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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa de la Comissió de Justícia
El dia 29 de novembre de 2018 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Jus

tícia, integrada pels diputats Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciuta
dans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; 
Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem que 
va ésser substituït per la diputada Yolanda López Fernández, en data 4 de juliol de 
2019; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni
tat Popular  Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, que va ser substituïda per la diputada Esperanza García 
González, en data 2 de maig de 2019, i Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari 
Republicà, que n’ha estat designat ponent relator, de conformitat amb el que estableix 
l’article 120.4 del Reglament del Parlament

Els dies 28 de març i 2 de maig de 2019, de conformitat amb l’article 117.2 del 
Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i 
experts en el marc de la Ponència (BOPC núm. 328, del dia 7 de maig de 2019, pà
gina 7).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla
ment, s’ha reunit el dia 24 de juliol de 2019. Han assessorat la Ponència el lletrat 
Ferran Domínguez García i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas Majó, i l’ha as
sistida la gestora parlamentària Laura Bover Romero.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat el Projecte de llei 
de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la 
igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial i 
les esmenes presentades, la Ponència ha establert l’Informe següent:

Al final del document hi ha el text tal com quedaria si la Comissió aprovés totes 
les recomanacions de la ponència (predictamen).
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Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya 
per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

I. Ordenació de les esmenes

TEXT PRESENTAT

A tot el text del Projecte

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació a tot el text

Sempre que aparegui «la malaltia o patologia» es modificarà per «la discapaci-
tat sensorial».

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 1.

TEXT PRESENTAT

Article 1. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Es modifica l’article 4218 del Codi civil de Catalunya i queda redactat de la ma

nera següent:
«Article 4218. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació 
notarial.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De supressió

Article 4218. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria la legislació 
notarial.

Esmena 3
GP de Ciutadans (1)
De supressió a l’article 421.8 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya

Article 421.8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació 
notarial.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
De modificació de l’article 1

«Si el testador, per qualsevol raó, té una discapacitat sensorial, el notari ha de 
procedir com s’estableix als articles següents».
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Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició a l’article 1

Article 1. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
Es modifica l’article 4218 del Codi civil de Catalunya i queda redactat de la ma

nera següent:
«Article 4218. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest Codi i, de forma supletòria, la legislació 
notarial.

En qualsevol cas el Notari haurà de proporcionar els suports i mitjans necessaris 
tant per testar com per a actuar com a testimoni, així com efectuar els ajustaments 
raonables, perquè puguin exercir amb normalitat aquesta comesa, sense que això 
suposi cap càrrega econòmica addicional per la testador.»

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 2 i 3.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5, 6, 13 i 

el text del projecte. D’acord amb aquesta recomanació i la proposta d’adequació lin
güística, jurídica i formal, l’article 1 quedaria redactat de la manera següent:

«Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 

manera següent:
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, 

el notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha 
d’oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li 
pugui comportar cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de 
proporcionar al notari els mitjans esmentats.

»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb dis-
capacitat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament notarial.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 4.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Testimonis
Es modifica l’article 42110 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 42110. Testimonis
»1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 

llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

»2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament.»

ESMENES PRESENTADES

Esmena 6
GP de Ciutadans (2)
De modificació a l’article 421.10 del Llibre IV del Codi Civil de Catalunya

Article 421.10. Testimonis
1. En el cas que el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial o con-

currin circumstàncies especials, el notari haurà d’oferir-li, en tot cas, la possibilitat 
d’utilització del Braille, la llengua de signes, la lectura de signes, la lectura labial o 
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altres mitjans tècnics o electrònics per a suplir la discapacitat sensorial, que afecti 
la comprensió oral, la lectura o l’escriptura, en l’atorgament del testament d’acord 
amb l’establert en la disposició addicional segona, i en cas que el testador accepti, 
no caldrà demanar la intervenció de testimonis.

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
D’addició a l’article 2. Testimonis

1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 
llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament 
ja sigui escrit mitjançant l’escriptura en tinta, en Braille, o per algun mitjà tecno-
lògic.

«En el cas que el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial, el no-
tari haurà d’oferir-li en tot cas la possibilitat d’utilització del Braille, traductor de 
llengua de signes o de qualsevol altre mitjans tecnològics, per llegir o signar el tes-
tament d’acord amb l’establert en la disposició addicional segona d’aquest llibre 
quart, i, en cas que el testador accepti, no caldrà demanar la presència de testimo-
nis.»

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
D’addició

Article 42110. Testimonis
1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 

llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel 
fet que tingui una discapacitat sensorial.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 8.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5, 6, 13 

i el text del projecte. Veure el text de la transacció en les recomanacions de la Po
nència de l’article 1.

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 7.

TEXT PRESENTAT

Article 3. Idoneïtat dels testimonis
Es modifica l’article 42111 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, en el sentit de 

suprimir la lletra b), de manera que els apartats c), d) i e) passen a ser els apartats b), 
c) i d), respectivament. L’article queda redactat de la manera següent:

«Article 42111. Idoneïtat dels testimonis
»1. Els testimonis, si n’han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de saber signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 
ni que tinguin la seva mateixa residència.
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»2. No poden ésser testimonis:
a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.
b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per 

fals testimoni.
c) Els afavorits pel testament.
d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de 

consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 
del notari autoritzant.

»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referèn
cia l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el tes
tament.»

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
De modificació d’una paraula a l’article 3.421-11 Idoneïtat dels testimonis

[...]
«1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de poder signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, 
ni que tinguin la se mateixa residència.»

Apartat 2 i 3
No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 9.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 42114 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 42114. Redacció del testament tancat
»1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma autògrafa o per altres 

mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió del lloc i 
la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar aquesta 
circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el testador 
al final del testament.

»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha
ver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re
coneguda.

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra 
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada 
de manera que no en pugui ésser extret sense esquinçarla.

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.»
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 10
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
De modificació i addició de l’article 4. Redacció del testament tancat

[...]
1. El testament tancat és escrit pel testador, ja sigui amb forma autògrafa, amb 

Braille, o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb 
l’expressió del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de 
fer constar aquesta circumstància i s’ha d’identificar la citada persona, que ha de 
signar amb el testador al final del testament.

2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha
ver saltat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re
coneguda.

3. Si el testador no sap o no por signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra per
sona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada de 
manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la.

5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.
6. S’entén que les persones amb discapacitat visual o sordceguesa saben o po-

den llegir si coneixen el sistema Braille o si poden servir-se d’altres mitjans tècnics 
per escriure, llegir o signar per si mateixos el testament d’acord amb l’establert en 
la disposició addicional segona d’aquest llibre quart.

Apartat 1
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició

Article 42114. Redacció del testament tancat
1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma autògrafa, en braille, o per 

altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb l’expressió del 
lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha de fer constar 
aquella circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha de signar amb el 
testador al final del testament.

Apartat 3
Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
D’addició d’un incís a l’apartat 3 de l’article 4

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 42114 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent:
«Article 42114. Redacció del testament tancat
[...]
»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra per

sona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver salvat 
les paraules esmenades, afegides o entrelínies, fet constar la seva identitat i la causa 
de la impossibilitat que signi el testador.

[...]
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Addició de nous articles
Esmena 13
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició article 5. Despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille

Les despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille seran assumides per 
la notària en el seu defecte el Col·legi de Notaris, deixant exempt per això a l’admi-
nistració o al client.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció dels punts 1 i 4 de l’esmena 10 i l’esmena 11.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmena 5, 6, 13 

i el text del projecte. Veure el text de la transacció en les recomanacions de la Po
nència de l’article 1.

La Ponència no fa cap recomanació sobre el punt 6 de l’esmena 10 i l’esmena 12.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions 
referides a persones
En aquesta llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a per

sones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
D’addició

Disposició addicional Segona. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat senso-
rial

De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del 
Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments 
s’ha d’utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lin-
güístics o tècnics que permetin suplir la discapacitat sensorial que afecti la com-
prensió oral, la lectura o l’escriptura.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena 14.

TEXT PRESENTAT

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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TEXT PRESENTAT

Exposició de motius

I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial en igualtat 

de condicions respecte de les altres persones pel que fa a l’exercici efectiu dels seus 
drets a l’hora d’atorgar un testament davant del notari i de poder intervenir en quali
tat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.

Les persones amb discapacitat sensorial són aquelles que pateixen o bé una dis
funció, una discapacitat o bé un hàndicap visual, auditiu o verbal que limita les se
ves facultats de comunicació expressiva i receptiva, i per tal de subvenir les seves 
necessitats específiques és convenient adoptar les mesures oportunes per aconse
guir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici dels seus drets i deures com 
a ciutadans.

Aquesta llei té per objecte, en primer lloc, suprimir les expressions recollides en 
el Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com sordes, cegues o mu
des, perquè la seva desaparició pot contribuir a eliminar l’estigmatització que deri
va d’aquesta discapacitat, que, com és obvi, és susceptible d’una ampla gradació i 
classificació segons els casos. I, en segon lloc, la llei té per objecte eliminar les res
triccions que el Codi estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de 
realitzar actes de naturalesa successòria i situarles en el mateix pla d’igualtat que el 
que correspon a les persones que no tenen discapacitats sensorials quan volen ator
gar testament i ordenar les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis 
en l’atorgament d’un testament aliè.

Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen
sorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui la 
capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una malaltia o tenir una patolo
gia determinada no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de 
realitzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– 
el fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni 
en el testament que atorga una altra persona.

La malaltia o la disfunció de caràcter físic no és, per ella mateixa, un criteri per 
determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona. 
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença 
al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot mantenint la norma vigent 
que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada cas i en funció de les cir
cumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva capacitat de comprensió 
i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat sensorial, de conformi
tat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma 
supletòria, de la legislació notarial.

Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapaci
tat sensorial que poden qualificarse de discriminatòries. Aquestes són persones que 
ja poden realitzar actes jurídics amb plena eficàcia, atès que la malaltia o patologia 
que afecta els seus sentits no restringeix el seu autogovern, perquè són persones que 
poden manifestar la seva voluntat conscient i lliure i tenen facultats de comprendre 
i de discerniment per prendre les decisions més adequades en relació a l’àmbit per
sonal o patrimonial. Actualment, amb els avenços tecnològics existents, no té cap 
justificació mantenir en el Codi civil de Catalunya limitacions específiques per als 
col·lectius de persones amb discapacitat sensorial, amb l’efecte, a més, que la desig
nació col·lectiva de les persones amb una disfunció dels seus sentits resulta discri
minatòria. Avui dia, aquestes mancances sensorials es poden suplir amb alternatives 
de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans tecnològics que atorguen una fiabi
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litat i una seguretat jurídica equivalent a la que té lloc quan qui es manifesta és una 
persona sense aquest tipus de discapacitat.

Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig 
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la 
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb defi
ciències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur partici
pació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins 
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea 
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a 
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Co
missió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 20102020 que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiarse de la seva 
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que 
les persones amb discapacitat sensorial no pateixin cap discriminació per raó de la 
seva discapacitat sensorial en l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen 
com a ciutadans en l’àmbit del dret civil de Catalunya.

II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 25 

de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no discri
minació de les persones amb discapacitat sensorial, mitjançant la qual el Parlament 
va instar el Govern a estudiar i presentar la modificació del Codi civil de Catalunya 
per a fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat senso
rial en matèria testamentària.

Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de 
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els prin
cipis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i efi
ciència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment al 
mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, 
i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial respecte dels 
seus drets successoris. Atès el criteri de proporcionalitat, s’han modificat estricta
ment aquells preceptes del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal d’equipa
rar els drets de les persones discapacitades i aquesta modificació s’ha dut a terme 
per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que es modifica, amb la finalitat que la 
regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.

Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testa
mentària.

La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que 
són concretament: en primer lloc, l’article 4218, relatiu al testador que és una per
sona amb discapacitat sensorial en el moment de l’atorgament; en segon lloc, l’apar
tat 2 de l’article 42110, que estableix que no cal la intervenció de testimonis quan 
el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial; en tercer lloc, s’elimina la 
lletra b) de l’apartat 2 de l’article 42111, fet que té per conseqüència que les persones 
amb discapacitat sensorial ara podran intervenir en qualitat de testimoni en l’ator
gament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apartat 5 de l’article 
42114, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», i permetent que 
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les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat tal com ho 
pot fer qualsevol altra persona.

Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions dis
criminatòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial a l’hora d’atorgar 
un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament 
del testament per una altra persona.

ESMENES PRESENTADES

Apartat I
Esmena 15
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació dels paràgrafs 3, 4, i 5 de la exposició de motius que quedaria de 
la següent manera

«Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el codi civil de Catalu-
nya estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de realitzar actes 
de naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que el que corres-
pon a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan volen atorgar testament 
i ordenar les últimes voluntats, o bé quan intervén com a testimonis en l’atorgament 
d’un testament aliè».

Paràgraf 1
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un incís al paràgraf 1 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 

permanent o transitòria, en igualtat de condicions respecte de les altres persones pel 
que fa a l’exercici efectiu dels seus drets a l’hora d’atorgar un testament davant del 
notari i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testa
ment per una altra persona.

[...]

Paràgraf 2
Esmena 17
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un incís al paràgraf 2 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, són 

aquelles que pateixen o bé una disfunció, una discapacitat o bé un hàndicap visual, 
auditiu o verbal que limita les seves facultats de comunicació expressiva i recepti
va, i per tal de subvenir les seves necessitats específiques és convenient adoptar les 
mesures oportunes per aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici 
dels seus drets i deures com a ciutadans.

[...]
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Paràgraf 3
Esmena 18
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació del paràgraf 3r de l’exposició de motius

I
Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalunya 

estableix a les persones amb discapacitat sensorial a l’hora de dur a terme actes de 
naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon 
a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testament i ordenen 
les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament d’un 
testament aliè.

Esmena 19
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
D’addició d’un incís al paràgraf 3 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Aquesta llei té per objecte, en primer lloc, suprimir les expressions recollides 

en el Codi civil de Catalunya que identifiquen les persones com sordes, cegues o 
mudes, perquè la seva desaparició pot contribuir a eliminar l’estigmatització que 
deriva d’aquesta discapacitat, que, com és obvi, és susceptible d’una ampla grada
ció i classificació segons els casos. I, en segon lloc, la llei té per objecte eliminar les 
restriccions que el Codi estableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 
permanent o transitòria, a l’hora de realitzar actes de naturalesa successòria i situar
les en el mateix pla d’igualtat que el que correspon a les persones que no tenen dis
capacitats sensorials quan volen atorgar testament i ordenar les últimes voluntats, o 
bé quan intervenen com a testimonis en l’atorgament d’un testament aliè.

[...]

Paràgraf 4
Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
De modificació al paràgraf 4 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen

sorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui la 
capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una limitació de la seva capa-
citat sensorial no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de 
realitzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– 
el fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni 
en el testament que atorga una altra persona.

[...]

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un incís al paràgraf 4 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen

sorial, ja sigui permanent o transitòria, sigui tractada igual que ho està essent qual
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sevol altra persona que no tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de 
patir una malaltia o tenir una patologia determinada no té, per ella mateixa, per què 
constituir una limitació a l’hora de realitzar determinats actes amb eficàcia jurídi
ca, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el fet d’atorgar testament davant de notari o 
el d’intervenir en qualitat de testimoni en el testament que atorga una altra persona.

[...]

Paràgraf 5
Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
De modificació al paràgraf 5 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
El fet de patir una limitació de la seva capacitat sensorial no és, per ella matei

xa, un criteri per determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament 
o per intervenir en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per 
una altra persona. La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que su
posava la pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot man
tenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada 
cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva 
capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat 
sensorial, de conformitat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de 
Catalunya i, de forma supletòria, de la legislació notarial.

[...]

Esmena 23
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’un incís al paràgraf 5 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
La malaltia o la disfunció de caràcter físic no és, per ella mateixa, un criteri per 

determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona. 
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença 
al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, 
i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, 
en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, valori quina 
és la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tingui o no 
discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, de conformitat amb el que 
estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma supletòria, de la 
legislació notarial.

[...]

Paràgraf 6
Esmena 24
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
D’addició d’un incís al paràgraf 6 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 

en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapa
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citat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, que poden qualificarse de discri
minatòries. Aquestes són persones que ja poden realitzar actes jurídics amb plena 
eficàcia, atès que la malaltia o patologia que afecta els seus sentits no restringeix el 
seu autogovern, perquè són persones que poden manifestar la seva voluntat cons
cient i lliure i tenen facultats de comprendre i de discerniment per prendre les deci
sions més adequades en relació a l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb 
els avenços tecnològics existents, no té cap justificació mantenir en el Codi civil de 
Catalunya limitacions específiques per als col·lectius de persones amb discapacitat 
sensorial, ja sigui permanent o transitòria, amb l’efecte, a més, que la designació col
lectiva de les persones amb una disfunció dels seus sentits resulta discriminatòria. 
Avui dia, aquestes mancances sensorials es poden suplir amb alternatives de comu
nicació no verbal o amb l’ús de mitjans tecnològics que atorguen una fiabilitat i una 
seguretat jurídica equivalent a la que té lloc quan qui es manifesta és una persona 
sense aquest tipus de discapacitat.

[...]

Paràgraf 7
Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
D’addició d’un incís al paràgraf 7 de l’apartat I de l’Exposició de motius

Exposició de motius
I
[...]
Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 

les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig 
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la 
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb defi
ciències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur partici
pació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins 
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea 
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a 
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Co
missió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 20102020 que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiarse de la seva 
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que 
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, no patei
xin cap discriminació per raó de la seva discapacitat sensorial, ja sigui permanent o 
transitòria, en l’exercici dels drets i llibertats que els corresponen com a ciutadans 
en l’àmbit del dret civil de Catalunya.

Apartat II
Paràgraf 1
Esmena 26
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’un incís al paràgraf 1 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 

25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o tran-
sitòria, mitjançant la qual el Parlament va instar el Govern a estudiar i presentar la 
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modificació del Codi civil de Catalunya per a fer efectiu el dret de no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial en matèria testamentària.

[...]

Paràgraf 2
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
D’addició d’un incís al paràgraf 2 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de 

bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els prin
cipis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i efi
ciència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment 
al mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Cata
lunya, i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, ja 
sigui permanent o transitòria, respecte dels seus drets successoris. Atès el criteri de 
proporcionalitat, s’han modificat estrictament aquells preceptes del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya per tal d’equiparar els drets de les persones discapacitades i 
aquesta modificació s’ha dut a terme per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que 
es modifica, amb la finalitat que la regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.

[...]

Paràgraf 3
Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició d’un incís al paràgraf 3 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles 

del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent 
o transitòria, en matèria testamentària.

[...]

Paràgraf 4
Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
D’addició d’un incís al paràgraf 4 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que 

són concretament: en primer lloc, l’article 4218, relatiu al testador que és una per
sona amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o transitòria, en el moment de 
l’atorgament; en segon lloc, l’apartat 2 de l’article 42110, que estableix que no cal la 
intervenció de testimonis quan el testador sigui una persona amb discapacitat senso
rial, ja sigui permanent o transitòria; en tercer lloc, s’elimina la lletra b) de l’apartat 
2 de l’article 42111, fet que té per conseqüència que les persones amb discapacitat 
sensorial, ja sigui permanent o transitòria, ara podran intervenir en qualitat de tes
timoni en l’atorgament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apartat 5 
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de l’article 42114, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», i per
metent que les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament tancat 
tal com ho pot fer qualsevol altra persona.

Paràgraf 5
Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
D’addició d’un incís al paràgraf 5 de l’apartat 2 de l’Exposició de motius

Exposició de motius
II
[...]
Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de Ca

talunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions discrimi
natòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui permanent o 
transitòria, a l’hora d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testi
moni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 31
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
D’addició d’un paràgraf que serà l’últim de l’exposició de motius

II
Amb la mateixa finalitat, la disposició addicional primera de la Llei disposa que, 

en l’atorgament de testaments, i a sol·licitud del testador, s’ha d’utilitzar el braille, la 
llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics, mitjans que 
ha de proveir el notari, llevat que el testador prefereixi utilitzar els seus.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 15 i 18 
i el text del projecte amb el redactat següent:

«Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalu-
nya estableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o perma-
nent, a l’hora de dur a terme actes de naturalesa successòria i situar-les en el mateix 
pla d’igualtat que el que correspon a les persones que no tenen aquesta discapacitat 
quan atorguen testament i ordenen les últimes voluntats, o bé quan intervenen com 
a testimonis en l’atorgament d’un testament aliè.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre les esmenes 16,17, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 i el text del projecte amb el redactat següent:

«[...] amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, [...].»
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmenes 20 i el 

text del projecte amb el redactat següent:
«Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen

sorial sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no tingui 
la capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una discapacitat sensorial 
determinada no té, per ella mateixa, per què constituir una limitació a l’hora de rea
litzar determinats actes amb eficàcia jurídica, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el 
fet d’atorgar testament davant de notari o el d’intervenir en qualitat de testimoni en 
el testament que atorga una altra persona.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre l’esmenes 22 i el 
text del projecte amb el redactat següent:

«El fet de patir una discapacitat sensorial no és, per ella mateixa, un criteri per 
determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per una altra persona. 
La llei elimina, amb caràcter general, el criteri restrictiu que suposava la pertinença 
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al col·lectiu de persones amb discapacitat sensorial i, tot mantenint la norma vigent 
que així ho estableix, deixa que sigui el notari qui, en cada cas i en funció de les cir
cumstàncies personals de l’atorgant, valori quina és la seva capacitat de comprensió 
i les seves habilitats comunicatives, tingui o no discapacitat sensorial, de conformi
tat amb el que estableixen les disposicions del Codi civil de Catalunya i, de forma 
supletòria, de la legislació notarial.»

La Ponència no fa cap recomanació sobre l’esmena 31.

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de 
les persones amb discapacitat sensorial

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

II. Resum de les recomanacions de la Ponència

Recomanades

Grup parlamentari de Ciutadans
3

Grup parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
2, 8, 11, 14

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
1, 9, 10 (apartats 1 i 4)

Esmenes transaccionades
Grup parlamentari de Ciutadans
6

Grup parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
18

Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
13, 15

Esmenes no recomanades
Grup parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
31

Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar
12

Grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem
4, 7, 10 (apartats 6)
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III. Dictamen que resultaria si la Comissió adoptés totes les 
recomanacions de la Ponència 

Exposició de motius

I
La finalitat de la llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 

temporal o permanent, (transacció esmes. 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en 
igualtat de condicions respecte de les altres persones pel que fa a l’exercici efectiu 
dels seus drets a l’hora d’atorgar un testament davant del notari i de poder intervenir 
en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament del testament per una altra persona.

Les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transac-
ció esmes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) són aquelles que pateixen o bé 
una disfunció, una discapacitat o bé un hàndicap visual, auditiu o verbal que limi
ta les seves facultats de comunicació expressiva i receptiva, i per tal de subvenir 
les seves necessitats específiques és convenient adoptar les mesures oportunes per 
aconseguir la igualtat de tracte o d’oportunitats en l’exercici dels seus drets i deures 
com a ciutadans.

Aquesta llei té per objecte eliminar les restriccions que el Codi civil de Catalunya es-
tableix a les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, a l’hora 
de dur a terme actes de naturalesa successòria i situar-les en el mateix pla d’igualtat que 
el que correspon a les persones que no tenen aquesta discapacitat quan atorguen testa-
ment i ordenen les últimes voluntats, o bé quan intervenen com a testimonis en l’atorga-
ment d’un testament aliè. (transacció esmenes 15 i 18)

Es tracta, doncs, que en l’àmbit del dret civil una persona amb discapacitat sen
sorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 i 30) sigui tractada igual que ho està essent qualsevol altra persona que no 
tingui la capacitat modificada judicialment, car el fet de patir una discapacitat sen-
sorial (esmena 1 i transacció esmena 20) determinada no té, per ella mateixa, per què 
constituir una limitació a l’hora de realitzar determinats actes amb eficàcia jurídi
ca, com és –en l’àmbit d’aquesta llei– el fet d’atorgar testament davant de notari o 
el d’intervenir en qualitat de testimoni en el testament que atorga una altra persona.

