aquesta 
adaptació ha d'integrar requeriments de caràcter social i també mediambien-
tal a fi de poder disposar d'un parc d'habitatges més sostenible i eficient 
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energèticament, que doni compliment a les exigències de la Unió Europea en 
el marc dels objectius de 2030 i 2050. 
7. Incrementar el parc residencial destinat a polítiques socials a través del 
foment i promoció de nou habitatge protegit, el desenvolupament executiu 
del conjunt de mesures en matèria d'habitatge i urbanístiques incorporades 
en el Decret Llei 1 7/201 9 i la col·laboració amb grans tenidors, especial-
ment la Sareb, perquè posin a disposició de les administracions catalanes 
habitatges amb destí a les famílies que es troben en risc de d'exclusió resi-
dencial. Així mateix, consolidar l'índex de Referència de Preus del Lloguer 
com a eina de transparència que ajudi a una contenció dels preus del mercat 
del lloguer. 
8. Contemplar l’allargament, en funció de l’evolució de la pandèmia i les 
seves conseqüències, fins a finals de l’any 2020, de la moratòria del paga-
ment del lloguer social a aquelles famílies que han vist empitjorades les se-
ves condicions econòmiques i que estan en habitatges de lloguer social de la 
Generalitat de Catalunya, i que ja s’ha prolongat de juny a setembre per a 
aquelles unitats familiars que acreditin que continuen afectades per l’impacte 
econòmic i social de la COVID-19 i es troben en vulnerabilitat. 
9. Reprendre, en el termini de 15 dies, les valoracions de grau de dependèn-
cia aturades des del decret de l’Estat d’Alarma. 
10. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats soci-
als, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir, enfortir i millo-
rar els Sistemes d’Atenció Domiciliària. Necessitem un nou model de SAD 
que incrementi les hores d’atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la 
soledat no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les 
persones amb dependència allargant tot el possible la seva estada a la llar 
pròpia fins que la seva institucionalització sigui inevitable. 
11. Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb espe-
cials dificultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tin-
dran dificultats per retornar a la feina, però que necessitaran suports inten-
sius. 

Tercer Sector 
12. Establir un pla de pagament dels deutes pendents amb les entitats del 
tercer sector social i empreses del sector social que gestionen serveis públics 
que han estat directament implicades en el manteniment dels serveis durant 
la pandèmia. 
13. Impulsar, de forma immediata, la tramitació del projecte de Llei d’acció 
concertada. 

Infància 
14. Convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les 
polítiques públiques destinades a fer front a les conseqüències de la Covid-
19 garantint que la resposta sigui integral i prengui en compte de manera 
coordinada aspectes com la salut, l'educació, l'habitatge i l'accés a les activi-
tats de lleure. 
15. Quantificar abans que comenci el nou període escolar el nombre d'infants 
i adolescents en situació de malnutrició infantil tal com estableix el Protocol 
per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'in-
fants i adolescents i desplegar un pla que garanteixi que les actuals dificul-
tats d'accés a l'alimentació no es cronifiquin. 
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16. Posar en marxa un pla de recuperació amb casals i activitats d'estiu des-
tinats a aquells infants i adolescents de famílies més vulnerables posant l'ac-
cent en què els dispositius que es despleguin serveixin per detectar totes 
aquelles situacions que s'han produït durant les setmanes de confinament i 
que necessiten ser abordades amb urgència. 
17. Posar en marxa un pla específic de detecció i abordatge de les violències 
contra la infància que s'han generat o intensificat durant el confinament se-
guint el model del que s'està proposant amb les víctimes de violència mas-
clista. 
18. Crear un canal de denúncia i notificació per a infants i adolescents que 
enfronten situacions de violència adaptat a les seves necessitats, a partir del 
telèfon d'infància respon seguint el model de canal de WhatsApp creat per a 
víctimes de violència masclista. 

Sensellarisme 
19. Fer un recompte de les persones sense llar que no disposen de dispositius 
disgregats per gènere i posar en marxa recursos residencials i d'acompanya-
ment adequats, amb perspectiva de gènere i en coordinació amb les entitats 
de Tercer Sector especialitzades per assegurar que no hi hagi ningú dormint 
al carrer a Catalunya. Aquest sistema de recompte haurà de ser impulsat per 
la Generalitat de Catalunya i continuat en el temps. 
20. Aprovar i presentar en seu parlamentària, en el termini de dos mesos, 
l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya pendent 
d’aprovació per part del Govern de la Generalitat des de l’any 2017. 
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMEN-
TARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 71155) 

A la Mesa del Parlament 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d’acord amb el que estableix l'article 155 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents propostes de resolució transaccionals, subse-
güents al Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesu-
res adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i 
reactivació econòmica (tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstruc-
ció de Catalunya davant l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 (255-
00012/13) que substitueix les propostes de resolució 1 del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, i la proposta de resolució 1 del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Proposta de resolució transaccional 

Gestió de la Covid-19, l’hora de cuidar els professionals sanitaris i 
enfortir el sistema sanitari 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reconèixer la tasca feta pels diferents professionals del sistema sanitari i 
residencial per poder fer front a la crisi generada per la Covid19. 
2. Assegurar que cada centre i/o institució sanitària adopta les mesures ade-
quades a la seva estructura organitzativa per garantir el descans de les pro-
fessionals. 
3. Realitzar accions per vigilar i garantir una bona salut física, psicològica i 
emocional de les professionals. 
4. Realitzar una auditoria de la despesa realitzada per a la gestió de la pan-
dèmia i sota l'estat d'Alarma, auditoria que ha de contemplar totes les con-
tractacions realitzades i la seva idoneïtat, de tot el sistema ICS i SISCAT. Els 
resultats d'aquesta auditoria s'hauran de presentar, en un període no superior 
a sis mesos, davant la Comissió de Salut. Així mateix, realitzar una auditoria 
independent sobre les despeses que s'han generat al sector privat i la seva 
relació amb la tarifa establerta, per tal que, si és el cas, es pugui retornar als 
pressupostos públics l'escreix de pagament. 
5. Establir les modificacions pressupostàries necessàries per fer front als 
diferents nivells d'actuació en l'àmbit sanitari, tant de la despesa ja realitza-
da, com la que es preveu per abordar tant un nou possible brot, com el retorn 
a la normalitat assistencial, amb incorporació dels ingressos provinents de 
l'Estat i els específics de la Unió Europea, per reforçar el sistema de Salut i 
els mecanismes de Salut Pública. 
6. Dotar a l’Atenció Primària dels mecanismes i recursos, humans i tecnolò-
gics per, conjuntament amb els responsables i especialistes de Salut Pública 
poder realitzar el rastreig dels possibles contactes. I assegurar el dels pacients 
de la Covidl9 i la gestió i seguiment de les patologies derivades de la Covid l9. 
7. Assegurar la qualitat de les dades i incrementar la realització de proves 
per poder fer la detecció de casos i dels contactes i garantir la contenció. 
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8. Reforçar i intensificar la supervisió mèdica de les residències de gent gran 
i altres dependents, potenciant l'atenció domiciliària, des de l'Atenció Primà-
ria i Comunitària. 
9. Aprofitar l’entrada massiva i de forma accelerada de la telemedicina i les 
noves tecnologies durant la situació provocada per la Covid19 al sistema 
sanitari per seguir millorant l’atenció que es presta a les persones. 
10. Augmentar els recursos econòmics i humans a l’Atenció Primària i po-
tenciar la capacitat resolutiva de l’atenció primària aprofitant les noves for-
mes d’atenció i els nous materials tecnològics que s’han impulsat durant la 
Covid19. La incorporació a l'Atenció Primària els mecanismes de telemedi-
cina i de millores tecnològiques, no pot implicar una pèrdua de la qualitat 
assistencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a 
la digitalització. En cap cas, es poden perdre les dimensions clau de l'atenció 
primària: accessibilitat, proximitat, capacitat de resolució i longitudinalitat 
11. Assegurar el paper cabdal de l’Atenció Primària en la prevenció, gestió, 
vigilància i seguiment de l’epidèmia de la Covid19. Sobretot en busca de la 
protecció de les persones més vulnerables, com ho poden ser les persones 
que viuen en centres residencials. 
12. Avançar en la desburocratització i la simplificació dels processos admi-