El fet de patir una discapacitat sensorial (esmena 1 i transacció esmena 22) no és, 
per ella mateixa, un criteri per determinar si una persona és capaç o no per atorgar 
un testament o per intervenir en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de 
testament per una altra persona. La llei elimina, amb caràcter general, el criteri res
trictiu que suposava la pertinença al col·lectiu de persones amb discapacitat senso
rial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 i 30) i, tot mantenint la norma vigent que així ho estableix, deixa que sigui el 
notari qui, en cada cas i en funció de les circumstàncies personals de l’atorgant, va
lori quina és la seva capacitat de comprensió i les seves habilitats comunicatives, tin
gui o no discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 
17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) de conformitat amb el que estableixen les dis
posicions del Codi civil de Catalunya i, de forma supletòria, de la legislació notarial.

Es tracta, en definitiva, de modificar les disposicions del Codi civil de Catalunya 
en matèria testamentària que establien restriccions vers les persones amb discapaci
tat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29 i 30) que poden qualificarse de discriminatòries. Aquestes són per
sones que ja poden realitzar actes jurídics amb plena eficàcia, atès que la discapaci-
tat sensorial (esmena 1) que afecta els seus sentits no restringeix el seu autogovern, 
perquè són persones que poden manifestar la seva voluntat conscient i lliure i tenen 
facultats de comprendre i de discerniment per prendre les decisions més adequades 
en relació a l’àmbit personal o patrimonial. Actualment, amb els avenços tecnolò
gics existents, no té cap justificació mantenir en el Codi civil de Catalunya limita
cions específiques per als col·lectius de persones amb discapacitat sensorial, ja sigui 
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temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) 
amb l’efecte, a més, que la designació col·lectiva de les persones amb una disfunció 
dels seus sentits resulta discriminatòria. Avui dia, aquestes mancances sensorials 
es poden suplir amb alternatives de comunicació no verbal o amb l’ús de mitjans 
tecnològics que atorguen una fiabilitat i una seguretat jurídica equivalent a la que té 
lloc quan qui es manifesta és una persona sense aquest tipus de discapacitat.

Aquesta llei implementa la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat, feta a Nova York el 13 de desembre de 2006 i que 
forma part, a tots els efectes, del nostre ordenament jurídic des del dia 3 de maig 
de 2008, així com la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. El text de la 
Convenció recull expressament a la lletra e) del preàmbul que «la discapacitat és un 
concepte que evoluciona i que resulta de la integració entre les persones amb defi
ciències i les barreres degudes a l’actitud i a l’entorn que impedeixen llur partici
pació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres» i, dins 
de l’àmbit de la Unió Europea, la Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea 
estableix, a l’article 21, el principi de no discriminació per raó de discapacitat i, a 
l’article 26, inclou el principi d’integració de les persones amb discapacitat. La Co
missió Europea, també, va aprovar el document que estableix l’Estratègia Europea 
sobre Discapacitat 20102020 que té com a objectiu fer possible que les persones 
amb discapacitat puguin fruir de tots els seus drets, així com beneficiarse de la seva 
participació en la societat. En la línia d’aquests precedents, aquesta llei pretén que 
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció es-
menes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) no pateixin cap discriminació per raó 
de la seva discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en l’exercici dels drets i llibertats que els 
corresponen com a ciutadans en l’àmbit del dret civil de Catalunya.

II
Amb aquesta iniciativa, el Govern dona compliment a la Resolució 683/XI, de 

25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, sobre la igualtat de drets i la no 
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o perma-
nent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) mitjançant la qual 
el Parlament va instar el Govern a estudiar i presentar la modificació del Codi civil 
de Catalunya per a fer efectiu el dret de no discriminació de les persones amb dis
capacitat sensorial en matèria testamentària.

Del mateix contingut de la Llei es desprèn la seva adequació als principis de 
bona regulació de l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que es concreten en els prin
cipis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i efi
ciència. En aquest sentit, es tracta d’una norma necessària per donar compliment al 
mandat de la Resolució 683/XI, de 25 de maig de 2017, del Parlament de Catalunya, 
i per dotar de seguretat jurídica les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui tem-
poral o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) res
pecte dels seus drets successoris. Atès el criteri de proporcionalitat, s’han modificat 
estrictament aquells preceptes del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal 
d’equiparar els drets de les persones discapacitades i aquesta modificació s’ha dut a 
terme per mitjà d’una llei atès el rang de la norma que es modifica, amb la finalitat 
que la regulació assoleixi l’eficàcia i eficiència preteses.

Per aconseguir aquest objectiu, es modifica l’actual redacció de diversos articles 
del llibre quart del Codi civil de Catalunya, amb la finalitat d’eliminar qualsevol 
tracte discriminatori de les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o 
permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en matèria 
testamentària.
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La llei modifica quatre articles del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que 
són concretament: en primer lloc, l’article 4218, relatiu al testador que és una perso
na amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció esmenes 16, 
17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) en el moment de l’atorgament; en segon lloc, 
l’apartat 2 de l’article 42110, que estableix que no cal la intervenció de testimonis 
quan el testador sigui una persona amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o per-
manent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30); en tercer lloc, 
s’elimina la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 42111, fet que té per conseqüència que 
les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal o permanent, (transacció es-
menes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) ara podran intervenir en qualitat de 
testimoni en l’atorgament de testament per altri; i, en darrer lloc, es modifica l’apar
tat 5 de l’article 42114, en relació al testament tancat, eliminant l’expressió «cecs», 
i permetent que les persones amb discapacitat visual puguin atorgar un testament 
tancat tal com ho pot fer qualsevol altra persona.

Amb la modificació dels esmentats articles del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya s’aconsegueix promoure la igualtat de drets i eliminar regulacions dis
criminatòries que afecten les persones amb discapacitat sensorial, ja sigui temporal 
o permanent, (transacció esmenes 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30) a l’hora 
d’atorgar un testament i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’ator
gament del testament per una altra persona.

Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la ma-

nera següent: 
«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, el 

notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha d’oferir al 
testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li pugui comportar 
cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de proporcionar al notari 
els mitjans esmentats.

»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb discapa-
citat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament notarial.» (esmenes 
2, 3 i transacció esmenes 5, 6 i 13)

Article 2. Testimonis
Es modifica l’article 42110 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent: 
«Article 42110. Testimonis
»1. En l’atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, 

llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari 
ho demanin.

»2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials pel fet 
que tingui una discapacitat sensorial.» (esmena 8)

Article 3. Idoneïtat dels testimonis
Es modifica l’article 42111 del Codi civil de Catalunya, apartat 2, en el sentit de 

suprimir la lletra b), de manera que els apartats c), d) i e) passen a ser els apartats b), 
c) i d), respectivament. L’article queda redactat de la manera següent: 

«Article 42111. Idoneïtat dels testimonis
»1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 

notari i han de poder (esmena 9) signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin 
el testador, ni que tinguin la se mateixa residència.

»2. No poden ésser testimonis: 
a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.
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b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per 
fals testimoni.

c) Els afavorits pel testament.
d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de 

consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 
del notari autoritzant.

»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referència 
l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el testament.»

Article 4. Redacció del testament tancat
Es modifica l’article 42114 del Codi civil de Catalunya, apartat 5, de forma que 

l’article queda redactat de la manera següent: 
«Article 42114. Redacció del testament tancat
»1. El testament tancat és escrit pel testador, ja sigui en forma autògrafa, amb 

Braille, o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb 
l’expressió del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha 
de fer constar aquesta circumstància i s’ha d’identificar la citada persona, que ha de 
signar amb el testador al final del testament. (esmenes 10 i 11)

»2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després d’ha
ver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el testament 
s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura electrònica re
coneguda.

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra 
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després d’haver fet 
constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el testador.

»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada 
de manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la. (esmena 10)

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.»

Disposició addicional. Tractament del gènere en les denominacions 
referides a persones 
En aquesta llei s’entén que les denominacions en gènere masculí referides a per

sones inclouen dones i homes, llevat que del context se’n dedueixi el contrari.

Disposició addicional segona. Ús de mitjans per a suplir la discapacitat 
sensorial
De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del Codi civil 

de Catalunya, i a sol·licitud del testador, en l’atorgament de testaments s’ha d’utilitzar 
el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que 
permetin suplir la discapacitat sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura o l’es-
criptura. (esmena 14)

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2019
Carmen de Rivera i Pla, Cs; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, JxCat; Jordi Oro

bitg i Solé, ERC; Rosa Maria Ibarra Ollé, PSCUnits; Yolanda López Fernández, 
CatECP; Vidal Aragonés Chicharro, SP CUPCC; Esperanza García González,  
SP PPC, diputats
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al poble de 
les Roquetes, de Sant Pere de Ribes
250-00837/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44065 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44065)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir les dues 
línies de P3 als tres centres escolars del poble de Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) 
per al proper curs 2020-2021, si les necessitats d’escolarització ho requereixen.

Proposta de resolució sobre l’horari d’obertura del Centre d’Atenció 
Primària Amposta
250-00848/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44058 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44058)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avaluar si el Cen
tre d’Atenció Primària d’Amposta (Montsià) doni servei durant les 24 hores segons 
el PLANUC.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de 
l’Escola Escursell i Bartalot, de Ripollet
250-00852/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44066 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44066)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir ober
tes les dues línies de P3 de l’Escola Escursell i Bartalot de Ripollet el proper curs 
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20192020, evitant així la minva de la qualitat educativa, la pèrdua de l’atenció a 
alumnes acabats d’arribar a l’aula d’acollida, si les necessitats d’escolarització ho 
justifiquen.

Proposta de resolució sobre el canvi d’emplaçament i la construcció 
de l’Escola Entença, de Barcelona
250-00853/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44067 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44067)

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

2. Determinar tan bon punt l’Ajuntament de Barcelona informi al Departament 
d’Educació, la nova ubicació per a l’Escola Entença en alguns llocs de titularitat mu
nicipal disponibles en l’entorn de l’escola, que sense ocupar espais verds especial
ment escassos a la zona, acompleixi tots els requisits necessaris.

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

3. Incloure la necessària construcció d’un edifici adequat per a l’Escola Enten
ça de Barcelona en el Pla d’Infraestructures Educatives del Departament d’Educa
ció, de tal manera que entri en funcionament un cop hagi finalitzat l’execució de les 
obres.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una segona línia de P3 a 
l’Escola Isabel Besora, de Reus
250-00855/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44068 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44068)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir amb els 
compromisos adquirits amb l’AMPA de l’Escola Isabel Besora de Reus, per tal 
d’obrir una segona línia de P3 a l’Escola Isabel Besora de Reus, per al proper curs 
20192020, en cas que les necessitats d’escolarització ho justifiquin.
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Proposta de resolució sobre els programes d’atenció domiciliària i 
equips de suport
250-00856/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44078 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44078)

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

1. Que a partir de l’anàlisi elaborat sobre la cobertura dels PADES per àrees bà
siques de salut asseguri que les necessitats de la població estiguin cobertes tenint en 
compte les característiques geogràfiques i poblacionals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició 

2. Vetllar perquè els equips d’Atenció Primària i Comunitària, garantint el conti
nuo assistencial entre tots els serveis que requereixen les persones amb necessitats 
pal·liatives, incloent els que son atesos per PADES.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3. Elaborar, d’acord amb el pla estratègic d’atenció pal·liativa de Catalunya, un 
pla de cobertura on s’inclogui l’atenció continuada a nivell domiciliari per garantir 
una cobertura, amb equitat territorial, i amb una bona cobertura horària, incloent 
els PADES com a equips de suport.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Presentar, en el termini de 6 mesos, davant la Comissió de Salut del Parlament 
el Pla Estratègic d’atenció pal·liativa de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un conveni amb el 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per 
al control de les plagues de mosquits i de mosca negra a les 
comarques de l’Ebre
250-00857/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44059 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44059)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a im-
pulsar la signatura d’un conveni per 10 anys, amb la dotació econòmica suficient, 
entre els Departaments afectats i les administracions locals, junt amb el Consorci 
de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE), per tal que el Consor
ci pugui portar a terme els controls i els tractaments necessaris per controlar les 
plagues de les diferents espècies de mosquits i de mosca negra a les comarques de 
l’Ebre i de l’interior de Catalunya, a l’entorn dels rius Ebre i SegreCinca.

Proposta de resolució sobre els tractaments públics de reproducció 
assistida
250-00858/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 44060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 44060)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Tal i com demanen els centres d’investigació i professionals, treballar per aug
mentar la inversió en investigacions i estadístiques sobre fertilitat a Catalunya donat 
que som el país amb l’edat del primer fill més avançada i amb un greu problema de 
natalitat.

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

2. Divulgar informació sobre la vida fèrtil de les persones i sobre les ajudes per 
a la criança.

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

3. Millorar la gestió de la demanda d’accés a les tècniques de reproducció hu-
mana assistida entre els diferents hospitals públics que ofereixen el servei públic de 
RHA per disminuir les llistes d’espera i vetllar per una equitat territorial incloent 
també a l’Hospital Vall d’Hebron.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Assegurar que la totalitat de l’oferta de punts d’atenció per accedir a les tèc-
niques de RHA ofereixin un servei de qualitat i eficient pel sistema públic de salut.

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

5. Millorar l’accés a les tècniques de RHA a Catalunya, incorporant el coneixe-
ment més actualitzat d’acord a l’evidencia i millorar la gestió de la demanda de les 
tècniques de RHA. La llei ha de garantir els drets de les dones soles i lesbianes i so
bretot que tenir un fill no sigui una barrera de classe.

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

6. Millorar l’accés als gàmetes procedents de donació per totes aquelles persones 
que ho necessiten.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar 
als centres educatius
250-00866/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45324 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45324)

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

1. Reafirma la necessitat de garantir que cada centre educatiu de Catalunya dis-
posi d’un professional d’infermeria de Salut i Escola de referència.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió

2.1. Reconèixer als infants amb malalties cròniques i la seva necessitat de gaudir 
d’atenció sanitària als centres escolars des de l’educació infantil de primer cicle fins 
als estudis post obligatoris, afegint les seves necessitats sanitàries com a criteri per 
contemplar aquests infants com alumnes amb NEE.

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

2.2. Incorporar l’atenció sanitària en totes les etapes educatives, d’acord amb el 
Pla funcional per a la detecció de casos derivat del conveni entre el Departament 
de Salut i Educació.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació 

2.3. Presentar davant la Comissió d’Educació l’acord entre el Departament 
d’Educació i el Departament de Salut per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats 
de salut dels centres educatius de Catalunya, en el qual es descriuen les funcions de 
la infermera a l’escola.

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

2.4. Elaborar, conjuntament amb el Departament de Salut, un mapa de necessi-
tats amb el nombre d’alumnes amb malalties cròniques i necessitats complexes, per 
centres educatius i àrea bàsica de salut.

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

2.5. Elaborar, d’acord amb les dades del mapa de necessitats i al Pla d’inter-
venció individualitzat compartit (PIIC) de cada alumne amb malalties cròniques i 
necessitats complexes, un pla territorial per cobrir les necessitats d’aquests alumnes 
amb malalties cròniques, mentre que no hi ha infermeria a tots els centres educatius.

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

2.6. Vetllar per que el personal sanitari dels equips dels EAPs referent de cada 
centre educatiu, disposi dels recursos per valorar les necessitats sanitàries dels 
alumnes amb malalties cròniques.

Proposta de resolució sobre la incorporació de la infermera escolar 
als centres educatius
250-00867/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45325 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45325)

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

1. Reafirma la necessitat de garantir que cada centre educatiu de Catalunya dis-
posi d’un professional d’infermeria de Salut i Escola de referència.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió 

2.1. Presentar davant la Comissió de Salut l’acord entre el Departament d’Edu-
cació i el Departament de Salut per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats de salut 
dels centres educatius de Catalunya en el qual es descriuen les funcions de la infer
mera a l’escola, pel que fa a les tasques d’atenció sanitària als infants amb malalties 
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cròniques, de prevenció i promoció de la salut i també la seva relació amb el Centre 
d’Atenció Primària de referència en el territori.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

2.2. Elaborar, conjuntament amb el Departament d’Educació, un mapa de neces-
sitats amb el nombre d’alumnes amb malalties cròniques i necessitats complexes, 
per centres educatius i àrea bàsica de salut.

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

2.3. Elaborar, d’acord amb les dades del mapa de necessitats i al Pla d’interven-
ció individualitzat compartit (PIIC) de cada alumne amb malalties cròniques i ne-
cessitats complexes, un pla territorial per cobrir les necessitats d’aquests alumnes 
amb malalties cròniques, mentre que no hi ha infermeria a tots els centres educatius.

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

2.4. Vetllar perquè el personal sanitari dels equips dels EAPs referent de cada 
centre educatiu disposi dels recursos per valorar les necessitats sanitàries dels alum
nes amb malalties cròniques.

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

2.5. Incorporar l’atenció sanitària en totes les etapes educatives, d’acord amb el 
Pla funcional per a la detecció de casos derivat del conveni entre el Departament 
de Salut i Educació.

Proposta de resolució sobre l’exclusió sanitària i els drets sexuals i 
reproductius
250-00869/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45326 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45326)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i modificació

1. Garantir que el Servei Català de la Salut ofereix una atenció sanitària univer
sal sense exclusions dintre del marc legal vigent en matèria d’universalització de 
l’atenció.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Desplegar abans de finalitzar el 2019 el decret pel qual es desenvolupa la Llei 
9/2017 de manera que quedin esmenats els dèficits del nou RDL 7/2018 i s’adoptin 
procediments flexibles i garantistes que evitin que l’exigència de determinats requi
sits administratius suposin una barrera per l’atenció sanitària pública.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió 

3. Garantir l’avortament gratuït dins la cartera de serveis de la sanitat pública, 
l’accés a totes les persones a la prestació de la interrupció sanitària de l’embaràs en 
condicions de qualitat.

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

4. Instar al Síndic de Greuges a presentar als grups parlamentaris, en el termini 
d’un mes, un informe sobre l’exclusió sanitària al CatSalut on hi constin les dades 
de reclamacions rebudes i facturacions indegudes des del 2012.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació i supressió 

5. Presentar als Grups parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe d’ava-
luació de les interrupcions voluntàries d’embaràs on hi constin les dades de dones 
ateses per tipologia.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació i supressió 

6. Adoptar mesures per rescabalar les persones que han patit facturacions d’aten
cions sanitàries on, tot i tenir dret a l’atenció universal i gratuïta, en cas que se’ls 
hagin fet cobraments indeguts.

Proposta de resolució sobre la salut sexual i reproductiva
250-00870/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45327 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45327)

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

1. Instar el Govern de l’Estat a la revisió de l’Estratègia Nacional i que faci un 
pas més convertintse en un Plan Nacional de Salud Sexual y Anticoncepció per po
der dotar de recursos adequats les diferents mesures que s’hagin d’engegar, incloent 
entre altres els anticonceptius més actualitzats, costefectius i amb menys efectes 
secundaris per les dones en la Cartera de Serveis del sistema públic de salut.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Seguir garantint l’equitat en l’accés a les interrupcions voluntàries de l’emba-
ràs, així com als diferents mètodes anticonceptius i a un consell contraceptiu ade
quat.

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

3. Estudiar la possibilitat de disposar dels mètodes LARC (implants i dispositius 
intra uterins) en els centres d’atenció primària on hi ha dispositiu d’Atenció a la Salut 
Sexual i Reproductiva (ASSIR), per millorar l’accessibilitat als mètodes contracep-
tius de la cartera de serveis públics de salut en condicions d’equitat i garantir les 
necessitats de les dones en aquest àmbit.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió

6. Com a màxim en el curs 20202021, incloure l’educació sexual i afectiva des 
de la petita infància i en tot el cicle escolar com element integrat en el currículum 
educatiu, establint materials pedagògics estandarditzats adaptats a l’edat i impartits 
per professionals amb formació especialitzada, per tal de prevenir les violències 
sexuals. La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, 
complicitat, compromís, autoestima i autocura. La formació haurà de comprendre 
el reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusa
dor, així com les respostes que poden donarhi els i les menors i a quines persones 
poden acudir per a rebre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

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

7. Garantir l’avaluació periòdica d’acord amb els indicadors definits i consen-
suats en el marc de l’ENAPISC.

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 43225; 45318 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43225)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera 

1. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar 
a la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català, castellà i occità dins del 
seu domini lingüístic i que no pot ser discriminada per raó de llengua.
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Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació i addició al punt 2, que quedaria redactat de la següent manera: 

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc
times de discriminació lingüística per l’ús del català, castellà o aranès.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
De modificació i addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera: 

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament 
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística per l’ús del cata-
là, castellà o aranès s’investigui d’ofici i no només quan hi ha denúncies.

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De supressió i addició al punt 6, que quedaria redactat de la següent manera: 

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè insti els mi
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana a Catalunya i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències 
públiques de l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències 
judicials, tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès 
en català tots els idiomes oficials.

Esmena 5
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou punt 7, que quedaria redactat de la següent manera: 

7. De la mateixa manera, fer les gestions oportunes perquè els departaments ofe-
reixin també en castellà i aranès tots els serveis i la informació completa, en la seva 
condició de llengües oficials i garantint el dret de tota la ciutadania.

Esmena 6
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou punt 8, que quedaria redactat de la següent manera: 

8. Fer, per part de l’administració de la Generalitat, totes les comunicacions 
dirigides als ciutadans en català, castellà i aranès. Així mateix, treballar amb els 
ajuntaments de tot Catalunya perquè garanteixin totes les comunicacions en català, 
castellà i aranès als ciutadans, seguint el principi de no-discriminació, en la seva 
condició de llengües oficials i garantint el dret de tota la ciutadania, especialment 
aquells amb un major nombre d’habitants, donada la seva diversitat, com per exem-
ple el de Barcelona.

Esmena 7
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou punt 9, que quedaria redactat de la següent manera: 

9. Garantir el dret de tot ciutadà a que, en els casos en què aquest es dirigeix a 
l’administració, sigui respost en la mateixa llengua oficial que el primer ha utilitzat, 
en compliment del principi de no-discriminació.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45318)

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

1. Reforçar l’acció de campanyes informatives a les dependències públiques i en 
organismes privats, especialment en àmbits en què es produeixen més baixos índexs 
d’ús del català, per recordar a la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en 
català i occità dins del seu domini lingüístic i que no pot ser discriminada per raó 
de llengua.

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

2. Reforçar els instruments d’assistència gratuïta i completa a aquelles persones 
que hagin estat víctimes de discriminació lingüística.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 5

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, de
finitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir 
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera, en relació 
amb les llengües pròpies de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició del punt 6

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè insti els mi
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de 
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials, 
tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català 
i en aranès.

Proposta de resolució sobre les mesures per a millorar l’Hospital 
Comarcal de Blanes
250-00876/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45328 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45328)

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

1. Conservar la prestació dels serveis de guàrdia de cirurgia i traumatologia de 
l’Hospital Comarcal de Blanes, coordinant-se amb l’hospital de Calella.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició 

2. Garantir als pacients la correcta coordinació del servei de ginecologia i obs
tetrícia de l’hospital, suprimit l’any 2011.

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

3. Assegurar els recursos necessaris destinats a medicina interna i al servei d’ur
gències, amb l’objectiu que la capacitat del servei sigui adequada a les necessitats 
de la població.

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

4. Mantenir el servei d’horari nocturn d’atenció a la població assignada als Cen
tres d’Atenció Primària de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, de manera integra-
da amb l’Hospital Comarcal de Blanes i el CAP Lloret Centre.

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

5. Garantir un seguiment adequat de l’embaràs per a tota la població de l’ABS 
de Blanes a l’Hospital Comarcal.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació i addició 

6. Seguir garantint els serveis de pediatria, ginecologia i obstetrícia tots els dies 
de la setmana a l’hospital, com fins ara.

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

7. Mantenir el funcionament dels quiròfans de l’hospital, adequat a les necessi-
tats de la població.

Proposta de resolució sobre la gestió de l’atenció al joc patològic
250-00883/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45329 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45329)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

1) Realitzar un monogràfic dedicat al joc patològic als informes anuals de la cen
tral de resultats d’acord amb la transparència i l’accessibilitat a la informació que 
presta a tota la ciutadania.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació, addició i supressió 

2) Determinar una adequada freqüència de visites als programes específics d’aten
ció al joc patològic, d’acord amb la valoració del pacient, per a garantir l’atenció de 
les persones amb aquest trastorn d’acord amb les recomanacions de les guies clíniques.

Proposta de resolució sobre l’equitat en l’accessibilitat als serveis 
de la xarxa de programes especialitzats de suport assistencial a la 
discapacitat intel·lectual i la salut mental
250-00886/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45330 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45330)

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

1) Revisar el model d’atenció integral a les persones amb discapacitat intel·lec-
tual i la dotació de recursos per a la seva implementació, amb criteris de planifica-
ció que assegurin l’eficiència del model, l’evidència de les seves pràctiques, l’equitat 
territorial i l’accessibilitat de les persones.

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

2) Instar al CatSalut, que un cop definit el Model, faci les accions necessàries per 
a dotar els recursos de salut per assegurar la implementació del model.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió 

3) Garantir els recursos necessaris per tal de prestar una assistència sanitària de 
qualitat, segons les recomanacions de les guies clíniques vigents.
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Proposta de resolució sobre la solució als problemes de climatització 
dels centres de salut i els hospitals
250-00893/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45331 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45331)

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

1. Treballar per a identificar les consultes, centres i hospitals de Catalunya que 
puguin tenir problemes de climatització.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació, supressió i addició 

2. Presentar en seu parlamentària, en un termini màxim de 6 mesos, la relació 
d’actuacions de millora de climatització dels centres de salut incorporades al Pla de 
millora i confort 2019-2021, per tal de garantir les adequades condicions laborals 
de tots els treballadors i treballadores sanitaris i els drets dels usuaris i usuàries.

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00008/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 46728, 46729, 46730, 46731 i 46737, 46732, 46733, 46734, 46735, 46736 

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament: 25.09.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 46728)

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

d’Unitat Popular  Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolu
ció subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255
00008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Un acord per l’autodeterminació, l’amnistia i 
els drets civils i polítics
Els Països Catalans, i en particular Catalunya, viuen avui una situació excepcio

nal. Als problemes que afecten el conjunt de la humanitat, com la crisi ecològica i 
climàtica generada pel model de producció i de consum del sistema econòmic vi
gent, el qual genera també grans desigualtats socials i econòmiques que s’aprofun
deixen amb cada procés de recessió econòmica, Catalunya hi afegeix una crisi insti
tucional pròpia, derivada de la crisi de l’Estat de les Autonomies, del trencament del 
seu pacte constitucional a partir de la no acceptació de la darrera reforma estatutària 



BOPC 425
30 de setembre de 2019

3.10.30. Debats generals 39 

a Catalunya per part del Tribunal Constitucional  la institució que n’havia de ser ga
rant. En definitiva, la crisi institucional a Catalunya neix de la no acceptació del dret 
a l’autodeterminació i a l’autogovern del poble de Catalunya per part de les institu
cions de l’Estat espanyol. Una crisi institucional, doncs, que impedeix al poble de 
Catalunya, però també a la resta dels Països Catalans sota administració de l’Estat 
espanyol, de disposar les eines polítiques, jurídiques i institucionals que li permetin 
fer front als principals reptes que li toca enfrontar.

Avui som a les portes de la sentència del Tribunal Suprem en relació al judici que 
ha celebrat contra antics membres del Govern català, així com dos coneguts porta
veus del moviment popular per l’autodeterminació. I lluny de contribuir a afrontar 
les esperades sentències d’aquest irregular procés judicial en un clima de diàleg i 
distensió que contribueixi a la recerca d’una solució política orientada a l’aprofun
diment democràtic en drets i llibertats, les institucions de l’Estat han volgut llençar 
un missatge al poble català, així com als pobles solidaris de la resta de l’Estat, amb 
la detenció de fins a 9 activistes independentistes acusantlos de terrorisme, rebel·lió 
i sedició.

És en el context d’aquesta situació d’excepcionalitat política, que: 
1. El Parlament de Catalunya constata que la construcció d’una República inde

pendent és un objectiu legítim i desitjat per cada vegada més ciutadans i ciutadanes 
d’arreu dels Països Catalans. És obligació de totes les forces polítiques i socials de
mocràtiques construir i articular els més amplis consensos, i garantir que les institu
cions públiques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines perquè aquest objectiu 
sigui realitzable en el marc del reconeixement i l’exercici del Dret a l’Autodetermi
nació dels Pobles, reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans i el 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.

2. El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya va exercir el dret a l’auto
determinació en el Referèndum d’Autodeterminació del passat 1 d’octubre de 2017, 
celebrat en un marc d’amenaces i de repressió exercides per l’Estat espanyol abans, 
durant i després del mateix. Constatem que va ser la violència física, ambiental i 
jurídica exercida per l’Estat espanyol la que va impedir la celebració de la votació 
en les millors condicions de normalitat democràtica, i que enlloc de perseguir els 
culpables d’aquella violència, s’ha empresonat i forçat a l’exili a moltes de les res
ponsables d’un Referèndum legítim i legal.

3. El Parlament de Catalunya constata que, davant la incapacitat i la impossibi
litat de materialitzar l’exercici de l’autodeterminació a Catalunya l’octubre de 2017, 
i davant la manca d’acords amplis en els anys posteriors, és responsabilitat de les 
forces democràtiques del país, així com de les seves institucions, cercar solucions 
democràtiques que donin resposta a l’aspiració popular d’exercir aquest dret. Aques
tes solucions passen pel reconeixement de les vies d’exercici de l’autodeterminació 
de les quals disposa el poble català tot reconeixent també aquelles vies que ja ha 
exercit de forma legítima.

4. El Parlament de Catalunya es reafirma, d’acord amb la Resolució 1/XI del 
2016, així com la Resolució 534/XII de 2019, apartat I.2, 6, en el seu caràcter ple
nament sobirà, rebutjant les imposicions antidemocràtiques de les institucions de 
l’Estat espanyol, i en especial, dels seus Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem. 
Com a conseqüència, el Parlament de Catalunya afirma la legitimitat de la desobe
diència civil i institucional, com a instruments en defensa d’aquells drets civils, po
lítics i socials que puguin ser lesionats.

5. El Parlament de Catalunya reconeix que l’exercici del dret a l’autodetermina
ció va necessàriament lligat a la defensa i l’exigència d’una Amnistia total. Com a 
part indestriable del programa orientat al reconeixement i l’exercici del dret col·lec
tiu del poble a l’autodeterminació, l’amnistia ha d’anul·lar totes les causes judicials 
impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingudes o em
presonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret a l’autodetermi
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nació fins el dret a vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els drets ci
vils i polítics com la llei mordassa, la llei antiterrorista o qualsevol altre dispositiu 
jurídic. L’amnistia també ha de reparar els danys causats a aquestes persones, a les 
seves famílies i als col·lectius dels quals formaven part, i haurà de preveure mesures 
en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.

6. El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya pertany a una realitat na
cional més àmplia, la dels Països Catalans, i insta a l’obertura d’un procés de diàleg 
i concertació amb els agents polítics, socials, econòmics i culturals del conjunt de 
l’àmbit nacional, així com amb les seves institucions, per tal de preveure, concretar 
i, eventualment, consensuar les vies de reconeixement i exercici de la sobirania i del 
dret a l’autodeterminació en tot l’àmbit dels Països Catalans.

7. El Parlament de Catalunya manifesta que l’exercici del dret a l’autodetermi
nació ha de comportar un debat profund sobre el model polític, institucional, eco
nòmic, social i cultural del conjunt del país. Per això, i d’acord amb els debats que 
puguin tenir lloc en relació als continguts, les formes i els objectius de les aliances 
internacionals que el poble català pugui establir, serà també imprescindible debatre 
i eventualment prendre una decisió en relació a la pertinença o no a les diferents or
ganitzacions internacionals, començant per l’Estat espanyol, però també en relació 
a la Unió Europea, la Unió Monetària i Econòmica de la Unió Europea, l’OTAN, i 
altres organismes internacionals.

8. Finalment, i en coherència amb tot l’establert, el Parlament de Catalunya ins
ta el Govern a impulsar «Un acord nacional per l’amnistia, l’autodeterminació i els 
drets civils i polítics», obert a tots els agents polítics, socials i culturals dels Països 
Catalans, que tingui com a finalitat agrupar totes les forces partidàries de la demo
cràcia al nostre país, amb l’objectiu d’assentar els consensos necessaris per assolir 
l’amnistia de totes les persones perseguides per l’exercici dels seus drets polítics, ci
vils i socials, i fixar les vies per concretar l’exercici del dret a l’autodeterminació en 
el termini més breu possible.

Proposta de resolució 2. Una amnistia pels drets civils i polítics
Davant la imminència de la sentència del Tribunal Suprem en el primer gran ju

dici contra l’autodeterminació, i en el marc d’una situació d’excepció en l’ús de les 
lleis, institucions judicials i cossos policials en contra de la dissidència per part de 
l’Estat espanyol: 

1. El Parlament de Catalunya es reafirma en la defensa del dret a l’autodetermi
nació, i subratlla que l’exercici concret d’aquest dret ha d’anar necessàriament lligat 
a la defensa i l’exigència d’una amnistia total.

2. El Parlament de Catalunya afirma que aquesta amnistia ha d’anul·lar totes les 
causes judicials impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, 
detingudes o empresonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret 
a l’autodeterminació fins el dret a vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra 
els drets civils i polítics com la llei mordassa, la llei antiterrorista o qualsevol altre 
dispositiu jurídic que hagi retallat drets civils i polítics en benefici.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que el contingut de l’amnistia també ha 
d’anar orientat a la memòria, el reconeixement i la reparació. En aquest sentit, l’am
nistia haurà de respondre a l’objectiu de reconèixer i reparar els danys causats a les 
persones que hagin estat represaliades en l’exercici dels seus drets i dels drets col
lectius, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part.

4. El Parlament de Catalunya subratlla que el procés d’amnistia haurà de preveure 
necessàriament mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fo
namentals pel què fa a les vulneracions al dret a la llibertat d’expressió i de reunió, en 
relació a la violència exercida contra població civil, la vulneració de dret a la represen
tació directa i indirecta, les detencions i empresonaments il·legals i, en definitiva, la 
vulneració del dret de qualsevol ciutadà o ciutadana a viure en pau al seu propi país.
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5. Finalment, i en conseqüència amb un posicionament global en relació a les 
vulneracions contra drets fonamentals i en defensa d’una amnistia total, el Parla
ment de Catalunya rebutja l’operació repressiva impulsada els darrers dies per l’Au
diencia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil que ha comportat la detenció de fins 
a 9 activistes catalans, n’exigeix el seu alliberament immediat i l’arxivament de la 
causa oberta contra elles. També insta el Govern català a impulsar un procés de re
coneixement i reparació als represaliats i les seves famílies.

Proposta de resolució 3. Per la plena sobirania econòmica
Avui és imprescindible un gir de 180 graus en relació al model econòmic i so

cial vigent al nostre país. Catalunya necessita tenir les eines polítiques, jurídiques i 
institucionals per tal de poder dur a terme les seves pròpies polítiques, però també 
necessita de les eines econòmiques per a ferles possibles.

En aquest sentit, és imprescindible posar les bases d’un nou model de relacions 
econòmiques que vehiculi les necessitats de producció, consum i distribució de la 
societat al servei del conjunt de la societat, i no només en benefici d’algunes mino
ries.

En una societat democràtica, el progrés econòmic ha d’estar relacionat amb 
l’equitat, la participació, la sostenibilitat ambiental –ajustant aquest progrés als lí
mits físics de la disponibilitat dels recursos– i la cooperació.

Per això, i perquè la política i les institucions públiques han de servir al bé comú, 
han de permetre fomentar el desenvolupament col·lectiu, comunitari i personal, i no 
poden alimentar aquelles lògiques que es fonamentin en l’afany de lucre; i perquè 
Catalunya necessita aquells instruments que li permetin tenir capacitat de impulsar 
la seva pròpia economia a partir dels criteris descrits, per tot això és imprescindible 
dotarnos d’una banca pública que sigui expressió de la sobirania financera i que al
hora impulsi la sobirania econòmica.

Per això: 
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 

impulsar els treballs per la creació d’una Banca Pública catalana i: 
a. Iniciar el present any 2019 les accions necessàries per a transformar, a tots els 

efectes, l’Institut Català de Finances en la Banca Pública de Catalunya, essent la ma
teixa una entitat que pugui actuar en tots els camps que ho fa la banca convencional.

b. La Banca Pública de Catalunya tindrà entre els seus objectius centrals facilitar 
liquiditat a l’economia productiva, l’economia social i el sector públic català.

c. La Banca Pública ha de fer propis i promoure els principis, valors i objectius 
de la banca ètica.

2. Exigir al govern de l’Estat espanyol el traspàs de tots els béns immobles ac
tualment propietat de la Sareb per a ser gestionats per la Banca Pública de Cata
lunya.

3. Comminar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme una política 
sobirana en la gestió del deute públic i: 

a. Suspendre immediatament el pagament del deute fins que no s’hagi realitzat 
auditoria del mateix.

b. Iniciar una auditoria del deute que tindrà com a objectiu saber com i en què 
s’han gastat els recursos i fomentar un debat públic sobre l’origen de la llosa del deu
te i les seves conseqüències per a la vida de les classes populars.

c. Aquesta auditoria també tindrà com a objectiu dirimir quina part del deute és 
il·legítim i, en conseqüència, quina part és la que s’ha de deixar de pagar.

Fascicle segon
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Proposta de resolució 4. Per la distribució de la riquesa
Segons l’informe INSOCAT «Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inver

sió social» la població en risc de pobresa ha augmentat a Catalunya i es situa en un 
23’8% i a la meitat de llars de Catalunya els costa arribar a finals de mes. La manca 
de polítiques públiques transformadores i la insuficient inversió social fan que les 
desigualtats es perpetuïn i la pobresa es cronifiqui.

A això hi hem de sumar que la reestructuració del capital a la perifèria europea 
comporta des de fa anys uns beneficis empresarials sostinguts que van acompanyats 
d’una sistemàtica devaluació de salaris i de les condicions de treball, que genera 
una recuperació del consum molt dèbil. En d’altres paraules, mentre el capital privat 
troba les maneres d’absorbir la riquesa col·lectiva a través dels ingressos, les subven
cions i la transferència de capital públic, les classes populars són les que assumeixen 
el pes i els costos d’aquest sistema. A la pràctica, i en aquest context, no tocar els 
impostos, o baixarlos de forma genèrica, significa afavorir »que siguin els pobres 
qui paguin«, perquè a hores d’ara, els principals instruments disponibles per a la dis
tribució de riquesa (el mercat, i l’Estat) fan que els rics cada vegada siguin més rics, 
i els pobres cada vegada més pobres.

En d’altres paraules, la distribució de la riquesa no està funcionant si del que es 
tracta és de corregir i no augmentar les diferències socials i econòmiques.

La fiscalitat no només pot intervenir en relació a la creixent desigualtat, sinó que 
conté elements claus de socialització i de incidència sobre les dinàmiques socials: 
així, amb els impostos sobre la riquesa o sobre el patrimoni, qui més té, més ha de 
contribuir a la cosa pública; i amb els impostos sobre la renda, el fruit de la riquesa 
pot destinarse a uns usos col·lectius i no a l’acumulació del capital en mans priva
des, distribuint enlloc de concentrant en poques mans la capacitat de consum i afa
vorint dinàmiques de consum col·lectiu o col·laboratiu, enlloc del consum individual.

És des d’aquesta doble perspectiva, que persegueix alhora una millor redistribu
ció de la riquesa per reduir les desigualtats, i per altra banda, unes dinàmiques de 
canvi social que afavoreixin les dinàmiques públiques, col·lectives i col·laboratives, 
que proposem una reforma fiscal que vagi encaminada a una estratègia de sobira
nia econòmica, que esdevingui un canvi de paradigma i que serveixi per passar de 
privilegiar les estratègies del capital transnacional a articular una economia auto
centrada.

És per això que: 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 

termini de seixanta dies: 
a. Una modificació de l’import sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) 

amb increments de l’1% per a trams superiors a 60.000 €, del 2.5% als superiors a 
90.000 €, del 4% als superiors de 120.000 €, del 5.5% als superiors als 150.000 € i 
del 10% als superiors a 600.000 €.

b. Una modificació de l’Impost sobre Donacions i Successions per tal de reduir, 
com a mínim, les bonificacions als grups I i II, i que aquestes bonificacions només 
s’apliquin a les herències inferiors a 200.000 euros (amb la possibilitat de quedarne 
exempt l’habitatge habitual fins a 300.000 €).

c. Una modificació de l’Impost de Patrimoni per tal de modificar el tipus d’escala 
de l’impost progressivament de manera que, com a mínim, el primer tram augmenti 
un 0,05 i el tram més alt un 0,5.

d. Una modificació dels Tributs sobre el Joc i l’Impost als Casinos, amb especial 
atenció a la tributació en casinos i complexes lúdicoturístics o hotelers que disposen 
de diferents tipus o espais per al Joc.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en el 
termini de 3 mesos amb l’objectiu de gravar i reduir les externalitats negatives de 
l’activitat turística: 
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a. Una modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics per tal 
de, com a mínim, modificarne l’objectiu i les afectacions. L’objectiu de l’impost 
serà combatre les externalitats i efectes negatius que l’activitat turística genera sobre 
el territori i la població, especialment en zones de major concentració turística. I els 
ingressos derivats de l’impost restaran afectats a la dotació del Fons estructural per 
la cobertura pública de necessitats residencials, creat a la Llei 4/2017. En el cas dels 
creuers, s’augmentarà el gravamen.

b. Una modificació de les Taxes Portuàries de la Generalitat relatives als serveis 
d’amarratge i subministres per a embarcacions d’esbarjo de la llista 6a, Iots o em
barcacions a motor de llista 7a superiors a 8m d’eslora i embarcacions a motor i vela 
superiors a 12m d’eslora.

c. Un nou impost especial sobre impactes i consums específics de combustible per 
a la navegació aèria i marítima a motor en ports, aeroports, aeròdroms i heliports.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, per tal de com
plementar les modificacions anteriors, a elaborar un sistema d’indicadors de pressió 
turística del qual se’n derivi entre d’altres, la creació d’un impost sobre la petjada 
turística que gravi en funció dels indicadors els impactes negatius de l’activitat tu
rística i les activitats relacionades en termes habitacionals.

Proposta de resolució 5. Per fer front a la crisi socioecològica 
La greu crisi socioecològica que viu el planeta ha empès a centenars de perso

nes i joves als carrers per denunciar la inoperància de les institucions i de la classe 
política per combatre el canvi climàtic, la desertització, els grans incendis forestals, 
els fenòmens meteorològics extrems, la contaminació ambiental i la pèrdua de bio
diversitat mundial.

El capitalisme s’ha consolidat a escala global a través de l’explotació tant de les 
classes treballadores com dels recursos naturals. El creixement econòmic només ha 
pogut produirse a través del consum de cada vegada més béns naturals, d’energi
es no renovables, i de la generació d’una quantitat gairebé infinita de residus. En la 
seva expansió planetària, el desenvolupament capitalista ha superat la capacitat de 
recuperació de la natura tot xocant amb els límits físics del sistema Terra.

En la segona dècada del segle xxi, les lògiques extractivistes i productivistes han 
esquerdat el fràgil equilibri ecològic planetari i ens ha empès acceleradament cap 
a un col·lapse socioecològic que compromet el nostre benestar actual i futur com a 
humanitat.

Les bones voluntats expressades per governs, administracions i multinacionals 
en la lluita contra el canvi climàtic no s’han materialitzat en una reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i, en conseqüència, de la temperatura global. 
Les conferències, cimeres, acords i pactes pel clima (entre els que cal comptar el 
Protocol de Kioto o els Acords de París) han demostrat ser instruments ineficaços 
en la lluita contra la crisi ecològica i climàtica. En la mateixa mesura, els governs 
i les administracions autonòmiques, buides de sobirania, han esdevingut elements 
necessaris per enfortir les polítiques extractivistes i globalitzadores que pam a pam 
esmicolen i exploten el nostre país fent primar la lògica de mercat per sobre de la 
natura, les persones i el territori.

Bona prova d’aquesta inoperància ha estat la retallada i el desdibuixament patit 
per la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, una de les més avançades d’Europa, a 
mans del Tribunal Constitucional espanyol. A la pràctica, la resolució d’aquest Tri
bunal no només ha servit l’objectiu de llimar, limitar i retallar la capacitat del poble 
català de dotarse d’instruments per fer front als reptes que enfronta, sinó que ha 
anat més enllà i ha contribuït a blindar els privilegis de les empreses contaminants 
i garantir el manteniment del model socioproductiu industrial, extractivista i globa
litzador del capitalisme que ens aboca a un futur ambientalment incert on les con
dicions materials de vida de les classes populars dels Països Catalans estan en risc.
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Per tot això: 
1. El Parlament de Catalunya es reafirma en la Llei 16/2017 de Canvi climàtic, 

i declara el seu compromís en anar més enllà en l’àmbit de la legislació, i insta el 
Govern català, i totes les administracions públiques de Catalunya a comprometre’s 
en les reivindicacions plantejades al voltant de la Vaga General Internacional con
vocada per al proper 27 de setembre per aturar l’escalfament global i combatre la 
crisi ecològica i climàtica.

2. El Parlament de Catalunya insta al govern a: 
a. treballar de forma clara cap a un model descarbonitzat restablint la Llei 

16/2017 de Canvi Climàtic del Parlament de Catalunya retallada pel Tribunal Cons
titucional, desinversió en la indústria fòssil i implementar els impostos per a les em
preses contaminants.

b. apostar pels biocombustibles locals com la biomassa (estella, pellet o llenya) 
per a potenciar l’aprofitament i millora dels nostres boscos i la substitució del con
sum de combustibles fòssils.

c. aturar la incineració de residus i clausurar les plantes de valoració energètica 
abans del 2021 així com prohibir l’exportació de residus per la seva posterior incine
ració fora del Principat de Catalunya.

d. impulsar el projecte de Llei Catalana Residu Zero de Prevenció de residus i 
per un ús eficient dels recursos.

e. elaborar un estratègia per fer possible un procés de decreixement turístic al 
Principat de Catalunya i la reconversió d’un model turístic extractivista, contami
nant i massiu construït sobre la base de l’acumulació per despossessió, la precarietat 
laboral i la destrucció de l’entorn natural per un model social i econòmic fonamentat 
en els drets laborals, la protecció de l’entorn natural i el benestar de les persones.

f. treballar per un model agropecuari ecològic i de proximitat. Reforçant les xar
xes locals de distribució d’aliments i de consum ecològic, preservant l’agrobiodiver
sitat, abolint els transgènics i creant un banc de terres.

g. desenvolupar i promoure el sector forestal, com a mesura per prevenir grans 
incendis i el manteniment del territori, en tant que som un país eminentment forestal 
i que el PIB que representa aquest sector en el si de la nostra economia és insignifi
cant a dia d’avui. És necessari donar suport al sector perquè es pugui desenvolupar 
també en matèria de formació, capacitació de treballadors i aconseguir una gestió i 
producció responsable i eficient.

h. fer una aposta real per incentivar econòmicament la gestió forestal sostenible 
en finques de titularitat pública i privada amb l’objectiu de fer front a l’actual con
text d’emergència climàtica que té com a conseqüència directa els grans incendis 
forestals, la pèrdua de biodiversitat, l’abandonament del territori i el despoblament 
de zones rurals.

i. valoritzar i estimular l’ús els productes fustaners de proximitat com a mesura 
per contribuir a l’economia local de les zones rurals i per tal de fomentar les actua
cions forestals als nostres boscos.

j. incrementar les partides pressupostàries destinades a prevenció d’incendis ten
dint a un equilibri progressiu entre el percentatge destinat a l’extinció (90%) i el des
tinat a prevenció (10%).

k. promoure la creació de taules del foc municipals en els municipis que es tro
ben dins de PPP (Perímetres de Protecció Prioritària), enteses com a espais de tro
bada amb tots els agents involucrats en la prevenció i l’extinció.

l. garantir la preservació del conjunt d’ecosistemes i espècies del territori i a am
pliar la xarxa d’espais protegits i de corredors ecològics, recuperar ecosistemes de
gradats i crear un bancs de llavors d’espècies resilients.
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Proposta de resolució 6. Per un canvi de model en relació a les 
infraestructures
Una de les conseqüències del model de creixement i d’ordenació urbana i terri

torial que s’ha desenvolupat en el nostre país durant les darreres dècades, i que va 
ser una de les causes de la darrera crisi econòmica, financera i habitacional va ser 
la destrucció del territori i la privatització de bona part de les infraestructures i sec
tors bàsics. Aquest procés va anar lligat també a una important degradació de drets 
i del patrimoni material, immaterial i paisatgístic de totes per a benefici d’uns pocs.