nistratius de l’Atenció Primària. 
13. Reobrir tots els centres d'Atenció Primària i Consultoris tancats per ne-
cessitats de personal i de gestió durant la pandèmia. 
14. Garantir els recursos econòmics adequats per a la contractació dels pro-
fessionals necessaris per a recuperar l’activitat assistencial (quirúrgica i di-
agnòstica) en el període de temps més curt possible. 
15. Vetllar per una millora de les condicions dels professionals. 
16. Acordar qualsevol mecanisme de compensació econòmica pels i les pro-
fessionals de l'àmbit Salut amb les taules de negociació previstes i establertes 
pel diàleg social, iniciar un procés de diàleg, sense excloure a cap sector 
professional, ni fer diferències entre el personal propi i el subcontractat. 
Aquest diàleg ha d'estar regit pels principis de no discriminació, i no afavorir 
la divisió entre professionals. 
17. Preveure la modificació pressupostària adient per tal de: 
- retornar els drets i retribucions perdudes durant les retallades. 
- facilitar l'equiparació de retribucions, de jornades, de condicions laborals i 
també d'objectius entre els i les professionals de l'ICS i del SISCAT. 
- estudiar el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels sanitaris des del 2012. 
18. Assegurar la capacitat assistencial davant de possibles rebrots, així com 
els circuits separats en els centres assistencials per contenir els possibles 
contagis, i per no aturar tota la capacitat assistencial. 
19. Garantir que el Departament de Salut, davant de possibles nous brots 
epidèmics: 
a. Disposarà d'estocs de fins a tres mesos de material de protecció, proves i 
assistencial, per poder abordar possibles nous brots o noves pandèmies. 
b. Reforçarà les plantilles i estructures sanitàries per disposar d'equips entre 
3 i 5 dies. 
c. Reforçarà de personal d'atenció primària per assumir amb més intensitat 
l'atenció domiciliària i la telemedicina. 
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d. Establirà protocols clars de seguretat i prevenció pel sector sanitari, socio-
sanitari i residencial, establint serveis de referència a l'Atenció Primària i als 
serveis de malalties infeccioses de referència. 
e. Millorarà el registre de dades i del tractament de la informació de vigilàn-
cia epidemiológica. 
f. Avançarà la campanya de vacunació de la grip als col·lectius de risc i fo-
mentarà la vacunació del personal sanitari. 
g. Millorarà els sistemes d'informació a la població, amb relació i coordina-
ció amb els Ajuntaments. 
20. Preveure i programar el retorn progressiu a l'activitat assistencial hospi-
talària i de primària a mesura que es vagin alliberant recursos destinats ac-
tualment a la Covid-19. 
21. Recuperar tota l'assistència desprogramada i, per tant, recuperar l'atenció 
a les patologies (càncer, cardiologia, etc.) que no han estat ateses durant el 
període de la crisi sanitària. 
22. Mantenir la disponibilitat d'estructures i circuits sanitaris i socials neces-
saris, preparats per si es produeixen nous brots, mitjançant l’elaboració de 
plans de contingència. 
23. Elaborar un pla d’aprovisionament de material sanitari que permeti dis-
posar d’un estoc de material suficient que tingui totes les eines necessàries 
per tal que el sistema sanitari català tingui la capacitat de donar la millor 
resposta possible a un eventual rebrot de la Covid19 i a la vegada diversifi-
qui els proveïdors i reforci l’economia local. 
24. Activar la xarxa d’oficines exteriors del departament d’empresa i conei-
xement, per tal de garantir l’aprovisionament, homologació i validació de 
proveïdors de productes sanitaris, contribuint a garantir part dels subminis-
tres en l’àmbit sanitari. 
25. Utilitzar les eines de participació ciutadana en salut per recollir l'opinió 
de la ciutadania en relació a l’epidèmia de la Covid19. I incorporar aquestes 
anàlisi en la planificació sanitària i social dels propers mesos i del futur. 
26. Assegurar que les actuacions desenvolupades pel Departament de Salut 
que impliquin el tractament de les dades i informació confidencial per con-
trolar malalties transmissibles emergents s’efectuï tenint en consideració les 
qüestions ètiques desenvolupades pel Comitè de Bioètica de Catalunya i els 
seus grups específics 
27. Establir un programa de consolidació de places que permeti recuperar les 
pèrdues de personal produïdes per les retallades, amb una previsió de convo-
catòries de places àmplies i ràpides. 
28. Fer una revisió ràpida dels malalts amb patologies greus en llista d'espera 
pre-covid i no atesos durant la crisi. 
29. Establir un Pla de xoc per abordar les llistes d'espera, ja immenses abans 
de la Covid-19, i que ara s'han incrementat molt més, planificant un reforç 
diagnòstic i terapèutic. 
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30. Establir a nivell territorial mecanismes de coordinació i integració fun-
cional de tots els diferents dispositius assistencials/siguin de l'ICS o del 
SISCAT, socials i sociosanitaris. 

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2020 

Anna Caula i Paretas Eduard Pujol i Bonell 
Portaveu del GP ERC Portaveu del GP JxCat 

Eva Granados Galiano 
Portaveu del GP PSC-Units 
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS DEL GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMEN-
TARI DE CIUTADANS (REG. 71159) 

A la Mesa del Parlament 

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Lorena Rol-
dán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableix l'article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre la gestió de la crisi 
sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les accions 
previstes de protecció social i reactivació econòmica (tram. 255-00012/12) i el 
debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant l’impacte de la pandèmia de 
la Covid-10 (tram.255-00013/12), que substitueix les propostes de resolució 3 
i 13 del Grup Parlamentari de Ciutadans, 15 del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà. 

Proposta de resolució transaccional 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Implementar les actuacions contemplades en el pla de suport a la in-
dústria de la mobilitat i l’automoció i dotar-lo dels recursos necessaris per a 
dur-les a terme, d’acord amb la Moció 66/XII sobre política industrial. 
2. Instar al govern a elaborar un informe d’afectació de la Covid-19 sobre 
l’activitat turística que faci una aproximació des de l’anàlisi de la demanda i 
l’anàlisi de l’oferta tot considerant els efectes directes i també els indirectes i 
els induïts. 
3. Activar una línia d’ajuts econòmics directes adreçada a professionals i 
microempreses del sector turístic que per les seves característiques i condici-
ons esdevinguin més vulnerables als efectes de la crisi econòmica provocada 
per la Covid-19. 
4. Activar una línia d’ajuts econòmics directes adreçada al comerç de Ca-
talunya, procurant garantir la continuïtat dels establiments comercials que 
han vist amenaçada la seva viabilitat pels efectes econòmics de la pandèmia. 
5. Impulsar mesures d’ajut al sector del transport de mercaderies i viatgers 
que han vist reduida la seva activitat de forma total o parcial, per tal de para 
el cop dels efectes de la crisi de la Covid-19 i preparar el sector per la seva 
modernització mitjançant la descarbonització, la digitalització i el reforç 
global del sector. 
6. Reforçar el suport de la banca pública als sectors econòmics més afectats 
per l’emergència sanitària, oferint liquiditat a autònoms, pimes i empreses 
per assegurar, així, llocs de treball i mitigar els efectes de la Covid-19. 
7. Buscar els mecanismes necessaris per donar resposta a les necessitats eco-
nòmiques que han generat o generaran l’organització d’activitats esportives, a 
causa de la Covid-19; a les entitats esportives i a les ad-ministracions locals. 
8. Augmentar les partides pressupostaries destinades a subvencions per 
l’organització d’activitats esportives que tinguin un impacte significatiu dins 
els sistema esportiu català. 
9. Impulsar els projectes de recerca i innovació en tecnologies digitals avan-
çades que afavoreixin la generació i impuls d’una nova indústria i economia 
per a Catalunya. 
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10. Accelerar les inversions i els projectes relatius a la tecnologia 5G apli-
cada als sectors econòmics, socials i productius de Catalunya per tal 