A més, tot aquest procés ha anat acompanyat del desmantellament del teixit pro
ductiu i del sector primari, i ha centrat la vida productiva en el monocultiu turístic, 
l’especulació immobiliària i la financiarització de l’economia.

Això suposa una pèrdua de sobirania de tota la població. Esdevé una fal·làcia 
parlar de la sobirania en un país on la gestió de l’aigua, de l’electricitat i de la resta 
d’energies, de les comunicacions analògiques i digitals, de les principals infraestruc
tures i així com de bona part dels serveis públics es troben privatitzats o externalit
zats i la seva gestió, i sovint la seva propietat recau en mans privades.

En aquest context, i seguint els objectius de construir majors nivells de sobirania 
popular, possibilitar una millor ordenació del territori i de les infraestructures que 
no reforci una estructura centralitzada, sinó que estigui pensada en una lògica de 
descentralització i de major equilibri territorial, que afavoreixi sistemes de transport 
i de comunicació col·lectius que redueixin dràsticament els seus efectes contami
nants i contraris al medi natural, i que responguin als interessos de la majoria de la 
població i no només d’una part de la mateixa: 

1. El Parlament de Catalunya es manifesta a favor d’aturar la construcció de les 
noves terminals de creuers a Barcelona, eliminar les bonificacions, les ajudes fiscals 
i la promoció comercial al sector creuerista i limitar i elaborar un pla de reducció 
del nombre de creueristes i creuers que fan escala a tots els ports del Principat de 
Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya es manifesta a favor d’aturar qualsevol ampliació 
de l’aeroport del Prat així com de la resta d’aeroports del Principat de Catalunya i a 
elaborar una pla de decreixement del trànsit aeri i de passatgers en aquestes infraes
tructures que inclogui un pla de reforç i millora de la xarxa ferroviària.

3. El Parlament de Catalunya insta al govern a aturar les ampliacions i noves au
topistes, incentivar una xarxa de transport públic municipal i interterritorial de qua
litat, reduir les tarifes i fomentar l’ús de la bicicleta.

4. El Parlament de Catalunya insta al govern a: 
a. Aplicar criteris de transparència en els tràmits que s’estan duent a terme per 

la confecció i disseny de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern BarcelonaPi
rineus i deixar de portar les gestions de forma secreta i opaca.

b. Aturar la campanya promocional de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hi
vern BarcelonaPirineus iniciada en les darreres setmanes, fins que la població del 
Pirineu no hagi decidit en referèndum si accepta o no la celebració d’aquests Jocs 
Olímpics, tal i com es va aprovar en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials el passat mes de ju
liol.

c. Paralitzar immediatament les obres relacionades amb els Jocs Olímpics d’hi
vern ja iniciades, com és el cas de l’ampliació de Coll de Pal al Berguedà; així com 
dels projectes en fase d’aprovació, com és el cas de l’ampliació de la C16 també al 
Berguedà; i de tots els projectes vinculats als JJOO d’hivern.

d. Aprovar una moratòria de totes les obres i projectes vinculats als Jocs Olím
pics fins que no es celebri el referèndum aprovat en la Moció 104/XII del Parlament 
de Catalunya.
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e. Realitzar un informe públic en el termini d’un mes de totes les obres i projec
tes relacionats amb els Jocs Olímpics d’hivern BarcelonaPirineus, sota quins crite
ris es fan i els costos.

5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una comissió d’estu
di sobre la xarxa de transports ferroviari de Catalunya per tal de considerar la recu
peració d’antigues vies de trens de passatgers, o promoure’n de noves.

Proposta de resolució 7. Per una xarxa de producció i distribució 
d’energia de titularitat pública
La distribució d’energia i per tant la xarxa de producció i distribució juguen un 

paper fonamental per garantir l’accés a l’energia, entès com un servei essencial i 
universal i no merament un servei d’interès econòmic general. Actualment l’energia 
i totes les seves activitats associades estan controlades per l’oligopoli elèctric que 
acumula un gran poder sobre el sector, acaparant més del 90% de l’activitat i de les 
retribucions.

Tant l’esgotament dels combustibles fòssils i nuclears com el canvi climàtic fixen 
uns límits biofísics que ens situen en un futur immediat on la generació elèctrica, 
particularment amb renovables, tindrà una major presència en els mixs energètics. 
Fins i tot pensant en un desitjable i necessari decreixement del consum d’energia, la 
proporció de l’electricitat augmentarà i per tant, també el seu valor estratègic.

El futur immediat doncs, reforçarà encara més la importància de la distribució 
elèctrica. Els canvis tecnològics cap a les xarxes intel·ligents, la generació distribuï
da, el desenvolupament de transport electrificat, l’autoconsum, etc. faran que l’elec
tricitat, i en particular la distribució, prenguin més rellevància.

La recuperació del poder de decisió sobre l’energia, doncs, és essencial per l’im
puls de la generació distribuïda o descentralitzada a partir de fonts d’energia reno
vable. La seva importància és estratègica.

Per tot això: 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. definir un pla de recuperació tant de la propietat com la de la gestió, per raons 

d’interès general, de totes les xarxes de distribució elèctrica, per tal de garantir el 
subministrament al conjunt de la ciutadania, per facilitar la connexió dels projectes 
comunitaris i com a pas indispensable per assolir la sobirania energètica.

b. prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment 
dels i les ciutadanes més vulnerabilitzades, treballant de manera transversal i exi
gint la condonació, per tart d’Endesa i les empreses subministradores, del deute acu
mulat per les famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l’any 2015.

c. iniciar les extincions de totes les concessions hidroelèctriques caducades per 
tal de determinar la seva reversió a control públic, i que vetlli pel compliment dels 
cabals ecològics de totes les conques internes de Catalunya,, tal i com es va aprovar 
en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, sobre la crisi ecològica i els con
flictes ambientals i territorials el passat mes de juliol.

d. exigir al Ministeri per a la Transició Ecològica el traspàs definitiu de totes les 
competències en matèria de concessions de les conques de l’Ebre de Catalunya i a 
crear una conferació hidrogràfica pròpia per a la conca hidrogràfica de la Garona, 
tal i com es va aprovar en la Moció 104/XII del Parlament de Catalunya, sobre la 
crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials el passat mes de juliol.

e. crear una Agència Aranesa de l’Aigua (AAA) per gestionar la conca de la Ga
rona, ja que no és una conca intercomunitària, sinó una conca on l’aigua neix i dis
corre per territori aranès que pertany a Catalunya.

f. redactar plans de transició energètica en el termini màxim de 6 mesos per als 
territoris amb presència de grans centrals productores com les nuclears, que s’han 
de tancar, prioritzant la subrogació dels actuals llocs de treball en els centres pro
ductors per fer front als desmantellaments.
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g. garantir que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) investigui i exerceixi les 
funcions que té assignades de policia d’aigües per verificar el compliment de con
dicions concessionals, correcció d’inscripcions al Registre d’Aigües, captacions il
legals, concessions caducades, etc. que hi ha a les conques de la part catalana que 
pertanyen a la Conferació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

h. fer complir la normativa a la Conferació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), perquè 
vetlli pel rescabalament dels diners que empreses privades han obtingut il·licitament 
i pel retorn a mans públiques de totes les concessions caducades.

i. que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) revisi totes les condicions concessio
nals i el seu compliment a les 287 centrals hidroelèctriques de les conques internes 
catalanes, així com, que promogui la reversió pública de les concessions que hagin 
sobrepassat els 75 anys d’explotació de l’aigua.

j. garantir que totes les centrals hidroelèctriques, tant les de les conques internes 
com les catalanes que actualment depenen de CHE, compleixin la normativa de pesca 
de 1907 i el que estableixen els Plans de Conca pel què fa al compliment dels cabals 
ecològics, així com, el compliment de les condicions concessionals en matèria de ca
bals, escales de peixos i altres infraestructures per al correcte desenvolupament de la 
vida piscícola al riu.

k. estableixi mecanismes de participació municipal en les reversions de centrals 
hidroelèctriques que afectin a domini públic municipal, a més d’afectar a domini 
públic hidràulic, afavorint la gestió local dels recursos hídrics per a la gestió territo
rial dels impactes que genera aquesta activitat que actualment no suposen cap tipus 
de retorn als territoris.

Proposta de resolució 8. Per una alternativa al país negoci
Avui, més de 10 anys després de l’inici de la darrera gran crisi econòmica i fi

nancera, i de l’impuls continuat de polítiques de retallades per part dels governs es
tatals i autonòmics successius, Catalunya es troba amb un sector públic tocat i en 
bona part desmantellat, i amb un sector privat que segueix pressionant per conso
lidar, via externalitzacions o privatitzacions, l’apropiació de sectors tan essencials 
com la sanitat, l’educació o els serveis d’atenció a les persones.

La consolidació d’aquesta dinàmica ha comportat una pèrdua sistemàtica de so
birania per part de la població, un empitjorament de les condicions de vida de les 
classes treballadores i una substancial rebaixa en la qualitat dels serveis públics.

Les externalitzacions són la forma predilecta a través de la qual el neoliberalis
me ha avançat en el desmantellament (encara incomplert) dels serveis públics: la 
progressiva substitució de la funció pública permet la precarització laboral de les 
treballadores, i alhora té com a conseqüència una degradació del servei prestat. És 
així com, durant anys, el neoliberalisme ha anat imposant fórmules, cada cop més 
complexes que afavorien la desregularització d’aquests serveis.

És urgent, doncs, fer una esmena a la totalitat al model imperant i això passa per 
uns serveis, de titularitat, gestió i provisió 100% pública que posin els drets i les 
necessitats de la majoria popular i treballadora al centre i no pas el benefici privat 
de les empreses que aconsegueixen la prestació d’uns serveis que són essencials pel 
desenvolupament de les nostres vides.

De la mateixa manera, i fins que tots els serveis públics no retornin a una gestió 
i una propietat 100% pública, és imprescindible un control sever a les concessions 
de serveis encara vigents. La reiteració de casos com el del 3%, com l’anomenat Cas 
Mercuri o Cas Innova ens demostren el cost col·lectiu que han deixat i deixen les 
privatitzacions.

De fet, veiem com la majoria de casos de corrupció estan relacionats amb la 
contractació pública i que no són casos aïllats. La implicació de la monarquia en el 
cas Nós, així com la seva impunitat efectiva, és una prova més de que a l’Estat es
panyol de les autonomies, la corrupció és filla del disseny institucional pactat entre 
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les elits franquistes i algunes forces polítiques que, basantse en la lògica capitalista 
de l’acumulació, han utilitzat el poder per omplir les seves butxaques i la de les se
ves amistats.

Aquest esquema va reblarse amb la mort de Franco, moment en què la cultu
ra del lucre i d’accés a la riquesa va començar a impregnar tota l’activitat política, 
social i econòmica, servintse de les estructures ja creades, d’un règim dictatorial 
estructuralment corrupte.

Per aquests motius: 
2. El Parlament de Catalunya es compromet a dissenyar i posar en funcionament 

un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis gestionats de forma in
directa en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de con
dicions –administratives i tècniques–, el contingut de l’oferta, les millores i altres 
factors que van fer considerar l’oferta de la concessionària com la més avantatjosa. 
Aquest servei de control tindrà la funció de: 

a. Llistar, tots els contractes que manté el Govern de la Generalitat amb empre
ses externes, amb informació sobre el preu anual del contracte, un enllaç als plecs 
de condicions i el contingut de l’oferta, data d’inici del contracte i de finalització.

b. Proposar, al departament corresponent, la imposició de sancions o resolucions 
contractuals, en cas d’incompliment dels plecs de condicions segons la normativa 
vigent.

c. Controlar el compliment de la llei 19/2014 de transparència, d’accés a la infor
mació pública i bon govern.

3. Davant aquells models que promouen els negocis i beneficis privats davant 
els serveis públics més elementals, proposem més inversió en drets, en serveis, en 
educació i en salut, i per aquests motius el Parlament de Catalunya es compromet a: 

a. Elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant 
aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria 
popular i treballadora.

b. El Parlament insta al Govern de la generalitat a facilitar als municipis que ho 
demanin, per mitjà d’un acord entre el Departament competent i els ens supramuni
cipals, els mitjans necessaris (legals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar 
els processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, d’execució de la remunicipalització 
dels serveis bàsics i béns comuns privatitzats o dels quals s’ha externalitzat la pres
tació.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a retirar el Projec
te de Llei de Contractes de Serveis a les Persones i es compromet a impulsar un nou 
projecte de llei que tingui per objecte blindar la propietat i la gestió pública per part 
de les administracions públiques d’aquells serveis necessaris per garantir el desen
volupament d’una vida digna.

Proposta de resolució 9. Per una sanitat de titularitat, gestió i provisió 
100% pública. Ni llistes d’espera ni exclusió sanitària
El nostre model sanitari s’ha construït durant les darreres dècades més com un 

negoci que no pas com un servei públic. Una part important de la gestió es realitza a 
través de totes les formes imaginables de gestió privada. Això provoca que els ges
tors prioritzin els seus beneficis a la nostra salut.

En el terreny concret, subratllem que avui la sanitat pública catalana compleix 
uns estàndards de màxima qualitat, però pateix d’un model de gestió publicoprivat 
que provoca múltiples mancances i problemes. Sens dubte les llistes d’espera i les 
condicions en les que han de prestar el servei públic són les expressions més clares 
d’aquesta realitat precària. Però com a conseqüència de les problemàtiques acumu
lades després d’anys de retallades i de polítiques orientades a reforçar els consorcis 
privats, hem començat a trobar expressions d’exclusió sanitària entre els col·lectius 
més vulnerables.
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Davant aquesta realitat, els objectius de prestar un servei de salut que sigui uni
versal i gratuït passa per un canvi de model que reforci el sector públic; passa per un 
canvi de model que estableixi un sistema de sanitat de titularitat, gestió i provisió 
100% públiques.

Per aquests motius: 
1. El Parlament de Catalunya insta el govern a: 
a. Elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera, reobrint els serveis tan

cats, quiròfans i llits que han deixat d’estar operatius des de l’any 2009, posant torns 
de tarda on no n’hi hagi per, al mateix temps, maximitzar l’aprofitament tecnològic. 
Es procedirà a dotar les plantilles de personal suficients per dur a terme l’objectiu 
amb èxit.

b. Recapitalitzar i recuperar el sistema sanitari; per tant, analitzar i avaluar les 
concessions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a provisió pública 
directa, i unificació de la titularitat, gestió i provisió pública de tots els centres que 
formen part del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalu
nya).

c. Fer efectiva la universalització de l’assistència sanitària, i, per tant, desenvo
lupar la Llei d’universalització de l’atenció sanitària i millorarne els protocols, tot 
garantint que la residència es pugui acreditar per qualsevol mitjà de prova i no úni
cament el padró.

d. Traslladar mitjançant una instrucció que qualsevol atenció relacionada amb 
l’embaràs (inclosa la seva interrupció voluntària) es farà efectiva amb independència 
de la situació administrativa de la dona.

e. Donar respostes a l’assetjament que reben dones i professionals sanitàries da
vant de clíniques que practiquen avortaments tot estudiant un canvi legislatiu perquè 
les conductes contra el dret a l’avortament siguin tipificades com a delicte específic.

f. Garantir la vacuna del papil·loma humà en els termes que s’ha vingut submi
nistrant fins la present primavera, no aplicant mai més exclusions a persones lgtbi i 
treballadores sexuals que la requereixin.

Proposta de resolució 10. Escola pública i llengua
Atesos els atacs continuats contra l’Escola Pública Catalana i el seu model lin

güístic: 
1. El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Promoure, en el termini màxim de tres mesos, un gran Pacte Nacional per 

l’Escola Pública Catalana i la Immersió Lingüística, que inclogui amplis sectors de 
la societat i que, representant la seva majoria, es comprometin, des dels seus respec
tius àmbits civils i institucionals, a defensarla i a col·laborar en la seva promoció 
i projecció, a la vegada que a protegirla de qualsevol atac o intent de destruirla o 
substituirla.

b. Assolir, en el termini màxim de quatre mesos, un acord social amb les entitats 
socials i sindicals de la Comunitat Educativa, que estableixi els mínims necessaris i 
els seus terminis d’aplicació, per a garantir els recursos i accions que l’Escola Públi
ca Catalana i el sistema educatiu públic requereixen per a revertir les retallades i per 
a assolir els nivells de qualitat educativa i de drets laborals de les persones docents, 
des de l’Escola Bressol fins a la Formació Professional i l’Educació d’Adults, així 
com els ensenyaments artístics, que facin possible una educació pública inclusiva i 
no segregadora.

c. Presentar, en el termini màxim de sis mesos, un pla per a transferir centres 
educatius concertats a la xarxa de titularitat pública, fins assolir en el termini mà
xim de dotze anys a partir de la seva aplicació, una xarxa educativa catalana única, 
pública, inclusiva, gratuïta i universal. Promoure tots els canvis legislatius neces
saris per a l’aplicació d’aquest pla en el termini màxim d’un any a partir de la seva 
aplicació.
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d. Aprovar, en el termini màxim de quatre mesos, un decret que retiri el concert 
educatiu als centres escolars que segreguin per sexe o opció sexual, classe social, 
origen, confessió, o diversitat cultural, social o funcional.

Proposta de resolució 11. Per una universitat pública de qualitat al 
servei de les classes populars
La incapacitat de les diferents administracions públiques de nodrir del finança

ment imprescindible per al sistema universitari ha tingut dos grans efectes: la pèr
dua de qualitat de l’ensenyament (malgrat l’esforç de les docents, les investigadores 
i el personal de les universitats) i el creixement de la influència de les empreses pri
vades a les universitats públiques. Dues de les principals conseqüències d’aquesta 
major influència privada en el sí de les universitats públiques són, per una banda, 
una major orientació de la docència i de la investigació i la recerca cap als interessos 
d’aquestes empreses privades en detriment dels interessos generals; i per l’altra ban
da, subordina tot l’ensenyament i la investigació universitària a uns criteris, els de 
mercat, que no només tenen influència en relació a les finalitats i els objectes de do
cència i recerca, sinó que reverteixen en l’empitjorament de les condicions laborals  
del conjunt de treballadors i treballadores que fan possible la universitat.

És per això que: 
1. El Parlament de Catalunya urgeix el Govern de la Generalitat a: 
a. Recuperar per a l’any 2020 la xifra de finançament de la Generalitat per a les 

universitats públiques de l’any 2010 (900 milions d’euros) per arribar l’any 2022 als 
1.300 milions d’euros.

b. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins assolir el proper curs 20202021 una reducció del 30%, tal i com aquest 
Parlament ha acordat de forma reiterada. De la mateixa manera, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a compensar a les universitats públiques per aquesta re
ducció amb un augment de finançament equivalent a l’impacte de la reducció, que 
caldria afegir a l’increment pressupostari establert al punt 1.

c. Donar compliment al Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del personal inves
tigador predoctoral en formació (EPIF) i, per aquelles universitats públiques que no 
ho hagin fet o acordat encara, aplicar els increments retributius a partir de l’1 de no
vembre de 2019 amb els corresponents efectes retroactius.

d. En virtut d’allò que estableix el Real Decreto 103/2019, de l’Estatut del per
sonal investigador predoctoral en formació (EPIF) prorrogar pel màxima legal que 
possibilita la norma tots els contractes predoctorals de personal investigador en for
mació el finançament del qual depèn del Capítol I (FPUs, FPIs, PIFs, AGAUR i al
tres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat a 15 de març de 2019: 

i. Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys es 
prorrogarà successivament sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una 
durada inferior a un any.

ii. Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte 
assolirà una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en compte les 
característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limitacions en 
l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic d’ocu
pació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips tècnics 
de valoració i orientació de la discapacitat competents.

Proposta de resolució 12. Sobre la necessitat d’una xarxa de gestió i 
titularitat pública d’atenció a les cures, les dependències i les víctimes 
de la violència masclista
Des de fa temps, la desigualtat i la pobresa són una realitat cada vegada més pu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. L’impuls d’un parc sociosanitari públic d’atenció a la gent gran i amb proble
mes de dependència, tot recuperant la gestió d’aquells centres que tinguin gestió 
privada i internalitzant les seves treballadores, amb l’objectiu de donar una resposta 
a les necessitats de les famílies de classe treballadora o que no tenen recursos per 
pagar residències privades per a les seves familiars

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

4. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a realitzar una campanya diri
gida als ajuntaments i en general a la ciutadania, que tingui per objecte la defensa 
de la municipalització de serveis d’atenció domiciliaria, neteja d’edificis públics o 
d’altres serveis necessaris pel desenvolupament de la vida, amb la finalitat d’apostar 
per la socialització dels treballs de cura d’envelliment i sociodependència i digni
ficar les condicions laborals de les treballadores que desenvolupen aquests treballs 
que no estan ni reconeguts ni retribuïts com mereixeria, tenint en compte que són 
imprescindibles perquè puguem gaudir de vides dignes.

Proposta de resolució 13. Per fer efectiu el dret a l’habitatge
Catalunya encapçala, en el sí de l’Estat espanyol, el rànquing dels desnonaments 

amb més de 60 desnonaments diaris. La pujada del preu de l’habitatge, tant de llo
guer com de compra, és una constant, i la immensa majoria de les catalanes destina 
una mitjana del 40% del seu salari per tal de poder cobrir un dret essencial com és 
el de l’habitatge.

I mentrestant, aquesta realitat conviu amb el fet que hi ha un milió i mig d’habi
tatges buits als Països Catalans que no compleixen la seva funció social. A la pràcti
ca, el contrast d’aquestes dades posa de relleu que a l’Estat espanyol i a la Catalunya 
autonòmica el valor mercantil de l’habitatge està per sobre del seu valor d’ús; que és 
més important l’habitatge com a mercaderia o com a objecte de l’especulació, que a 
com a instrument per a la garantia d’un dret fonamental.
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Així doncs, i davant d’un model que no només permet, sinó que fomenta l’espe
culació amb un bé essencial pel desenvolupament d’una vida digna, calen receptes 
que permetin sortir d’aquesta lògica mercantil del dret a l’habitatge i que posin per 
davant els drets i les necessitats de les veïnes i no pas els interessos dels especula
dors.

Aquestes receptes, han de passar necessàriament per l’ampliació del parc públic 
d’habitatge. Avui dia, aquest no arriba ni tan sols al 2% del total del parc d’habitatge 
existent, fet que fa evident que els recursos i els instruments dels que disposen les 
administracions són del tot insuficients.

Però això no és perquè durant la darrera dècada no hagi estat possible fer inver
sions o despeses públiques importants. Va ser amb els diners de totes que es va dur 
a terme un rescat bancari que va costar fins a 61.000 milions d’euros al conjunt de 
l’Estat. De tots aquests diners, fins a 40.000 milions d’euros ja han estat condonats, 
cosa que vol dir que s’ha perdonat aquest deute als bancs.

És tenint en compte tot aquest context, i tots aquests precedents, que el Govern 
disposa de motius sobrats per iniciar expedients d’expropiació contra aquests matei
xos bancs, que són els principals tenidors, que permetin alhora ampliar el parc pú
blic d’habitatge, i reduir significativament el parc d’habitatges buits que ara mateix 
estan fora del mercat de lloguer amb finalitats especulatives. Es tracta d’habitatges 
que ja han estat pagats amb fons públics.

Cal subratllar que això no és sinó una qüestió de voluntat política. Existeixen 
precedents, com en el cas RUMASA, en què el Tribunal Constitucional espanyol 
no va posar cap objecció a la justificació que va donar l’administració de l’estat per 
acreditar la concurrència d’interès general per dur a terme l’expropiació.

Per aquests motius: 
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Expropiar, per raons d’interès general i sense compensació, tot el parc d’habi

tatges buits en mans de bancs i grans tenidors, per tal d’incorporarlos al parc públic 
d’habitatge de lloguer, amb la finalitat d’arribar a disposar d’un parc d’habitatge pú
blic que representi com a mínim el 20% del total d’habitatges.

b. Posar a disposició dels ajuntaments els habitatges expropiats en règim de ces
sió condicionada perquè siguin destinats a lloguer social a un preu que en tot cas 
serà inferior al 20% del salari mitjà.

c. Regular el preu dels lloguers sobre la base de la capacitat econòmica de les 
persones o unitats familiars, i sempre per sota dels preus de mercat.

Proposta de resolució 14. Observatori drets humans i control actuació 
policial
Els darrers anys el Principat de Catalunya ha viscut un cicle mobilitzador sense 

precedents. Aquest cicle pretenia superar els límits dels marcs jurídics existents, i 
donar una resposta, des de la ciutadania a les múltiples crisis (globals i locals) de 
tipus econòmica, social i climàtica que s’han anat entrellaçant amb diferents inten
sitats al nostre país.

De fet, ha estat justament la incapacitat de les institucions municipals, autonòmi
ques, estatals i europees per donar una resposta positiva a les inquietuds expressades 
de forma reiterada per la ciutadania organitzada i mobilitzada, un dels principals 
fonaments de la crisi institucional que, des de 2010 ençà, ha anat aprofundintse al 
nostre país, cristalitzant en diferents fenòmens com la »desafecció« o la »indigna
ció».

En qualsevol cas, i en el que va de segle xxi, les expressions de mobilització po
pular que apuntaven cap a canvis importants en el sistema polític, econòmic i social 
vigent han estat molt significatives per la seva constància i quantitat, per les seves 
dimensions i extensió territorial, però també, per la varietat de temes, àmbits i sec
tors socials que aquestes mobilitzacions han abastat.
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En aquest sentit, cal tenir en compte entre moltes d’altres, totes les manifesta
cions en defensa del dret a decidir, les consultes populars per la independència, les 
manifestacions per la independència de cada Onze de Setembre, les mobilitzacions 
en defensa del Referèndum de l’1 d’Octubre de 2017, i totes i cadascuna de les mo
bilitzacions per l’alliberament dels presos i preses polítiques i el lliure retorn de les 
persones exiliades. En relació als drets socials i laborals, i fins i tot en defensa dels 
drets civils i polítics i per les llibertats, totes les Vagues Generals que han tingut lloc 
a Catalunya des del canvi de segle fins a 11 en total (pràcticament 4 vegades més 
que des del final de la transició del franquisme a l’actual monarquia constitucional). 
En defensa d’una democràcia real, totes les mobilitzacions sorgides a partir del 15 
de maig de 2011 arreu dels Països Catalans i arreu del conjunt de l’Estat espanyol. 
En defensa de la igualtat salarial entre homes i dones, contra les agressions, la vio
lència i els assassinats masclistes, i en defensa del dret a un avortament lliure i gra
tuït, en definitiva, les mobilitzacions  massives especialment els darrers anys  en 
defensa del dret al propi cos de les dones i en contra del sistema patriarcal. O també 
les constants i quotidianes mobilitzacions en defensa del dret a un habitatge digne, i 
del dret a no ser desnonat sense una alternativa.

En definitiva són innumerables les convocatòries de manifestacions, més orga
nitzades o espontànies, que han tingut lloc als carrers del nostre país. Manifestaci
ons realitzades, cal dirho, en l’exercici de drets civils i polítics considerats com a 
fonamentals en qualsevol societat que es reclami democràtica, com els drets a l’or
ganització, de reunió o d’associació o, a vegades, com l’exercici de la desobediència 
civil, que malgrat que és obvi que no està reconeguda en cap ordenament jurídic, els 
seus fonaments, això és, el desacatament d’un dispositiu jurídic considerat injust, sí 
està reconegut en la carta dels drets humans.

És des d’aquesta perspectiva que cal valorar l’actuació dels cossos policials, una 
actuació que no sempre ha estat respectuosa amb els drets civils i polítics esmentats.

Malauradament són massa els exemples en aquest sentit. I darrerament n’hem 
tingut alguns exemples lamentables. El passat 19 de setembre un operatiu policial 
en el marc d’un desnonament va acabar amb unes dures càrregues policials que van 
tenir lloc després que el desnonament hagués estat suspès. Com a conseqüència de 
les càrregues, una dona patí un atac epilèptic.

Així doncs, i amb l’objectiu de garantir un control efectiu dels cossos de segu
retat, amb l’objectiu d’acomplir els seus objectius de garantir la seguretat i l’ordre 
públics, així com el ple exercici de totes les llibertats i drets polítics i civils, i tam
bé, per extensió, tots els drets socials, econòmics i culturals, i doncs, de generar 
mecanismes de control envers els dispositius policials i els seus efectes, així com el 
control públic de la qualitat i eficàcia dels seus serveis, el Parlament de Catalunya 
ha discutit múltiples propostes. Així doncs, durant la X legislatura es va treballar a 
la Comissió d’estudi del model de seguretat i de l’ordre públic, que va prohibir les 
pilotes de goma; mentrestant, el grup de treball sobre Centres d’Internament d’Es
trangers va acordar també un posicionament del Ple del Parlament exigintne el seu 
tancament. Durant la XI legislatura es va treballar per a crear un registre de morts 
sota custòdia policial i un Observatori Públic dels cossos policials per a garantir la 
defensa dels Drets Humans en el marc de les actuacions policials. Ambdues pro
postes van ser rebutjades per la majoria de grups de la cambra, la primera al·legant 
criteris de confidencialitat, i la segona amb l’argument que el Cos de Mossos d’Es
quadra ja disposava de mecanismes interns de control.

Però ni la confidencialitat ni els mecanismes interns de control poden ser argu
ments que s’oposin a la necessitat de generar mecanismes públics de control dels 
cossos policials que tinguin el compromís de garantir els drets humans en totes les 
actuacions d’aquests. És fonamental que aquests mecanismes abordin tots els punts 
foscos de les vulneracions de drets per part dels cossos policials  premsa, persecu
ció dissidència, males praxis als operatius, control públic de les actuacions, etc  i 
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que puguin disposar d’independència i d’imparcialitat envers els cossos policials per 
tal de poder garantir un correcte desenvolupament de les funcions de control des de 
la perspectiva dels Drets Humans.

Per això: 
1. El Parlament de Catalunya urgeix el Govern de la Generalitat a crear, en un 

període màxim d’un any, un registre amb les dades relatives a les morts sota custò
dia policial a Catalunya i de les causes d’aquestes.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear, en un 
període màxim de 5 anys, un organisme públic i independent, amb els recursos adi
ents per què pugui exercir un control públic en relació a les actuacions dels cossos 
policials a Catalunya, tot cobrint les funcions de control, denúncia i transparència 
en relació a les vulneracions de drets fonamentals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Síndic de Greuges a: 
a. Elaborar un informe anual específic que inclogui totes les denúncies per ca

sos de vulneració de drets humans per part dels cossos policials que desenvolupen 
funcions a Catalunya.

b. Dur a terme investigacions d’ofici cada cop que hi hagi una denúncia de vulne
ració de DDHH per part dels cossos policials que desenvolupen funcions a Catalu
nya, amb l’emissió d’informes específics que hauran d’inserirse als circuits policials 
de sanció (Consell de Policia en el cas dels Mossos d’Esquadra i circuits municipals 
en el cas de les Policies Locals).

c. Vetllar per la transparència per part de la Conselleria d’Interior, del Ministeri 
de l’interior i dels ajuntaments de les dades relatives a les morts sota custòdia poli
cial a Catalunya i de les causes d’aquestes.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya i a la seva Conselleria 
d’Interior a investigar en primera instància, i sense necessitat d’esperar la denúncia 
formal pertinent, quan hi hagi indicis de vulneració de drets humans per part d’al
gun agent de policia autonòmica.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUPCC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 46729)

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

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Llengua
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

de l’Estat que: 
a) Sol·liciti al Consell de la Unió Europea i a la resta d’organismes corresponents 

el reconeixement de l’oficialitat del català a la Unió Europea i la conseqüent incor
poració al règim lingüístic de les institucions de la Unió, 

b) Faci la revisió legal necessària per incloure el coneixement del català com a 
requisit per a l’accés de places a Catalunya en l’administració de Justícia; estableixi 
un programa continuat de formació en llengua catalana dels membres dels cossos i 
forces de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya per garantir l’atenció en català 
a la ciutadania.
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c) Implementi i assumeixi l’ús del català en tots els webs i portals de l’Adminis
tració de l’Estat i organismes que en depenen, així com en els butlletins i formularis 
oficials d’aquesta Administració, com a opció lingüística; i

d) Incorpori en la seva acció exterior i internacional de l’Estat, la seva realitat 
plurilingüística, i contribueixi en el finançament de l’acció exterior de la llengua ca
talana de l’Institut Ramon Llull.

I el Parlament de Catalunya: 
Reitera el suport al model de la immersió lingüística com a metodologia d’apre

nentatge dins d’un projecte educatiu per fer possible la igualtat d’oportunitats i la 
cohesió social i rebutja les accions externes que qüestionen el model exitós d’esco
la catalana a l’hora de desenvolupar les competències comunicatives dels alumnes.

Proposta de resolució 2. Suficiència econòmica de la Generalitat de 
Catalunya
El Parlament de Catalunya, donat que els últims pressupostos de la Generalitat 

aprovats són els de l’any 2017 com a resultat de la qüestió de confiança presentada 
pel President de la Generalitat de Catalunya MH Carles Puigdemont, i que des de 
llavors no s’han tornat a aprovar, 

a) Manifesta la necessitat d’aprovar els pressupostos per l’any 2020, com a eina 
indispensable per tal de poder continuar treballant per als ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya.

b) Constata que, malgrat el Govern de la Generalitat ha hagut de treballar en un 
escenari de pròrroga pressupostària, s’ha incrementat el pressupost de despeses per 
tal de cobrir els serveis públics bàsics i les necessitats de les persones, mantenint 
l’estat del benestar i avançant en els drets de la ciutadania.

c) Manifesta la voluntat d’aprovar uns pressupostos que facin front a les tenden
cials i a les necessitats de finançament que puguin sorgir dels compromisos del Go
vern, així com uns pressupostos que permetin seguir avançant en el procés cap a la 
independència de Catalunya.

Proposta de resolució 3. Un país equilibrat i d’oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Continuar preservant l’equilibri territorial i la cohesió social per afavorir el 

desenvolupament local: el creixement econòmic, la diversificació de l’economia 
local i la millora del nivell de vida i de l’ocupació de les persones arreu del país 
amb mesures que incentivin l’activació econòmica, la connectivitat i l’emprene
doria.

b) Impulsar l’Estratègia per a la dinamització territorial, per generar oportunitats 
a través de l’activitat econòmica i la implicació compartida de les zones de Catalu
nya afectades per la desocupació, l’envelliment de la població i el despoblament ru
ral, coordinant les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya.

c) Consolidar la relació bilateral entre governterritoris, sent un valor principal, 
fent que l’anàlisi i l’agenda de prioritats i actuacions es marquin de manera compar
tida i consensuada, establint la relació entre Generalitat i ens locals com una relació 
de confiança, de reconeixement mutu, d’acompanyament i de servei.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 46730)

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 l’orientació política ge
neral del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Corrupció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar i desenvolupar una estratègia de lluita contra la corrupció i d’integri

tat pública, per disposar d’unes institucions eficaces, responsables i transparents a 
tots els nivells, d’acord amb l’ODS 16.

2. Implementar una estratègia catalana de Govern Obert en el marc de la Xarxa 
de Governs Transparents, que consolidi les polítiques públiques de Govern Obert en 
el conjunt d’administracions públiques catalanes.

3. Impulsar les millors pràctiques de bon govern, elaborant el Codi Ètic del Servei 
Públic de Catalunya i promovent les accions necessàries per impulsar l’aprovació de 
la normativa de regulació dels conflictes d’interès en l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

4. Permetre l’accés anònim a les bústies ètiques del Comitè Assessor d’Ètica Pú
blica i del Comitè d’Ètica en la Contractació Pública de l’Administració de las Ge
neralitat de Catalunya, garantint la protecció dels alertadors.

5. Impulsar el control dels actius situats a l’estranger per evitar el frau fiscal en 
l’impost de patrimoni i de successions per detectar casos de corrupció relacionats o 
que hagin implicat frau fiscal.

6. Constituir un Registre de Subvencions, d’accés públic, per a totes les subven
cions de les Administracions Públiques catalanes

7. Continuar i incrementar la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i l’Agèn
cia Tributària de Catalunya 

Proposta de resolució 2. Feminisme
S’insta al Govern a: 
1. Seguir incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques 

per tal de promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a 
tots els nivells, i amb la voluntat de posar fi a totes les formes de discriminació con
tra totes les dones i nenes, d’acord amb l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de Desenvo
lupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General 
de Nacions Unides.

2. Tenir en compte la perspectiva de gènere a l’hora d’elaborar els pressupostos 
de la Generalitat, entenent que els pressupostos són l’expressió quantificada dels 
compromisos del Govern.

3. Exigir al Govern de l’Estat la derogació de la llei d’estrangeria per tal de ga
rantir els drets de les dones migrades, incloenthi drets socials com el dret a la salut, 
al treball o a l’habitatge, que entenem com a condicions bàsiques perquè les dones 
puguin sortir de relacions abusives, i que d’aquesta manera tinguin garantida la se
guretat jurídica i la protecció quan denunciïn violències masclistes.

4. Donar impuls a la tasca de l’Observatori Català de la Justícia en Violència 
Masclista, que el departament de Justícia ha posat en marxa aquest 2019 per tal 
d’analitzar la resposta judicial i les mesures penals per violència masclista per mi
llorarne l’efectivitat.
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5. Desplegar totalment la Llei 5/2008 de Drets de les Dones a viure lliures de 
violències masclistes. Especialment reforçar les unitats d’atenció i protecció de les 
víctimes del cos de Mossos d’Esquadra.

6. Implementar de manera efectiva aquells articles de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que resten per desplegar així com aprovar 
el reglament sancionador.

7. Seguir desplegant la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

8. Seguir treballant per garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva 
i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència 
Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Bei
jing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

9. Apostar de manera ferma per la coeducació als centres escolars, posant espe
cial èmfasi a l’educació afectivosexual.

10. Apostar i fomentar mesures de conciliació de la vida laboral i personal de 
manera que homes i dones assumeixin corresponsablement les tasques de cura.

11. Apoderar i visibilitzar la dona al món rural, a través de la promoció de la in
corporació de les dones al sector agrícola, ramader i forestal. Promoure la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones a tots els àmbits i sectors relacionats amb sector 
primari. Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts per do
nes, especialment aquells que tinguin relació amb el sector primari. Així com do
nar suport i assistència en el disseny de polítiques relacionades amb les dones rural.

12. Impulsar les mesures institucionals encaminades a trencar la bretxa salarial, 
que es desprenen de l’estudi que el departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
realitza des de l’any 2016, tenint en compte que la desigualtat salarial porta a la fe
minització de la pobresa.

13. Apostar per les quotes i la discriminació positiva en tots els òrgans de l’Ad
ministració Catalana, per garantir la paritat i donar compliment al que estableix la 
Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes, donant continuïtat i impuls a la 
formació que estableix el Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalu
nya 20172020.

14. Seguir introduint la mirada de gènere en matèria de Justícia, com ja s’ha co
mençat a fer amb la revisió del Codi Civil Català, i ferho també en l’àmbit peni
tenciari.

15. Continuar treballant en la inclusió de la perspectiva de gènere a les polítiques 
i les actuacions comunicatives dels mitjans audiovisuals i de comunicació per tal 
d’oferir una representació audiovisual no sexista, que no reprodueixi els rols i este
reotips de gènere propis del sistema patriarcal i que facin un tractament acurat de 
les violències masclistes, segons el protocol estipulat, i evitin reproduir estereotips 
de gènere des de la infantesa, que perpetuen les desigualtats, discriminacions i vio
lències contra les dones.

Proposta de resolució 3. Emergència climàtica
La profunda crisi ecològica global causada pel canvi climàtic accelerat tindrà 

impactes devastadors al planeta Terra, generant riscos i el perill de canvis irreversi
bles, especialment a les comunitats i entorns més vulnerables.

En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, al 
nostre país hem d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibili
tat, la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el desenvolupament 
de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i 
dugui a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació 
racional i sostenible dels seus recursos naturals.
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Cal adoptar de forma urgent i extraordinària, mesures potents i efectives per a 
una transició ecològica que garanteixi el benestar de les generacions futures i sal
vaguardi el planeta.

És imprescindible per tal de garantir l’èxit i efectivitat de les mesures a desenvolu
par per combatre el canvi climàtic, l’adopció d’una perspectiva integral, que no oblidi 
les desigualtats socials existents i que cerqui el consens i la corresponsabilitat de tot
hom en assumir mesures que atenguin aquells sectors productius que, resultant de la 
transició energètica, puguin quedar desplaçats.

Totes les administracions públiques, a qualsevol nivell de la jerarquia adminis
trativa, tenen l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i mitigació. Cap admi
nistració pot mirar cap una altra banda davant els necessaris i urgents canvis davant 
l’emergència climàtica.

S’han fet moltes declaracions i promeses àmplies, als fòrums internacionals i a 
diferents governs i administracions, per donar suport al desplegament de renovables 
i avançar cap a una societat descarbonitzada. Però ara toca passar del compromís a 
l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals.

Cal un compromís de resposta ferma que impliqui el conjunt de polítiques pú
bliques energètiques, ambientals, agrícoles, de sostenibilitat, de salut pública, eco
nòmiques, de benestar i qualitat de vida que ens permetin avançar de manera deci
dida des de tots els àmbits i des de totes les institucions on tinguem responsabilitat 
de govern cap a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de 
Nacions Unides.

El proper 27 de setembre el moviment «Friday for future», amb el suport de més 
de 100 entitats i col·lectius, ha convocat una jornada de mobilització que es planteja 
com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions en suport de la lluita climà
tica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàti
ca i la posada en marxa urgent de mesures concretes per reduir ràpidament a zero les 
emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.

Per tot això,
El Parlament de Catalunya dona suport a la jornada de mobilitzacions pel clima 

convocada, pel dia 27 de setembre, per més de 100 col·lectius que sol·liciten la de
claració d’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concretes, 
i es compromet a: 

1. La celebració anual d’un Ple Monogràfic sobre l’Emergència Climàtica i la 
seva afectació a Catalunya, tal i com ja proposava la Declaració d’emergència cli
màtica a Catalunya, aprovada pel Govern el 14 de maig de 2019.

A més, insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Desenvolupar de forma íntegra la de Llei Canvi Climàtic de 2017.
3. Garantir la participació de la ciutadania, entitats i món municipal en el desen

volupament de la sobirania energètica a Catalunya amb l’objectiu de tenir un model 
distribuït, de proximitat i 100% renovable i democràtic.

4. Establir un paquet de mesures i estratègies energètiques de país i de futur sos
tenible amb una aposta per l’eficiència energètica, les energies renovables, l’autopro
ducció, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic 
amb uns preus justos i lliure de monopolis.

5. Seguir col·laborant amb l’administració local per a la conscienciació i canvi 
d’hàbits de la ciutadania, i també com a institució exemplificadora que aposta per la 
sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i de l’aigua i la generació d’energia 
verda, impulsant: 

a) mesures per a la reducció d’emissions contaminants i la millora de la qualitat 
de l’aire, incloent l’obligatorietat de l’establiment de zones de baixes emissions a tots 
els municipis de més de 50.000 habitants.
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b) l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis i serveis municipals i cercant 
l’acord amb les administracions locals per a que facilitin localitzacions en espais 
urbans no desenvolupats per facilitar el desenvolupament d’energies renovables i 
sostenibles com l’energia solar i eòlica o la biomassa. Promovent i facilitant la ins
tal·lació d’energia fotovoltaica a edificis particulars; així com la recuperació i reha
bilitació dels edificis ja construïts i la conversió en edificis generadors d’energia.

c) estratègies de gestió local cap al residu zero.
d) una nova cultura de l’aigua eficient i sostenible, basada en els principis de la 

Directiva Marc de l’Aigua, amb un sistema integrat del cicle de l’aigua que tendeixi 
a la gestió pública, garantint un subministrament mínim i continuant amb la recu
peració dels aqüífers i els cabals ecològics.

e) la participació activa dels municipis que pertanyen al Pla d’Emergència Exte
rior del Sector Químic de Tarragona (PLASEQTA) en la gestió dels polígons petro
químics del Camp per a aconseguir un model d’emissions nul·les.

6. Continuar amb l’elaboració per a la seva aprovació parlamentària el projecte 
de la Llei de Prevenció i Gestió dels Residus i d’Ús Eficient dels Recursos que: 

a) Reguli el canvi de model productiu, de distribució i de consum de productes 
que esdevenen residus, amb criteris de que no es produeixi res que no sigui reutilit
zable o fàcilment reciclable, aplicant l’ecodisseny.

b) Creï nous Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor 
(SCRAP) i millori els SCRAP existents aprofundint en la seva responsabilitat per a 
la minimització i correcta gestió dels residus.

c) Implementi els sistemes de dipòsit i devolució (SDDR) per a envasos i altres 
productes tòxics o perillosos.

d) Prohibeixi i limiti la proliferació de plàstics i altres productes d’un sol ús i 
monodosi.

e) Prioritzi la reutilització i els materials reciclables i compostables, entre d’altres
f) Consolidi l’autosuficiència territorial que preveu el Pla Territorial Sectorial 

d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipal de Catalunya (PINFRECAT) 
per a evitar la gestió, tractament i abocament de residus fora de l’àmbit territorial 
de generació.

g) Estigui orientada a evitar la incineració com a sistema de tractament de resi
dus de final de cicle.

7. Fomentar a l’ATM l’electrificació de tot el transport públic i compartit i pro
moure l’ús de la bicicleta en zones urbanes i interurbanes, tot col·laborant amb les 
administracions locals per a aquests mateixos objectius.

8. Fomentar a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la regeneració de 
l’aigua depurada per a reutilitzarla en la recàrrega d’aqüífers, el reg agrícola i els 
usos municipals i industrials. Així mateix, analitzar la viabilitat de la seva contribu
ció a l’increment dels recursos hídrics disponibles per a l’abastament urbà. Tot això, 
establint els mecanismes per garantir l’assignació dels ingressos provinents del cà
non de l’aigua a aquestes polítiques.

9. Establir els instruments financers necessaris per impulsar una modernització 
dels regadius que garanteixi una assignació eficient de cabals, el compliment dels 
cabals de manteniment establerts i una gestió eficient del recurs.

10. Continuar promovent amb les administracions competents solucions per l’ar
ribada al Delta de l’Ebre de sediments retinguts als diferents embassaments de la 
seva conca.

11. Incrementar la preservació i gestió del medi natural i les seves espècies per 
garantir un equilibri harmònic entre la protecció i els usos econòmics i de lleure.

12. Incrementar el finançament i els recursos materials i humans necessaris per 
garantir l’adequada protecció del sistema de parcs de naturals de Catalunya, a través 
de la futura Agència de Patrimoni Natural una vegada aprovada definitivament la 
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llei per a la seva creació a fi de poder iniciar les tasques per a la creació dels parcs 
naturals del Montsec i de Muntanyes de PradesBosc de Poblet.

13. Garantir l’estudi, el debat i la participació ciutadana per a l’elaboració d’una 
estratègia que plantegi un model econòmic que no generi externalitats ambientals ni 
socials i, per tant, no estigui basat en el creixement econòmic; basantse en nous in
dicadors per a les polítiques públiques orientats a la transformació en un model just 
i equilibrat dins la pròpia societat i entre les persones i el planeta.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 46731 I 46737)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 25500008/12).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 1. Per una entesa pel futur
Davant de la situació de bloqueig i de la demanda de la ciutadania d’arribar a 

acords, necessitem una entesa pel futur que reculli els grans consensos que hi ha a 
la societat catalana i que posi els objectius comuns per sobre dels interessos parti
distes.

El Parlament de Catalunya es compromet a treballar en aquestes 5 grans con
sensos: 

1. Diàleg per resoldre el conflicte i cercar totes les vies polítiques i jurídiques 
més efectives per assolir la llibertat dels dirigents independentistes que estan a la 
presó.

2. Impuls d’una transició ecològica justa a Catalunya amb el desenvolupament 
de la Llei de Canvi Climàtic

3. Blindatge dels serveis públics 
4. Compromís amb la igualtat real entre homes i dones, i blindatge dels pressu

postos destinats a feminisme
5. Treballar en un nou model de finançament per a Catalunya que garanteixi més 

justícia amb el nostre país i solidaritat amb la resta de l’Estat

Proposta de resolució 2. Catalunya ha de liderar la resposta a 
l’emergència climàtica i la transició ecològica
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu suport a la convocatòria de la Vaga Global pel Clima el pro

per 27 de setembre, en el marc de les mobilitzacions iniciades el 20 de setembre, 
coincidint amb la Cimera d’Acció Climàtica convocada per l’ONU del 23 de setem
bre.

2. Declara que ens trobem en una situació d’emergència climàtica i que és im
prescindible que les administracions públiques emprenguin mesures immediates i 
efectives per ferhi front.