d’acompanyar-los en la seva reconversió i fer-los més resilients davant el 
canvi de model econòmic que està suposant la digitalització i tecnificació. 
11. Afavorir la inversió i aposta per projectes relacionats amb les tecnolo-
gies digitals avançades tals com el 5G, la IoT, la intel·ligència Artificial, els 
smartdrones, entre d’altres, de forma territorialitzada a tot Catalunya per tal 
d’afavorir la igualtat d’oportunitats en la generació d’aquesta nova economia 
digital a tot el territori català. 
12. Prendre les mesures necessàries per implementar una línia d’ajuda amb 
una dotació suficient que permeti obrir una línia de concessió de sub-
vencions directes en l’àmbit del comerç, els serveis, l’artesania i la moda 
afectats econòmicament pel Covid-19. 
13. Estudiar la viabilitat d’activació d’una línia immediata de microcrèdits 
de fins a 25.000 euros, amb un any i mig de carència, sense comissions i a un 
tipus d’interès del 0%, per a establiments de restauració ( bars, cafeteries i 
restaurants) afectats pel Covid-19. 
14. Desenvolupar protocols de Comerç Segur per assegurar les garanties 
higièniques i de seguretat per als empresaris, treballadors i clients per la 
reobertura de comerços i negocis, així com oferir formació al personal sobre 
les mesures de prevenció de la propagació del Covid-19 adaptades a cada 
lloc de treball. 
15. Crear un pla de digitalització del petit comerç que permeti la seva mo-
dernització i adaptació als nous hàbits de compra. 
16. Donar compliment al mandat de Parlament de començar a treballar en els 
pressupostos de 2021, adaptats a la crisi sanitària, econòmica i social per 
poder-los, presentar en termini i abans del 10 d'octubre de 2020 tal com pre-
veu la Llei de finances públiques de Catalunya. 
17. Incrementar significativament el pressupost en R+D+i, fixant com a ob-
jectiu a llarg termini que la inversió del Govern, empreses, Universitats i 
ONGs dedicada a aquesta finalitat sigui del 3% del PIB i augmentar la 
col·laboració i interacció entre la recerca pública i privada que afavoreixi un 
augment de la inversió privada. 
18. Dissenyar i implementar en el termini més breu possible una finestreta 
única que contingui tota la informació administrativa existent, centralitzant i 
facilitant tots els tràmits possibles a les famílies, els treballadors, els autò-
noms, les pimes, les administracions locals i supramunicipals en referència a 
la situació de crisi sanitària, econòmica i social provocada pel Covid-19. 
19. Estudiar una reformulació de la línia de finançament ICF Crèdit - Inver-
sió, destinada al finançament d'actius fixos, materials, immaterials i finan-
cers, reproduint el límit de la inversió sol·licitada a 25.000 euros i cobrint el 
100% d’aquesta. El termini de devolució s'ha d'ajustar en funció de l'import 
sol·licitat, no sent inferior, en cap cas, a 5 anys. 
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20. Estudiar una reformulació de la línia de finançament ICF Crèdit - Circu-
lant, destinats a despeses i necessitats pròpies dels negocis, reduint el límit 
de la seva sol·licitud a 25.000 euros, ampliant el termini de devolució a deu 
anys i atorgant fins a 2 anys de carència. 
Palau del Parlament, 2 de juliol de 2020 

Eduard Pujol i Bonell Anna Caula i Paretas 
Portaveu del GP JxCat Portaveu del GP ERC 

Lorena Roldán Suárez 
Portaveu del GP Cs 
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