3. Expressa la seva preocupació per la inacció del Govern català en el desplega
ment de la Llei 16/2017, d’1 d’agost de Canvi Climàtic i la manca de mesures efec
tives de la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Govern el 14 de maig. 
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4. El Parlament de Catalunya es compromet a celebrar un debat monogràfic, du
rant l’actual període de sessions, sobre la crisi climàtica i les mesures a impulsar per 
fer front a l’emergència climàtica.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
5. Aprovar i trametre al Parlament abans que no acabi 2019, els projectes de llei 

i de modificació de llei que regulen els impostos ambientals previstos en la Llei de 
Canvi Climàtic, que inclogui: 

– Impost sobre les activitats econòmiques que generin diòxid de carboni.
– Impost sobre les emissions portuàries de grans vaixells.
– Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me

cànica.
6. Posar en marxa tots els aspectes que manquen per acabar de desplegar la Llei 

21/2015 de Finançament del Transport Públic, aplicar les figures fiscals que es po
den desenvolupar directament pel legislador català sense necessitat d’habilitació es
tatal i destinar una part a determinar de la recaptació del Fons Climàtic de l’impost 
sobre vehicles contaminants, previst a la llei de Canvi Climàtic, al finançament del 
transport públic. Fomentar l’ús del transport públic per mitjà de la reducció de les 
tarifes, tendint a la gratuïtat per joves i persones en situació de vulnerabilitat eco
nòmica, la recuperació de la gestió i titularitat pública de les empreses gestores i el 
reforç i l’increment de la xarxa de transport públic especialment en zones rurals i de 
muntanya que permeti garantir el dret a la mobilitat de totes les persones.

7. Impulsar un nou Pla de l’energia de Catalunya, amb objectius concrets i tem
poralitzats per assolir l’objectiu d’un model energètic 100% renovable.

8. Impulsar els canvis normatius i les mesures necessàries per prohibir la pro
ducció i distribució de plàstics d’un sol ús en el termini d’un any.

9. Presentar al Parlament un pla, abans que acabi 2019, amb les actuacions ne
cessàries per posar en marxa un operador públic energètic.

10. Abandonar projectes d’infraestructures contraris a una política coherent de 
lluita contra el canvi climàtic, com la prolongació de la C32 o projectes urbanístics 
i turístics com el Hard Rock.

11. Fer les gestions oportunes davant el nou Govern de l’Estat que surti de les 
eleccions generals del 10 de novembre, per la convocatòria de la Comissió Bilateral 
GeneralitatEstat per acordar, mitjançant fórmules de col·laboració, el desenvolupa
ment de la Llei catalana de canvi climàtic en els àmbits on hi concorrin competèn
cies estatals.

Proposta de resolució 3. Per la llibertat dels dirigents independentistes 
empresonats
Els propers dies es donarà a conèixer la sentència del Tribunal Suprem del judici 

de l’1 d’octubre, després de dos anys d’una presó preventiva injusta. 
1. El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb la defensa dels drets 

i les llibertats i el rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només es por 
resoldre per vies democràtiques i dialogades.

2. El Parlament de Catalunya, en cas d’una sentència condemnatòria, manifesta 
la necessitat d’assolir la llibertat dels líders independentistes empresonats emprant 
els mecanismes jurídics i polítics més efectius per aconseguir aquest objectiu.

Proposta de resolució 4. Uns pressupostos per donar resposta a les 
desigualtats socials i a l’emergència climàtica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar uns pressupost per l’any 2020 que tinguin com a principals objec

tius la reducció de la desigualtat, la lluita contra la emergència climàtica i els drets 
de les dones.
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2. Prioritzar en aquests pressupostos l’atenció primària sanitària, l’escola bres
sol i la escola inclusiva, reduir les taxes universitàries garantir l’accés a l’habitatge, 
enfortir la renda garantida de ciutadania, augmentar els recursos de les polítiques 
d’igualtat de gènere, i dotar de més recursos el transport públic.

3. Impulsar un reforma fiscal progressiva que modifiqui la fiscalitat en l’impost 
sobre la renda i l’impost de successions i posar en marxa la fiscalitat verda per lluitar 
contra el canvi climàtic, amb l’impost sobre vehicles contaminants, a les activitats 
econòmiques que generen més gasos d’efecte hivernacle, i sobre les emissions por
tuàries de grans vaixells i creuers.

Proposta de resolució 5. Per evitar noves retallades i garantir els 
serveis públics
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta, davant el posicionament del Govern de l’Estat en relació al paga

ment de les bestretes del finançament autonòmic, que en cap cas es poden utilitzar el 
mecanismes previstos en el model de finançament, dels quals en depenen els serveis 
públics, per interessos partidistes.

2. Insta el Govern a no realitzar cap tipus de retallada dels serveis i les empreses 
públiques.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat: 
3. El pagament complert de les bestretes del sistema de finançament i la liquida

ció de l’IVA per l’any 2019 abans de finalitzar el aquest any.
4. Relaxar l’objectiu de dèficit del 0% actual al 0,1 del PIB per l’any 2020 per a 

les comunitats autònomes.
5. Modificar la regla de despesa, en un context de possible recessió per tal de po

der impulsar polítiques d’estímul fiscal i econòmic.
6. Incloure de nou als pressupostos generals de l’Estat de l’any 2020 les partides 

per el finançament de mossos, infraestructures i transport públic que ja formaven 
part de la proposta de pressupostos generals de l’Estat del 2019

7. Participar activament en la negociació d’un nou sistema de fiançament, per 
Catalunya, ja que l’actual hauria d’haver estat revisat l’any 2014.

Proposta de resolució 6. Per lluitar contra la discriminació i totes les 
formes de violències masclistes
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament 

polític que propugni l’eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les 
dones enfront de la violència masclista, que negui l’existència d’aquesta violència i 
que fomenti discursos d’odi des de la xenofòbia, la homofòbia o la aporofòbia, que 
no fan sinó discriminar col·lectius i aprofundir en la seva situació de vulnerabilitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
3. Acompanyar la proposta de pressupostos de 2020 del corresponent informe 

d’impacte de gènere dels mateixos que contingui una partida finalista del que es pre
veu destinar a polítiques d’igualtat i de lluita contra les violències masclistes.

4. Incrementar en la proposta de pressupostos de 2020 la dotació de l’Institut Ca
talà de les Dones fins a arribar al pressupost previ a les retallades, 12 M€.

5. Donar resposta als informes d’avaluació de la Xarxa d’Atenció Integral con
tra les Violències Masclistes mitjançant el compliment de la resolució 32/XII pres
supostant i inaugurant 8 nous SIEs durant el primer semestre de 2020 per garantir 
l’atenció a totes les dones i l’equitat territorial i augmentant fins un 35% la dotació 
dels SIAD en la dotació pressupostària de 2020.

6. Desplegar de manera integral la Llei 11/2014 la Llei per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexual dotantla pressupostàriament, 
desenvolupantne el règim sancionador i fent especial atenció al seu desplegament 
territorial.
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Proposta de resolució 7. Per una política d’acollida i cohesió social
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a derogar la Llei 

d’Estrangeria i generar un nou marc normatiu que es basi en el respecte als drets 
humans i socials de les persones migrades i que faciliti l’obtenció dels permisos de 
residència i/o nacionalitat.

2. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per procedir al tan
cament immediat dels CIEs.

3. Donar compliment íntegre a la Moció 111/XII aprovada el 25 de juliol de 2019 
al Ple del Parlament, expressant el seu suport a la tasca humanitària d’organitzaci
ons no governamentals i vaixells de rescat i, en especial, al punt 2b) de la resolució 
segons el qual abans de finalitzar 2019 el Govern presentarà al Ple del Parlament 
un estudi econòmic, legal i logístic per a l’establiment d’un corredor humanitari per 
als desplaçaments forçats i aquest cost serà contemplat a la proposta de pressupos
tos de 2020.

4. Desplegar el pla d’acció calendaritzat i dotat pressupostàriament de l’Estratè
gia d’acollida i inclusió del jovent que migra sol i presentarlo al Parlament durant 
el mes d’octubre de 2019.

Proposta de resolució 8. Plantar cara a l’oligopoli, garantir el dret a 
l’energia
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Obrir un expedient informatiu a Endesa arran de la carta amenaçadora envi

ada als ajuntaments de Catalunya durant el mes d’agost de 2019 i procedir, en cas 
d’incompliment de la Llei 24/2015, a un expedient sancionador.

2. Firmar durant el 2019 els convenis amb les companyies subministradores de 
llum i gas que operen a Catalunya, segons indica la Llei 24/2015, on consti de ma
nera clara que les empreses subministradores s’han de fer càrrec de la totalitat del 
deute i del cost del servei de les famílies vulnerables.

3. Garantir que l’Agència Catalana de Consum realitzi inspeccions d’ofici periò
diques per a garantir el compliment de la Llei 24/2015.

4. Elaborar durant el 2019 un protocol que obligui les empreses subministrado
res de llum i de gas que operen a Catalunya a la instal·lació de comptadors socials 
de caràcter provisional per als subministraments d’electricitat i gas en habitatges en 
situació d’ocupació en precari de persones en situació de vulnerabilitat.

Proposta de resolució 9. Sobre l’ús de la força per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra
En els darrers mesos hem viscut diversos episodis en què el Cos dels Mossos 

d’Esquadra podria haver fet un ús excessiu o desproporcionat de la força. Moltes 
d’aquestes intervencions s’han produït en episodis vinculats a desnonaments, però 
no només.

1. El Parlament de Catalunya s’oposa a la utilització de gas pebre per part dels 
Mossos d’Esquadra.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
2. Prendre les mesures necessàries per evitar que el Cos dels Mossos d’Esqua

dra empri un ús excessiu i desproporcionat de la força, especialment en els casos de 
desnonaments i de mobilitzacions pacífiques.

3. Garantir, fins que no s’aprovi una nova regulació, que totes les unitats del Cos 
dels Mossos d’Esquadra que desenvolupin funcions d’ordre públic compleixin amb 
la Instrucció 6/2013 i portin sempre visible el número operatiu policial (NOP) a la 
part posterior superior de l’uniforme, independentment d’altres peces de protecció.

4. Atendre les recomanacions sobre les pistoles elèctriques que han fet organis
mes de defensa dels drets humans, fer públiques les normes que en regulen l’ús i 
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garantir que en cap cas es facin servir contra persones amb cardiopaties, malalties 
de salut mental, dones embarassades, menors, ni contra persones que es trobin sota 
els efectes de substàncies estupefaents.

Proposta de resolució 10. Catalunya capdavantera en la defensa dels 
drets dels animals
Una societat avançada és també la que protegeix els animals de maltractaments, 

els garanteix el benestar i els reconeix com éssers sensibles al dolor i al patiment. 
Pràcticament una dècada després de l’abolició de les curses de braus a Catalunya cal 
donar un pas i posar fi als correbous i a tot tipus d’espectacles amb bous. Els darrers 
esdeveniments de Vidreres on un bou va aconseguir escapar de la plaça i va ser aba
tut a trets, després de ferir 19 persones, posen en evidència la perillositat d’aquestes 
pràctiques tant per les persones com pels animals.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar els canvis necessaris en 
la regulació de les festes tradicionals amb bous i en la normativa de protecció dels 
animals, perquè deixin de ser una excepció en la legislació, amb l’objectiu que les 
diferents modalitats de correbous es deixin de celebrar a Catalunya.

Proposta de resolució 11. En defensa dels serveis públics
1. El Parlament de Catalunya acorda traslladar a la ponència del Projecte de llei 

de contractes de serveis a les persones la necessitat d’aturar la tramitació d’aquest 
Projecte, mentre no es clarifiqui formalment quin és el model de gestió que ha de 
millorar i fer sostenibles aquest tipus de serveis al nostre país.

2. Insta el Govern a crear i presentar eines legislatives i reglamentàries per a 
blindar la priorització per la prestació directa per part de les administracions públi
ques dels serveis a les persones i per a regular de forma clara i transparent les fór
mules no contractuals via convenis o concertació amb l’economia social i el tercer 
sector.

3. Reprendrà, un cop clarificada aquesta priorització de la gestió directa i de la 
concertació, la tramitació parlamentària d’una regulació de la via contractual, que 
ha de servir per a garantir que qualsevol contractació pública de serveis a les perso
nes respondrà als criteris de qualitat del servei com a garantia de drets de la ciuta
dania, condicions laborals dignes, justícia de gènere i sostenibilitat medi ambiental.

Proposta de resolució 12. Per revertir les retallades i garantir els drets 
socials
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar durant el present trimestre 

les mesures pertinents per a revertir la situació actual d’estar a la cua de les Comuni
tats Autònomes espanyoles en reversió de retallades socials fetes els darrers 10 anys. 
Entre d’altres, aquestes mesures hauran d’incloure: 

a) Una proposta pressupostària per al 2020 de reversió de retallades.
b) Mesures concretes per a capgirar la tendència creixent d’increment del risc de 

pobresa, i sobretot de la pobresa extrema.
c) Acord calendaritzat d’increment de les tarifes públiques que es paguen als ser

veis del sector de la dependència per a poder dignificar el sector.
d) Mesures per a reduir la llarga espera de les persones dependents per a rebre 

els serveis o prestacions als quals tenen dret.

Proposta de resolució 13. Fer front a la precarietat que incrementa els 
accidents de treball
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara la urgent necessitat de la derogació de les reformes laborals derivades 

de la Llei de l’Estat 35/2010, del 17 de setembre, de mesures urgents per a la refor
ma del mercat del treball, així com l’anterior Reial Decret Llei 10/2010, i la Llei de 
l’Estat 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat labo
ral, i l’anterior Reial Decret llei 3/2012, que han transformat l’ocupació estable en 
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precària, i han facilitat la destrucció de llocs de treball i són injustes per als treba
lladors i treballadores.

2. Declara que hi ha un alarmant creixement de la sinistralitat laboral i constata 
la necessitat urgent de donar compliment als acords de la Moció 32/XI sobre políti
ques de salut laboral, i la posada en marxa d’un pla de xoc.

3. Insta el Govern a assumir la seva responsabilitat davant la falta de convocatò
ries i d’ampliació de places en la inspecció de treball, i a realitzar al seu torn totes 
les accions necessàries perquè en el termini de 3 mesos hi hagi un altre convocatòria 
d’inspecció de treball, que permeti assumir campanyes d’activitats planificades per 
combatre el frau laboral.

4. Insta el Govern a presentar en el termini màxim de 6 mesos el Pla de seguretat 
i salut laboral 20202025, a més d’un pla específic de vigilància i control a les em
preses, acompanyat d’una taula de seguiment, amb la finalitat de posar fre al crei
xent augment de la sinistralitat laboral.

Proposta de resolució 14. Per la funció social de l’habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Destinar els recursos suficients a la borsa d’habitatges d’emergència a la pro

posta de pressupostos de 2020 per tal d’eliminar les llistes d’espera i la saturació de 
les Meses d’Emergència, fent especial atenció a víctimes de violències masclistes, 
col·lectiu LGTBi i famílies amb menors, així com desenvolupar la normativa neces
sària per a mobilitzar l’habitatge buit, prioritzant sempre la seva funció social.

2. Modificar l’actual Índex de Referència de Preus de Lloguer basat en els preus 
del mercat per tal de fer una nova proposta que el vinculi a la capacitat de pagament 
de les famílies, garantint que no esdevingui un element de segregació, i que sigui 
la base per fer una normativa per a la limitació i regulació de lloguers a les zones 
d’alta demanda que pugui tenir un impacte real i efectiu en la bombolla de lloguer 

3. Declarar permanent la condició d’habitatge protegit, tant sigui sobre sòl públic 
com privat.

4. Millorar l’eficiència i accelerar els terminis en la imposició de sancions per 
incompliment de la llei 24/2015, a l’hora que es fa difusió de manera proactiva als 
mitjans de comunicació a l’abast dels drets que la llei preveu per a les famílies en 
risc d’exclusió residencial.

5. Emetre una instrucció, acordada amb les entitats socials, on es clarifiqui la 
funció del Cos dels Mossos d’Esquadra en episodis de desallotjament, tot garantint 
la seguretat de les persones residents en els habitatges i impedint l’actuació de les 
empreses o grups executors en cas de desallotjaments extrajudicials.

Proposta de resolució 15. Per reduir les llistes d’espera i la despesa 
farmacèutica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar en un mes el nou Decret d’accessibilitat que ha d’abordar nous crite

ris i garanties per a reduir les llistes d’espera sanitàries, tant d’intervencions com de 
visites a l’atenció primària, als especialistes o les proves diagnòstiques.

2. Plantejar un nou pla de dispensació de medicaments genèrics i biosimilars que 
permeti reduir la despesa pública en farmàcia de l’any 2020.

Proposta de resolució 16. Per una educació pública de qualitat com a 
garantia d’equitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incloure a la proposta de pressupostos de 2020 la coresponsabilitat de la Ge

neralitat en el finançament de les escoles bressol, en el percentatge que li pertoca 
segons la LEC.
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2. Dotar pressupostàriament el Pacte Nacional contra la Segregació per a desple
garne les mesures durant el 2020, així com desplegar de manera íntegra i treballada 
amb la comunitat educativa el Decret d’Escola Inclusiva.

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

4. Garantir la no obligatorietat en el cobrament de quotes de l’escola concertada 
i la seva transparència informativa en les pàgines web dels centres educatius.

5. Elaborar un pla d’eliminació progressiva de barracots, en un horitzó de 5 anys.
6. Elaborar una planificació del mapa de les escoles de música i els ensenya

ments artístics per restablir el finançament per part de la Generalitat, retallat i car
regat sobre els ens locals, famílies i persones usuàries, a partir dels propers pressu
postos de 2020. Aquesta planificació ha de fixar com a objectiu recuperar l’equitat 
en l’accés als ensenyaments artístics i musicals i la promoció de la cultura i les arts 
com a components bàsics d’una educació integral i una eina de foment de valors i de 
promoció a la diversitat cultural.

Proposta de resolució 17. Per un nou model universitari que superi les 
retallades
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar un pla de xoc per revertir el 30% de retallades en universitats públi

ques amb l’objectiu de recuperar per aquest curs 20192020 el finançament de la 
Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010. Aquest pla de xoc ha d’in
cloure la reducció dels preus públics de matrícula d’un 30% i compensar a les Uni
versitats públiques per aquesta reducció.

2. Elaborar una Pla Estratègic plurianual de finançament del sistema universi
tari públic que garanteixi pressupostos expansius per a les Universitats públiques 
garantit: 

a) La revalorització dels pressupostos de les Universitats públiques. Enguany el 
pressupost de les Universitats públiques hauria d’haver estat de 1073 M€ si s’hagues
sin actualitzat anualment. En el marc d’un Pla Estratègic quadriennal, per exemple, 
la inversió pública no hauria de ser en cap cas inferior a les previsions de revalorit
zació amb base als pressupostos 2010.

b) La disminució progressiva dels preus públics de matricula fins arribar, com a 
mínim, a la mitjana dels països de l’OCDE que contempli l’equiparació dels preus 
de màster i amb els del seu grau corresponent per tal de garantir un mateix preu du
rant tot l’itinerari docent.

c) La renovació i actualització de les infraestructures i dels equipaments univer
sitaris, establint un sistema de finançament basal que permeti planificar inversions 
per al manteniment dels equipaments actuals i per a la inversió en nous projectes 
estratègics.

3. Elaborar una auditoria sobre el grau de compliment per part de les Universi
tats públiques del marc legal vigent en matèria laboral i de prestació de serveis que 
inclogui com a mínim: 

a) El compliment del Reial Decret 103/2019, de l’Estatut del personal investiga
dor predoctoral en formació (EPIF).

b) L’estudi de les beques vigents que suposin contraprestació econòmica per a la 
realització de tasques corresponents al personal de servei i administratiu.

c) En base als resultats, garantir el compliment de l’EPIF i de la legislació vigent, 
incrementant si fos necessari, els recursos econòmics a les universitats per garantir 
la seva capacitat de compliment sense incórrer en dèficits pressupostaris.
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Proposta de resolució 18. Per una justícia més propera
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar les accions necessàries en el marc de col·laboració amb el ministeri 

de Justícia perquè es publiqui una nova convocatòria de places que redueixi la tem
poralitat laboral en l’Administració de Justícia i complir amb el procés de consoli
dació previst en els PGE de 2017.

2. La creació de Jutjats exclusius de violència de gènere, en aquells partits on en 
l’actualitat s’encarreguen Jutjats de Primera Instància i Instrucció que no ofereixen 
una atenció adequada a les víctimes de violència de gènere a causa de l’excés de 
càrrega de treball.

3. Estudiar la possible comarcalització d’alguns partits judicials perquè es pugui 
oferir una atenció adequada i especialitzada a les víctimes de violència de gènere, 
on no es pugui establir un jutjat exclusiu, havent en aquest cas de facilitar els des
plaçaments de les víctimes.

4. Realitzar un estudi de càrregues de treball en els jutjats de Catalunya i d’acord 
amb els mòduls establerts pel poder judicial per a jutges i magistrats, i establir la 
creació de nous jutjats o plans de productivitat per compensar els excessos de tre
ball existents.

5. El Parlament de Catalunya declara que la implantació de la llei 20/2011, l’en
trada en vigor de la qual està prevista per al 30 de juny de 2020, si es manté en la 
seva actual redacció, suposarà l’eliminació del registre civil de l’esfera de l’Adminis
tració de Justícia, provocant amb això la pèrdua del capital humà expert en aquesta 
matèria, desaparició de seus del Registre Civil i de Jutjats de Pau, el que comportarà 
que la ciutadania hagi d’assumir amplis desplaçaments per obtenir certificats que 
han de ser expedits de forma presència. Reconeixent per això la conveniència de 
mantenir la regulació actual vigent.

Proposta de resolució 19. Per un preu just agrari
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir un futur digne a les explotacions de productes agrícoles estratègics 

com són el raïm, l’avellana, l’ametlla, la garrofa, la fruita de pinyol o els cítrics; to
tes elles en risc pels preus inexplicablement baixos que es paguen als productors.

2. Exercir la missió de mediació i arbitri per l’establiment d’una negociació trans
parent entre representants dels productors i dels distribuïdors i transformadors que 
condueixin a fixar uns preus rendibles, per sobre dels costos de producció, i uns mo
dels de contractació i condicions de pagament conegudes amb anticipació suficient 
a la firma de contractes de compra. Evitar, en tot cas, pràctiques deslleials i abusives 
com la venda sota preu, el dumping o la venta a resultes, entre d’altres.

3. Realitzar un estricte control de l’entrada de raïm de fora de les Denominaci
ons d’Origen o amb manca o irregularitats de documentació, sancionant severament 
totes les infraccions.

4. Dictar, en el termini de 90 dies i en compliment de la Llei 18/2015 del 29 
de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries; una ordre que 
reguli els requisits formals i materials i el procediment per al reconeixement d’or
ganitzacions de productors, de llurs associacions, de les activitats que poden exter
nalitzar i de les extensions de les normes en llur àmbit, i també l’homologació dels 
contractes tipus agroalimentaris, que s’han de concloure abans del lliurament dels 
productes i han de contenir, com a mínim, les clàusules relatives a les determina
cions de la normativa europea vigent i a les normes bàsiques, mercantils o civils, 
generals aplicables.

5. Realitzar accions encaminades a garantir la traçabilitat del producte, de mane
ra que la persona compradora i/o consumidora final sàpiga en tot cas el lloc d’origen 
del producte.
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6. Afavorir la venda de proximitat i el circuit curt de comercialització, en favor 
de la màxima comunicació entre persona productora i persona consumidora i el mà
xim marge de benefici pel productor.

7. Potenciar i dotar de recursos humans i logístics suficients per a les tasques 
d’inspecció i gestió el Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial i la Subdirec
ció General de la Inspecció i Control Agroalimentari.

Proposta de resolució 20. Per l’emancipació juvenil
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar un pla d’inspeccions laborals per avaluar el compliment dels drets i 

normativa laboral en les pràctiques acadèmiques i la situació de becàries i becaris, 
així com pel control de la contractació en frau de llei com els falsos autònoms, la 
consecució de contractes temporals i altres pràctiques fraudulentes. Intensificar les 
inspeccions en els sectors d’ocupació on hi ha més gent jove atès que aquests abu
sos es produeixen majoritàriament sobre aquests col·lectius joves, fet que propicia la 
inestabilitat, la incertesa econòmica, la desprotecció, esdevé un atac contra els drets 
sindicals i, en conseqüència, produeix un impediment per a l’emancipació juvenil.

2. Crear un cens de persones joves que han deixat el país per raons econòmiques 
i laborals per desenvolupar, a partir d’aquest cens, un Pla de retorn lligat a una borsa 
d’ocupació jove que permeti que les persones que vulguin tornar ho puguin fer amb 
la seguretat del reconeixement de la seva experiència laboral o formativa a l’estran
ger i la seva immediata incorporació a un lloc de feina que els permeti continuar el 
seu projecte de vida a Catalunya i recuperar els drets derivats del treball.

3. Promoure la mobilitat de les persones joves arreu de Catalunya per facilitarne 
l’accés al treball i els estudis arreu del territori, vetllant per l’equitat territorial, a tra
vés de tarificació jove del transport públic i que aquesta no estigui associada a enti
tats bancàries, com passa ara amb el Carnet Jove en els serveis de trens Regionals 
que ofereix Rodalies de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 46732)

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

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Propuesta de resolución 1. La violencia y el terrorismo son 
incompatibles con la democracia
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena con toda contundencia el franquismo, el fascismo, el nazismo y cual

quier movimiento totalitario de extrema derecha, así como de la extrema izquierda, 
que utilicen la coacción, la intimidación o cualquier otro tipo de violencia con el ob
jetivo de imponer sus ideas, y manifiesta que en ningún caso esta violencia se pue
des justificar como instrumento legítimo de reivindicación de ninguna idea.

2. Declara que la violencia y el terrorismo no son métodos en democracia para 
alcanzar fines políticos y proclama que es el deber de todo demócrata condenar su 
uso en cualesquiera circunstancias, y que es deber de los gobiernos autonómicos y 
nacional garantizar la vigencia del Estado de Derecho con todas las herramientas 
legales a su disposición.
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3. Constata que el ensalzamiento de líderes políticos procedentes del entorno te
rrorista, y el pacto con organizaciones políticas que no han condenado el terrorismo, 
constituye un blanqueamiento de la violencia y los métodos terroristas y una deni
gración de la memoria de las víctimas y sus familiares.

4. Muestra su apoyo a las investigaciones que realizan las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial en defensa de la liber
tad y la seguridad de toda la ciudadanía.

Propuesta de resolución 2. En democracia, las sentencias se respetan y 
se acatan: no a indultos ni amnistías
El Parlamento de Cataluña declara que será el deber de todo demócrata respetar 

y acatar la próxima sentencia del Tribunal Supremo sobre los hechos acaecidos du
rante el golpe a la democracia perpetrado por líderes políticos independentistas en 
septiembre y octubre de 2017, sea cual fuere el sentido de ésta y sin perjuicio de los 
recursos que pudieran hacer valer los interesados, y proclama que no deben conce
derse indultos ni amnistías en caso que dicha sentencia resultase condenatoria para 
los inculpados.

Propuesta de resolución 3. Aplicación del artículo 155 de la 
Constitución
El presidente de la Generalitat, Sr. Quim Torra, ha manifestado en reiteradas 

ocasiones que no tiene intención de respetar la sentencia del Tribunal Supremo por 
los hechos que tuvieron lugar durante el golpe a la democracia que perpetraron lí
deres políticos independentistas en septiembre y octubre de 2017. A estas palabras 
ha añadido repetidos llamamientos a la desobediencia y anuncios de su voluntad de 
«tornar-ho a fer», ha permitido que catalanes constitucionalistas sean hostigados 
por sus ideas, ha dado su apoyo incondicional a personas investigadas por terroris
mo y ha demonizado sistemáticamente la labor de jueces y policías.

Antes de que el Sr. Torra ponga en práctica sus amenazas, cosa que colocaría a 
los Tribunales de Justicia en la necesidad de intervenir, corresponde al Gobierno de 
España, como máximo garante de los intereses generales, aplicar los remedios polí
ticos que tiene a su alcance e inste a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña: 
1. Constata que se dan las circunstancias que obligan a que el Gobierno de Es

paña ponga en marcha el procedimiento para aplicar el artículo 155 de la Constitu
ción con el objetivo de evitar que se continúe atentando gravemente contra el interés 
general y se siga violando los derechos y libertades de millones de ciudadanos por 
parte del Govern de la Generalitat.

Propuesta de resolución 4. Las políticas sociales, en el centro
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Compromiso para revertir la tendencia de aumento de la pobreza en Cataluña: 
a) Trabajar para revertir los recortes sufridos los últimos años en servicios y 

pilares básicos del Estado del Bienestar como la educación, la sanidad y los ser
vicios sociales, que afectan al conjunto de nuestra sociedad y nuestro futuro más 
próximo.

b) Poner en el centro de las políticas públicas el despliegue de las medidas nece
sarias en sanidad, educación, servicios sociales, igualdad y lucha contra la precarie
dad, así como las políticas de apoyo a los colectivos más vulnerables.

c) Avanzar en la generalización de la compatibilidad de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía con todas las rentas del trabajo derivadas de contratos a tiempo parcial, 
recogida en el artículo 4.1 de la Ley 14/2017 de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

d) Apostar por la erradicación del sinhogarismo a través de la intervención en el 
alojamiento y el empleo como herramientas de inclusión.
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2. Compromiso para reducir la pobreza infantil: 
a) Dar cumplimiento al Pacto por la Infancia, firmado el 19 de julio de 2013, rea

lizando el recuento de menores en situación de malnutrición en Cataluña.
b) Realizar un informe de cumplimiento de dicho Pacto por la Infancia, hacién

dolo público y trasladándolo a los grupos parlamentarios.
c) Aumentar la inversión en políticas de infancia hasta alcanzar, como mínimo, 

la media española.
d) Poner en marcha un Plan Estratégico contra la pobreza infantil, dotado de los 

recursos necesarios para que las familias afectadas puedan garantizar su adecuada 
atención, educación, cuidado y bienestar.

3. Compromiso para mejorar la calidad de vida y la atención de las personas con 
discapacidad: 

a) Dar cumplimiento a la Resolución 157/XII del Parlament de Catalunya, sobre 
la exención del pago de peajes para personas con discapacidad que tengan recono
cimiento oficial de movilidad reducida.

b) Incrementar los recursos destinados a intérpretes en lengua de signos catala
na, eliminando las desigualdades sociales existentes.

c) Ofrecer a las personas con discapacidad demandantes de empleo, por parte del 
SOC, itinerarios personalizados de inserción laboral que comprendan orientación, 
acompañamiento, formación y contratos de trabajo, a través de fórmulas de colabo
ración con corporaciones locales y otras instituciones públicas. El personal de estos 
servicios contará con la cualificación profesional que exige el cumplimiento de su 
labor, con formación en materia de sensibilización, de conocimiento de las capaci
dades y aptitudes que presentan las personas con discapacidad y de adaptación de 
los lugares de trabajo, así como de igualdad de oportunidades.

4. Compromiso para alcanzar la igualdad plena y efectiva: 
a) Reforzar las campañas publicitarias destinadas principalmente a niños, ado

lescentes y jóvenes que potencien el rechazo al lenguaje sexista y a los comporta
mientos de desigualdad o desconsideración hacia los demás, con el objetivo de pre
venir el acoso y la estigmatización por motivos de raza, sexo, religión, orientación 
sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social.

b) Combatir la feminización de la pobreza, avanzando en políticas de concilia
ción del tiempo social y el tiempo laboral, de corresponsabilidad entre mujeres y 
hombres, y de reducción de la brecha salarial, del desempleo femenino y de la pre
cariedad laboral en empleos sumamente feminizados.

5. Compromiso para el despliegue de las leyes sociales: 
a) Actualizar la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 de servicios so

ciales de forma urgente, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las 
nuevas realidades demográficas y sociales, junto con una memoria económica para 
el ejercicio 2020.

b) Desplegar completamente la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de les
bianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y para erradicar la homofobia, 
la bifobia y la transfobia, dotándola de suficiente presupuesto para ofrecer una ver
dadera atención a las víctimas.

c) Desplegar reglamentariamente la Ley 14/2010 de derechos y oportunidades en 
la infancia y adolescencia, dando traslado a los grupos parlamentarios de todos los 
decretos desplegados y los recursos económicos asociados.

d) Desplegar reglamentariamente la Ley 13/2014 de accesibilidad de Cataluña, 
dotándola de suficiente presupuesto.

e) Desplegar la Ley 17/2010 de la lengua de signos catalana, dotándola de un 
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, 
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos.
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f) Dar cumplimiento a la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuerte 
demanda acreditada de acuerdo con el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Ca
talunya.

g) Adaptar la normativa catalana a los principios, valores y mandatos de la Con
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apro
bada por las Naciones Unidas en 2006.

Propuesta de resolución 5. Lucha por la erradicación de la violencia 
machista
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Garantizar la dotación presupuestaria necesaria para combatir la violencia ma

chista en todos los niveles institucionales, que cubra el aumento de plazas en centros 
de acogida con una atención integral de asistencia sanitaria, terapéutica y de inser
ción sociolaboral.

2. Aumentar el número de efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra destina
dos al Grupo de Atención a la Víctima (GAV).

3. Diseñar programas específicos de atención y apoyo a las víctimas conocidas 
como «víctimas invisibles» de la violencia machista, tales como los hijos menores, 
familiares y amigos de las víctimas directas.

4. Desplegar totalmente la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista, dotándola de suficiente presupuesto para combatir las agresiones 
sexuales, el tráfico y la explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital 
femenina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la violencia derivada 
de los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos.

5. Reforzar la formación especializada con cursos presenciales a los profesiona
les relacionados por la Ley 5/2018 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista, y en especial a los profesionales y funcionarios de educación y sanidad 
para la detección y prevención en materia de política de violencia machista.

6. Intensificar la coordinación entre administraciones y organismos públicos 
para mejorar la respuesta en la lucha contra la violencia machista.

Proposta de resolució 6. Per la dignitat i la qualitat de vida de la gent 
gran
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Potenciar el desenvolupament d’accions i cursos orientats a l’ús de les TIC per 

part de la gent gran, amb la finalitat que puguin accedir en igualtat d’oportunitats 
als diferents àmbits de la informació i a la utilització de les xarxes socials, amb pro
grames específics per als grups d’edat més avançada.

2. Impulsar programes d’informació i preparació a la jubilació per a l’ocupació 
del temps lliure per a la gent gran, que els proporcioni el coneixement de les opcions 
existents quant a la participació en la societat civil, així com en projectes solidaris, 
educatius, formatius, culturals i d’activitat física.

3. Impulsar els programes de promoció de l’envelliment actiu i prevenció de la 
dependència, destinats a persones majors de 65 anys.

4. Identificar la soledat no desitjada com un dels grans reptes de la nostra socie
tat, impulsant xarxes de suport veïnal i fomentant programes d’habitatge col·labora
tiu com el cohousing.

5. Impulsar una estratègia conjunta entre el Departament de Salut i el Departa
ment de Treball, Afers Socials i Famílies per a abordar el tractament i l’atenció de 
l’Alzheimer a Catalunya, impulsant campanyes de sensibilització i visualització de la 
malaltia, l’impuls de centres Respir i residències especialitzades, els serveis i progra
mes orientats a mantenir els pacients en el seu entorn de vida habitual, així com l’as
sessorament i suport psicològic a familiars i cuidadors.
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Proposta de resolució 7. Pla de xoc per a la millora de l’atenció a la 
dependència i la reducció de les llistes d’espera
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar una atenció de qualitat a les 

persones dependents, reduint les llistes d’espera, i assegurar la qualitat de l’ocupació 
dels professionals del sector, prioritzant les següents mesures: 

a) Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia.
b) Recuperar la universalitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV).
c) Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics que s’apli

quen, garantint les millores laborals dels professionals del sector.
d) Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei.
e) Reduir els terminis de valoració de la dependència i de redacció del Pla Indi

vidual d’Atenció (PIA).

Proposta de resolució 8. Pacte per a la protecció de la infància de 
qualsevol forma de violència
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un Pacte català per a la protecció de la infància i contra l’abús se

xual a nens i adolescents que garanteixi la protecció de les víctimes i posi a l’abast 
dels menors les eines necessàries per a denunciar els abusos que hagin patit, i que 
suposi el compromís dels poders públics i dels grups parlamentaris, en col·laboració 
amb entitats de la societat civil, a favor de consensuar i implementar amb caràcter 
d’urgència les mesures legislatives i pressupostàries necessàries, incloenthi les se
güents: 

2. Donar suport i reconeixement institucional a les víctimes d’abusos sexuals in
fantils i als seus familiars.

3. Condemnar públicament qualsevol forma de violència contra la infància, així 
com les paraules i actituds que pretenguin restar gravetat a qualsevol tipus de vio
lència o abús infantil.

4. Impulsar el tràmit de la Proposició de Llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil que actualment es troba en fase de ponència 
en el Parlament de Catalunya.

5. Reforçar i millorar el servei del telèfon gratuït 116 111 Infància Respon, re
alitzant una campanya d’informació i difusió en mitjans de comunicació, centres 
escolars, administracions locals, centres d’oci i llocs on es realitzen activitats per a 
nens i adolescents.

Proposta de resolució 9. Per la igualtat i seguretat dels joves
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Intensificar les mesures de protecció per als joves en els espais d’oci, reforçant 

els protocols de seguretat i informació existents i treballant en la millora de la coor
dinació interdepartamental de les conselleries relacionades amb l’objectiu de poten
ciar les polítiques d’igualtat.

2. Desenvolupar durant tot l’any campanyes de prevenció, sensibilització i cons
cienciació davant les violències sexuals contra adolescents i joves en espais d’oci 
nocturn, reforçantles en èpoques de major concentració d’esdeveniments multitu
dinaris de lleure.

3. Reforçar la formació educativa a través de cursos i tallers en matèria de coedu
cació i igualtat en drets sexuals i reproductius als centres educatius fins al nivell de 
secundària, garantint així una millora en l’educació específica basada en uns hàbits 
afectius i sexuals saludables.

4. Donar compliment a la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya, sobre el 
garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la nodiscriminació de les persones 
LGBTI+, amb l’objectiu de portar a terme les següents mesures: 

a) Creació d’una mesa de treball que inclogui una representació de les diferents 
administracions i agents implicats, grups parlamentaris i entitats LGTBI+, per a 
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treballar en els recursos i mecanismes necessaris per al desplegament efectiu de la 
Llei 11/2014, en el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

b) Continuar desplegant l’article 10 de la Llei 11/2014, sobre formació i sensibilit
zació, elaborant un protocol per a les forces de seguretat per a atendre i acompanyar 
a les víctimes d’agressions per raó d’orientació afectivosexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.

c) Reprendre el grup de treball entre la comandància del Cos de Mossos d’Es
quadra i l’Observatori contra l’Homofòbia (OCLH) per a fer el seguiment de les in
cidències per lgtbifòbia que arriben tant als Mossos d’Esquadra com a l’OCLH, en 
el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

d) Garantir el dret a una immediata protecció integral, real i efectiva a les per
sones LGTBI+ que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència 
o discriminació.

e) Garantir el dret a l’atenció i assistència jurídica per a garantir que les perso
nes LGTBI+ rebin tota la informació i assistència especialitzada relacionada amb la 
discriminació i els diversos tipus de violències exercides contra aquestes persones.

f) Habilitar un telèfon d’atenció que ofereixi un veritable assessorament especia
litzat en l’atenció del col·lectiu LGTBI+ les 24 hores del dia.

g) Aprovar el Reglament del règim sancionador en matèria antidiscriminatòria 
previst per la Llei 11/2014, en el termini màxim d’un mes.

Proposta de resolució 10. Educació i igualtat d’oportunitats
A Ciutadans estem plenament compromesos amb la igualtat d’oportunitats en 

tots els àmbits i, sobretot, en l’educació. Perquè tots els alumnes puguin tenir una 
vida acadèmica exitosa és fonamental no deixar ningú enrere i, per a aconseguirho, 
és important incidir en els primers moments, abans que es cronifiqui el fracàs esco
lar. Per això, és imprescindible oferir ajut gratuït a tots els alumnes i, especialment, 
a aquells que pertanyen a les famílies i entorns més desfavorits.

D’altra banda, informes de la Gasol Foundation i de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) es sumen a molts d’altres ja existents que insisteixen en la necessitat 
d’implementar la «tercera hora» d’educació física. A l’escenari actual de tendència 
al sedentarisme i les seves derivades sociosanitàries no sembla aconsellable deixar 
al criteri de cada centre, ni a les possibilitats econòmiques dels pares, el fet que els 
nens incrementin la seva activitat física per la via extraescolar. Això significaria un 
fre més a l’ascensor social, alimentant la desigualtat d’oportunitats.

Finalment, els barracots s’han convertit en un problema endèmic que llasta la 
qualitat del nostre sistema educatiu. Si el nombre de barracots s’ha mantingut es
table al llarg de quasi 40 anys, a l’última dècada s’ha incrementat un 40%. De la 
totalitat d’alumnes espanyols que estudien en barracots, el 41% són catalans. Aques
ta dada hauria de ser més que suficient per a posar en marxa un pla per a eradicar 
aquesta xacra.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar un Programa Voluntari de Reforç Educatiu i Esportiu des de la 

finalització del període lectiu fins a finals del mes de juliol, perquè es reforcin, entre 
d’altres, les competències en matemàtiques, lectura i anglès, incloenthi també acti
vitats de caràcter esportiu.

2. Implementar en els currículums educatius d’educació primària i secundària 
una tercera hora setmanal d’educació física, i programar els recursos logístics i hu
mans necessaris per a assolir aquest objectiu, amb la seva corresponent partida pres
supostària.

3. Redactar, i presentar en seu parlamentària abans del 30 de novembre de 2019, 
un informe detallat sobre els mòduls prefabricats que estan instal·lats en el curs 
20192020, en què consti quins són els centres concrets afectats, el nombre de barra
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cots que hi ha a cada centre i el nombre d’alumnes que hi passen el seu temps lectiu. 
El dit informe haurà de tenir caràcter anual.

4. Presentar en seu parlamentària un programa calendaritzat per a la eliminació 
gradual dels barracots, que detalli cada cas amb dades concretes i de distribució ter
ritorial, i que garanteixi la seva total eliminació en quatre anys.

5. Adquirir el compromís explícit que en el futur els mòduls prefabricats només 
s’utilitzaran com a mesura extraordinària en situacions molt específiques i justifi
cades, durant un període de temps molt limitat, en cap cas superior a dos cursos 
acadèmics, i sempre acompanyada amb el corresponent projecte calendaritzat de 
construcció efectiva del centre.

Proposta de resolució 11. Pla de xoc per a la reducció de les llistes 
d’espera a la sanitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar un Pla de xoc perquè no hi hagi llista d’espera a l’Atenció Primària.
2. Presentar un Pla de xoc per disminuir de forma clara el temps de la llista d’es

pera quirúrgica, a les proves diagnòstiques i a les consultes externes.
3. Implementar un Pla d’acció per a revertir les desigualtats territorials en la llis

ta d’espera i presentarlo a la Comissió de Salut en menys de sis mesos.
4. Fer pública l’auditoria externa exhaustiva aprovada ara fa un any a la Comissió 

de Salut sobre les llistes d’espera en el sistema sanitari públic, que havia de compro
var la concordança entre les dates d’entrada en les llistes d’espera i les de les con
sultes dels especialistes o les de les proves diagnòstiques. Aquesta auditoria havia 
de garantir la incorporació dels treballadors del sistema sanitari públic que així ho 
desitgessin i, també, dels moviments socials i les entitats de pacients per tal de com
pletar l’auditoria amb el concurs la ciutadania.

5. Garantir la publicació mensual, de manera transparent, de la informació sobre 
les llistes d’espera del sistema sanitari públic per a conèixer el nombre de pacients 
que esperen un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informació mínima, 
aprovada ara fa un any a la Comissió de Salut, contemplava el desglossament per 
prestacions i centres, especificanthi el sexe, l’edat i l’origen dels pacients.

6. Implicar els professionals sanitaris en l’aportació de solucions encaminades a 
la reorganització i la millora de la provisió del servei sanitari.

7. Elaborar les llistes d’espera amb criteris compartits per tal que siguin compa
rables entre els diferents centres, regions sanitàries i comunitats autònomes.

8. Desenvolupar un últim esforç per tal que la Història Clínica Compartida esti
gui adherida a la Història Clínica Digital d’Espanya de manera que tots els pacients, 
a qualsevol comunitat autònoma, puguin disposar dels seus historials sanitaris quan 
els calgui ser atesos.

Proposta de resolució 12. Per la defensa i l’impuls de les empreses i els 
llocs de treball 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Potenciar i dotar de més recursos la ‘Finestra Brexit’impulsada per Acció per a 

informar les empreses de les circumstàncies de la sortida del Regne Unit de la Unió 
Europea i ajudarles a elaborar plans de contingència davant el Brexit.

2. Realitzar una campanya institucional i específica dirigida a empreses radica
des al Regne Unit que vulguin mantenir la seva presència a l’espai comú europeu i 
potenciar els esforços del Govern per a atraure aquestes empreses i per a augmentar 
les inversions estrangeres a Catalunya.

3. Desenvolupar una campanya promocional de Catalunya com a centre turístic, 
econòmic i empresarial als mitjans de comunicació britànics.

4. Realitzar una campanya de divulgació i promoció dels efectes econòmics, 
culturals i socials positius que implica un desenvolupament sostenible del turisme.
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5. Agilitzar el desenvolupament i la gestió dels tràmits necessaris per a la im
plantació definitiva del projecte Hard Rock a la província de Tarragona.

6. Augmentar progressivament el pressupost dedicat a Recerca, Desenvolupa
ment i Innovació (R+D+i) amb l’objectiu d’aproparse el màxim possible al percen
tatge mitjà d’inversió dels països de la Unió Europea del 2%, augmentant la col·labo
ració i interacció entre la recerca pública i la privada i afavorint també un augment 
de la inversió privada. Així mateix, establir deduccions fiscals en l’IRPF per a les 
aportacions a programes específics d’R+D+i, tant públics com privats.

7. Obrir una línia de préstecs, en el termini de tres mesos, a través de l’Institut 
Català de Finances (ICF), amb condicions preferents, per a la modernització i digi
talització del petit comerç, dirigida a persones físiques i PIMES.

8. Establir línies de finançament, ajuts i mesures específiques per a fomentar i 
facilitar l’emprenedoria per part de les dones, així com campanyes dirigides a aug
mentar el nombre de dones que escullin les carreres STEAM (ciència, tecnologia, 
enginyeria, art i matemàtiques).

Proposta de resolució 13. Mobilitat i medi ambient
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Estudiar l’impacte de l’establiment d’un Abonament Mensual per a Joves amb 

el qual puguin accedir a tota la xarxa de transport públic de Catalunya per un im
port fix mensual súper reduït, inferior a 30 euros, de manera que el transport públic 
resulti l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves i puguin incorporarla 
fàcilment als seus costums de mobilitat futura al llarg de la vida.

2. Impulsar un pla de conscienciació per a sensibilitzar sobre els efectes d’una 
gestió no sostenible dels residus sobre el medi ambient. En aquest marc, realitzar 
una campanya concreta sobre la importància de la separació de residus orgànics en 
la reducció de la fracció de rebuig.

3. Establir un pla específic per a combatre la contaminació per plàstics en l’en
torn natural.

4. Accelerar l’elaboració del Pla director urbanístic dels aparcaments d’intercan
vi modal transport públictransport privat en l’àmbit de l’Autoritat del Transport 
Metropolità per a executar aparcaments d’enllaç, o de dissuasió, tot prioritzant l’exe
cució abans del final del 2020 dels que afavoreixin la complementarietat del vehicle 
privat amb el transport públic fora de les zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric per a poder accedir al transport públic en aquestes zones.

Proposta de resolució 14. Universitats obertes al món
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar un Pla urgent per augmentar progressivament la docència en anglès 

a tots els graus i màsters de les universitats de Catalunya.
2. Potenciar la participació de les universitats catalanes en el Pla pilot europeu 

de campus transnacionals, tot fomentant la participació de les universitats catalanes 
en el Pla pilot europeu de creació de campus universitaris transnacionals i en els 
consorcis amb les universitats europees amb què ja tinguin programes d’intercanvi. 
L’objectiu ha de ser establir aliances i desenvolupar projectes educatius conjunts, 
tant pel que fa a creació de graus, com a l’intercanvi de professorat, alumnat i per
sonal d’administració i serveis, com als projectes de recerca.

3. Difondre anualment les dades actualitzades disponibles sobre el nivell de co
neixement d’idiomes, en especial de l’anglès, de l’alumnat dels estudis universitaris, 
publicantles en els canals de comunicació i informació del Departament d’Empresa 
i Coneixement i facilitantne la consulta en el portal web de la Secretaria d’Univer
sitats i Recerca.

4. Fomentar l’oferta d’estudis en terceres llengües a la universitat, a fi de promou
re la internacionalització del sistema universitari català i la disponibilitat multilin
güe de l’oferta formativa, i traslladar a les universitats la necessitat que els profes
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sors universitaris disposin del suport necessari per a impartir docència en terceres 
llengües.

5. Promoure que tots els estudiants catalans puguin aconseguir el nivell C1 d’an
glès abans d’acabar el batxillerat o un cicle superior de formació professional.

6. Garantir que sigui possible realitzar la docència universitària en espanyol 
per a tots els alumnes que la sol·licitin a les universitats catalanes, evitant la discri
minació dels que parlen qualsevol de les llengües cooficials de la comunitat autò
noma, i promovent, així, els intercanvis d’estudiants amb altres comunitats autòno
mes, del programa Erasmus i d’Iberoamèrica.

Propuesta de resolución 15. Reprobación del Síndic de Greuges
Ante la revelación por la prensa del cuantioso regalo recibido por el Sr. Rafael 

Ribó, Síndic de Greuges en funciones, por parte de un empresario ligado a la trama 
del 3%, reconocido por él mismo en sede parlamentaria, el Parlamento de Cataluña: 

1. Denuncia la inhonorabilidad de este tipo de dádivas interesadas, que ponen en 
peligro y en cuestión la independencia de los responsables políticos de las institu
ciones y provocan el descrédito hacia éstas entre la ciudadanía.

2. Constata que es del todo antagónico que quien tiene el sobresaliente cometido 
de defender los derechos de los ciudadanos frente a los posibles abusos de la Admi
nistración Pública, se dedique a compadrear tras las bambalinas con quienes per
vierten y corrompen el buen y legal funcionamiento de aquélla.

3. Dada la enorme gravedad de los hechos, reprueba al Sr. Rafael Ribó y le insta 
a dimitir de su cargo de Síndic de Greuges, para dejar paso a un nuevo responsable 
que recupere el prestigio de esta institución básica y por todos querida y respetada.

Propuesta de resolución 16. Libertades y seguridad ciudadana son 
inseparables
Una enorme ola de criminalidad se ha hecho dueña de las calles de Cataluña, 

con el penoso saldo de innumerables hurtos y asaltos a personas que deambulaban 
pacíficamente por las calles, robos y ocupaciones ilegales de viviendas y quince víc
timas mortales por violencia, en su mayor parte jóvenes.

Es imprescindible que el Departamento de Interior, responsable de la seguridad 
ciudadana de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, se enfrente a esta gravísima 
situación con todos los medios a su alcance. No son de recibo ni las estrategias co
municativas de disimulo, ni el consabido recurso de traspasar la responsabilidad de 
la solución del problema a otras administraciones públicas. Es el deber del respon
sable de una competencia ejercerla y, si no se siente con fuerzas ni ideas para ello, 
de dimitir y dejar paso a otra persona que sí las tenga.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Destinar más efectivos policiales del Cuerpo de Mossos d’Esquadra a com

batir la delincuencia organizada, la venta ilegal en el espacio público, la ocupación 
ilegal de viviendas y otros inmuebles, y otros problemas de seguridad ciudadana, 
con especial atención a los barrios populares donde la gente sufre cotidianamente 
las consecuencias de la falta de seguridad.

2. Dotar de más recursos técnicos y materiales a las regiones policiales con la 
finalidad de acabar con la precariedad de recursos que afrontan los miembros del 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra en el desarrollo de sus funciones.

3. Suprimir la guardia pretoriana del Sr. Torra (Área de Seguridad Institucional 
del Departamento de la Presidencia) y destinar los efectivos allí destinados a fun
ciones operativas como la protección de la seguridad ciudadana en zonas de alto 
índice de inseguridad.

4. Adoptar todas las medidas de coordinación que sean necesarias entre el Cuer
po de Mossos d’Esquadra y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo 
Nacional de Policía, Guardia Civil y Policías Locales), e instar a la convocatoria de 
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la Junta de Seguridad de Cataluña y de las Juntas de Seguridad locales siempre que 
la situación así lo aconseje.

Propuesta de resolución 17. Por unos medios de comunicación públicos 
independientes
Los partidos políticos que forman parte del Govern de la Generalitat, JxCat y 

ERC, han convertido la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio en un botín que ha sido 
objeto de un cuidadoso reparto entre ellos dos. El objetivo que persiguen no es otro 
que el de hacerse con el control de su línea informativa para ponerlos al servicio del 
separatismo y sus estrategias de división y confrontación, y de convertirlos en ins
trumentos de agitación y propaganda permanente.

Tristemente, cabe decir que han tenido éxito en su voluntad de dominio de unos 
medios de comunicación que, financiados por todos los catalanes, son hoy por hoy 
un desgraciado ejemplo de parcialidad y sumisión al poder político. En esta situa
ción, no es de extrañar que muchísimos catalanes le hayan dado la espalda a TV3 y 
Catalunya Ràdio y que su cuota de pantalla y audiencia estén muy por debajo de las 
que históricamente habían disfrutado.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Despolitizar la dirección de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio y garantizar 

que quienes ocupan estos cargos sean personas elegidas por su reconocida trayecto
ria profesional y no por su adhesión política al independentismo.

2. Garantizar que la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio no se convertirán en co
rreas de transmisión de las órdenes emanadas desde el Palau de la Generalitat, y 
velar por que no colaboren en la difusión de cualesquiera iniciativas ilegales y que 
cumplan lealmente las decisiones de la Junta Electoral Central en las próximas elec
ciones generales.

3. Condenar el progresivo señalamiento y hostilidad que destilan TV3 y Cata
lunya Ràdio contra los políticos y ciudadanos de ideología no independentista y el 
encubrimiento de la violencia que sufren éstos en ocasiones por defender los valores 
y principios constitucionales.

4. Denunciar el absoluto decantamiento de la CCMA en sus crónicas informa
tivas a favor de las tesis de los detenidos en la operación de la Guardia Civil de los 
23 y 24 de septiembre de 2019 para la desarticulación de un comando CDR que pla
neaba atentados con explosivos.

5. El Parlamento de Cataluña recuerda al Sr. Vicent Sanchis, director de TV3, 
que ha sido reprobado en esta legislatura por este Parlamento y le insta a dimitir de 
su cargo.

Propuesta de resolución 18. Freno al golpe digital
Reiteradas informaciones de los últimos años han señalado que la gestión del 

Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y del Centro 
de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) arroja serias dudas en lo 
referente a las funciones desarrolladas, a su eficiencia y a la contratación pública que 
realizan. El presupuesto conjunto de ambos organismos supera los 500 millones de 
euros y que realizan contrataciones por más de 800 millones de euros. Tanto es así 
que están siendo investigados judicialmente por su involucración en la organización 
del golpe a la democracia de septiembre y octubre de 2017.

Recientemente, nuevas informaciones han vuelto a sembrar recelos en relación 
con las actividades que desempeñan estos dos organismos, al haberse hecho público 
el proyecto IdentiCat, por el que la Generalitat pretende forzar a los ciudadanos a 
relacionarse digitalmente con ella a través de un nuevo identificador personal elec
trónico.

Los organismos públicos deben estar al servicio del interés general y no pueden 
utilizarse con el objetivo de perseguir fines políticos.
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Por este motivo, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a: 
1. Poner en marcha una auditoría completa del CTTI y del CESICAT, que debe

rá hacer una empresa independiente especializada, para conocer el verdadero des
tino del cuantioso dinero público que han recibido y la gestión que han realizado 
del mismo.

2. Exigir a los responsables del CTTI y del CESICAT que den cuenta de su ges
tión en sede parlamentaria.

3. Abandonar el proyecto IdentiCat y todas las iniciativas digitales que conlleven 
duplicidades, o invadan competencias de otras administraciones, y que pongan en 
riesgo la seguridad digital y los datos personales de los catalanes.

4. El Parlamento declara que el CTTI, el CESICAT y el resto de organismos pú
blicos del ámbito tecnológico, y todos los desarrollos digitales, deben servir al inte
rés general y en ningún caso pueden ser utilizados como instrumentos para dar un 
golpe a la democracia en formato digital.

Propuesta de resolución 19. El Govern no puede ser enemigo de las 
empresas
El Parlamento de Cataluña: 
1. Denuncia cualquier tipo de acción de boicot a empresas catalanas, y la crea

ción de listas de empresas «afectas» y «desafectas», por el posicionamiento político 
que se les supone, dado que obligar a las empresas a posicionarse ideológicamen
te no es solo un ataque a la libertad de expresión y de empresa, sino que además 
perjudica la actividad económica y pone en peligro miles de puestos de trabajo en 
Cataluña.

2. Insta al Gobierno de la Generalitat a presentar en el plazo de 2 meses un pro
yecto de ley de reforma de la Ley 22/2010 del Código de Consumo de Cataluña en 
el sentido de eliminar las multas lingüísticas y de dar completa libertad al empresa
rio o comerciante para rotular y sacar adelante su negocio en la lengua que prefiera.

3. Exige al Gobierno de la Generalitat que actúe para impedir que determinadas 
organizaciones realicen señalamientos de personas, comercios y empresas por razón 
de la lengua en la que se expresan libremente, como por ejemplo hace la organiza
ción Plataforma per la Llengua con la aplicación CatalApp.

4. Rechaza la utilización de la Cámara de Comercio de Barcelona, por parte 
de algunos miembros de sus órganos de gobierno, con fines políticos presionando 
para que las empresas expresen su posición sobre los objetivos de los partidos in
dependentistas, y con fines personales al promocionar las empresas de las que son 
propietarios en listas de «marcas comprometidas con Cataluña», según su propia 
terminología.

5. Insta al Gobierno de la Generalitat a no promover ni alentar huelgas de la ad
ministración o las autodenominadas aturades de país que implican cortes de calles 
y carreteras, bloqueo de accesos a ciudades con tractores, obstrucción del paso de 
medios de transporte públicos, cierre de escuelas y centros de salud y señalamiento 
a comercios y negocios que no secunden el paro obligado, al ser actos organizados 
por comandos separatistas que perjudican gravemente la actividad económica de 
empresas, pymes y autónomos, y la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña.

6. Teniendo en cuenta la pésima experiencia del Brexit y su afectación a la eco
nomía del Reino Unido y los países con intereses en ese país, insta al Gobierno de 
la Generalitat a trabajar únicamente con el objetivo de garantizar la estabilidad y la 
seguridad jurídica en Cataluña, reduciendo los riesgos de fuga de empresas y de pér
dida de oportunidades de inversión, fomentando el retorno de las empresas que se 
vieron obligadas a marcharse de Cataluña, la llegada de otras nuevas y la creación 
de puestos de trabajo de calidad.
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Proposta de resolució 20. No volem que espiïn els nostres fills a l’escola
Hem sabut per la premsa que l’organització Plataforma per la Llengua ha entrat 

a les escoles dels nostres fills i que els han espiat al pati per saber en quin idioma 
jugaven i es relacionaven amb els companys. Arran d’aquestes observacions, fetes 
sense el coneixement ni el consentiment dels alumnes ni dels pares, aquesta orga
nització ha publicat un informedenúncia, en què exigeix que s’adoptin mesures que, 
en últim terme, tindrien l’efecte de coartar la llibertat dels nens i nenes per utilitzar 
la llengua que lliurement trien en el seu temps d’esbarjo.

És evident que amb el Sr. Josep Bargalló com a conseller, les famílies no poden 
deixar els seus fills tranquil·lament a les escoles. Per aquest motiu, hem demanat la 
seva dimissió o el seu cessament immediat. Com que això no ha ocorregut, Plata
forma per la Llengua, crescuda, diu ara que faran una campanya aquest curs per a 
obligar que els alumnes parlin català al pati.

En relació amb aquests fets, el Parlament de Catalunya: 
1. Denuncia la intromissió de l’organització Plataforma per la Llengua en la vida 

i la intimitat dels alumnes i l’espionatge a què els van sotmetre.
2. Exigeix al Departament d’Educació que depuri les responsabilitats que s’ha

gin desprès d’aquests fets i que vetlli perquè no tornin a produirse, tot compareixent 
en seu parlamentària per donarne compte.

3. Atès que l’organització Plataforma per la Llengua no és en realitat una entitat 
per al foment de la llengua catalana sinó que utilitza els fons públics que rep per a 
convertirse en un instrument d’assenyalament de persones i comerços per causes 
lingüístiques, insta al Govern de la Generalitat a retirarli les subvencions que ac
tualment està rebent i els beneficis fiscals de què gaudeix.

4. Insta el Govern de la Generalitat a cessar immediatament el Sr. Bargalló com 
a conseller d’Educació, o a demanarli la dimissió, per la seva responsabilitat en dei
xar que Plataforma per la Llengua hagi espiat els alumnes a les escoles.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 46733)

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

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Per la superació del bloqueig polític i 
institucional a Catalunya
Catalunya ha viscut immersa en una situació de creixent tensió política i social 

durant la darrera dècada. Als efectes de la crisi econòmica i social encetada l’any 
2008, que encara afecten a les condicions materials de vida de bona part de la ciu
tadania de Catalunya, cal sumarhi la crisi de representació que han experimentat 
bona part de les democràcies parlamentàries europees, així com una crisi constitu
cional vinculada a les circumstàncies de la política catalana.

La qüestió d’una eventual secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espa
nya ha centrat bona part de la conversa pública a Catalunya, en especial a partir 
del 2012. La distribució de preferències de la ciutadania de Catalunya al respecte 
d’aquesta qüestió, expressada de múltiples formes, però també a través de les dife
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rents eleccions que s’han succeït d’aleshores ençà, ha conduït a una situació de blo
queig polític i institucional.

Són molts els errors comesos i els retrets que, millor o pitjor fonamentats, es po
den fer mútuament els diferents actors polítics i socials. Tanmateix, cal constatar 
que qualsevol intent d’imposar el propi projecte polític prescindint absolutament 
dels procediments previstos per a la reforma del marc de convivència, així com 
qualsevol intent de respondre merament des del rigorisme i el manteniment de l’statu  
quo, estan condemnats al fracàs, sota la forma de l’estancament del país en un empat 
d’impotències que pot estendre’s per molt de temps.

En aquest context de bloqueig i d’empat d’impotències el President de la Genera
litat de Catalunya, en lloc d’explorar la possibilitat d’establir amplis consensos entre 
les forces polítiques catalanes, insisteix en aprofundir en la via de la confrontació 
i, almenys retòricament, en tornar a conduir de nou el país a una situació com la de 
la tardor del 2017. Al mateix temps, són ja innegables, en multitud d’indicadors, els 
efectes sobre la societat catalana de la paràlisi governamental present, que s’acumu
la a la de governs anteriors. Resulta imprescindible comptar amb un govern disposat 
a explorar l’establiment d’amplis consensos i alhora disposat a escometre els grans 
assumptes pendents del país.

Resulta imprescindible també, malgrat les moltes dificultats que, previsiblement, 
encara s’han de suscitar, que els diferents actors polítics i socials contribueixin a 
trencar amb aquesta dinàmica, que es reconeguin mútuament el caràcter d’interlocu
tors vàlids i igualment legitimats, i estableixin un procés de diàleg polític amb l’ob
jectiu de cercar l’establiment de consensos tan amplis com sigui possible al voltant 
de les reformes i transformacions que sigui necessari escometre.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a exercir les seves funcions 

conforme a les disposicions de la Constitució, l’Estatut i les lleis i a respectar els 
procediments establerts per la reforma dels dos primers textos, així com per l’elabo
ració o modificació de les lleis.

2. Reclama al President de la Generalitat a fer ús de la prerrogativa prevista a 
l’article 75 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i convocar immediatament unes 
eleccions anticipades al Parlament de Catalunya.

3. Considera urgent i necessari que el nou Govern de la Generalitat de Catalunya, 
amb voluntat de governar pel conjunt del país, promogui un procés de diàleg polític, 
amb totes les forces polítiques amb representació parlamentària, per tal de cercar 
l’establiment d’amplis consensos al voltant de les possibles reformes per superar la 
situació de bloqueig actual.

Proposta de resolució 2. Pressupostos
Des de l’any 2017, el Govern de la Generalitat no aprova un projecte de llei de 

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

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

El Govern que fa poc més d’un any va prendre possessió, només ha aprovat una 
llei i ni tan sols va aprovar en el seu consell executiu els pressupostos per al 2019. És 
un Govern que ha demostrat la seva clara incapacitat per a governar i per a cercar 
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les majories parlamentàries que l’hi permetin aprovar lleis tan importants com els 
pressupostos.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar el projecte de llei de pressupostos per al 2020 i el projecte de llei de 

mesures fiscals i financeres per al 2020 abans de que finalitzi el mes d’octubre per 
tal que l’1 de gener del 2020 pugui entrar en vigor el nou pressupost.

2. Presentar una reforma fiscal més justa i progressiva que comporti que aquells 
qui més tenen, més guanyen, més hereten i més contaminen facin un esforç fiscal 
més important. Aquesta proposta haurà de generar a l’entorn de 350 M€ de recapta
ció addicional modificant l’impost de successions, patrimoni i IRPF, i s’incorporarà 
al projecte de mesures fiscals i financeres per a l’any 2020.

3. Negociar amb el proper Govern de l’Estat, i en el marc que s’estableixi a tal 
efecte, un nou model de finançament autonòmic.

Proposta de resolució 3. Reforçament de les competències lingüístiques 
en llengua anglesa
La millora del nivell competencial d’anglès o d’una llengua estrangera hauria de 

ser una prioritat pel Govern de la Generalitat, una estratègia de país que hauria de 
perseguir el reforçament de l’ensenyament d’aquesta llengua a tots els centres edu
catius de Catalunya i afavorir la formació al llarg de tota la vida.

En la societat globalitzada i interconnectada d’avui, tenir un bon domini d’una 
llengua estrangera, preferentment l’anglès, ofereix oportunitats tant formatives, com 
laborals o d’accés, així com de mobilitat. Ara bé, l’ensenyament obligatori encara 
no permet un domini de l’anglès al final de la ESO. Tant és així que les famílies, 
en la mesura de les seves possibilitats, hi dediquen grans esforços privats i temps 
fora de l’horari lectiu, pagantse classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger. 
No obstant, encara hi ha moltes persones que n’estan al marge, i privarles d’aquesta 
competència suposa privar d’oportunitats de formació, d’accés i d’inserció i promo
ció laboral.

Per això és imprescindible que els poders públics treballin per acabar amb la 
bretxa existent pel que fa al domini de l’anglès entre l’alumnat segons origen socio
econòmic, encara massa important.

A les proves de competències bàsiques de quart d’ESO de l’abril del 2019, realit
zades a tots els alumnes catalans de 15 anys, el percentatge d’alumnat que no supera 
la dimensió d’expressió escrita en llengua anglesa és del 33,6%. A més, la diferència 
de puntuació entre l’alumnat dels centres amb un nivell baix i un nivell alt de com
plexitat és de 19,0 en llengua anglesa. Les dades de l’any 2015 ens demostren que 
els adolescents d’escoles situades en zones riques van obtenir una nota mitjana de 8 
en anglès, mentre els de barris de rendes inferiors es van quedar amb menys d’un 6, 
bàsicament per la possibilitat dels primers de pagarse classes extraescolars o cursos 
d’estiu a l’estranger.

D’altra banda, segons dades publicades, no arriben a 20.000 els docents catalans 
(dels 72.000 que treballen en escoles i instituts públics) que tenen un nivell suficient 
d’anglès per impartir classes en aquest idioma. I només la meitat de centres educa
tius a Catalunya utilitzen l’anglès per impartir classes. Per això és imprescindible 
incrementar i millorar oferta pública de formació permanent del professorat, espe
cialment la presencial, molt minvada des de 2010 arran de les retallades en aquesta 
partida importantíssima.

Pel que fa a l’ensenyament no lectiu, les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) són 
ensenyaments de règim especial i no obligatoris on manquen encara places dispo
nibles en les llengües més sol·licitades com l’anglès. Concretament, en les EOI del 

Fascicle tercer
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Consorci d’Educació de Barcelona o del Vallès Occidental, només un 32% de les 
sol·licituds són ateses en primera opció en el procés de preinscripció i matriculació 
d’alumnes. I, des de 2010, els increments de taxes d’entre el 50 i el 180% en alguns 
casos han limitat igualment les possibilitats d’accés a aquestes EOI de les famílies 
de rendes més baixes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurilingüisme aprovat al 

2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en anglès des de primària 
fins al batxillerat, passant pels cicles formatius, habilitant els recursos a tal efecte.

2. Reforçar la formació inicial del professorat en matèria d’anglès, i millorar la 
formació permanent específica destinada a reforçar les competències lingüístiques 
en llengua estrangera del professorat tant d’educació infantil i primària com de se
cundària, sobretot dels que estan cridats a impartir matèries no lingüístiques en 
aquesta llengua, i incrementarne la oferta pública, especialment presencial, així 
com la seva coordinació.

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les clas
ses d’aquesta matèria o fomentar els desdoblaments així com els agrupaments per 
nivell lingüístic.

4. Fomentar els programes de suport a la certificació del coneixement de llen
gües estrangeres en diversos ensenyaments, incloent els cicles formatius, a través 
d’organismes col·laboradors com les EOI.

5. Promoure els intercanvis i estades a l’estranger tant del professorat com de 
l’alumnat dels centres educatius catalans, posant a disposició els recursos necessaris 
per a ajuts a l’estudi a l’estranger per tal de millorarne l’accés, i facilitar i difondre 
la informació sobre els programes i les oportunitats que ofereix la UE en aquest sen
tit, i fomentar la participació en aquests i el seu aprofitament.

6. Garantir un increment de les places disponibles en les Escoles Oficials d’Idio
mes de Catalunya que en manquin, sobretot en les llengües més sol·licitades –com és 
l’anglès–, així com la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i 
no obligatoris, per millorarne l’accés.

7. Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada 
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, que afavoreixin l’aprenentatge 
de l’anglès.

Proposta de resolució 4. Invertim en educació com a motor de progrés, 
convivència i cohesió social
Catalunya pateix un infrafinançament de l’educació pública. La inversió pública 

que el govern de la Generalitat destina a educació és de les més baixes d’Europa, de 
l’ordre d’un 2.8% del PIB. Estem lluny de la inversió que la pròpia Llei d’Educació 
de Catalunya (LEC) proposava per al 2017 i que va ser fixada en un 6% del PIB, i 
la comparativa amb altres comunitats autònomes reflexa com els governs de Cata
lunya des de 2010 han sacrificat l’educació molt més que altres territoris de l’Estat. 
No només som dels territoris on més s’ha retallat en educació sinó que encara no 
s’han revertit bona part d’aquestes retallades, la qual cosa ha consolidat una dècada 
d’involució en matèria educativa.

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

En aquest sentit, destaca la manca absoluta de compromís per part dels succes
sius governs independentistes amb una etapa educativa fonamental com és la de 03 
anys. El Govern de la Generalitat va abandonar al 2012 el finançament del foment 
i funcionament de les escoles bressol municipals, essent una competència exclusiva 
del Govern, i a dia d’avui, encara no ha recuperat la seva coresponsabilitat, malgrat 
les sentències del TSJC que reconeixen la obligació de pagament del Govern als 
municipis en concepte de manteniment d’aquest servei públic fonamental. Però, en 
aquests anys, si d’una banda destinava 0 € a escoles bressol públiques, de l’altra se
guia mantenint les llars d’infants privades.

Igualment, tampoc s’ha desplegat el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a 
l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, que pretén articular un model 
d’escola inclusiva, i són moltes les mancances en atenció a l’alumnat amb NEE que 
encara existeixen avui en l’àmbit educatiu, tant en horari lectiu com no lectiu (servei 
d’acollida i menjador, activitats extraescolars, etc.), per manca de personal de suport 
(docent i no docent) suficient i d’una oferta de formació i assessorament adequada 
al professorat.

I de la mateixa manera, manquen encara recursos i determinació per combatre 
la segregació educativa que contribueix negativament a la igualtat d’oportunitats i a 
la cohesió social: mesures per fomentar una escolarització equilibrada, per reforçar 
l’estabilitat de les plantilles dels centres d’alta i màxima complexitat i dotarlos de 
més recursos, més ajuts per garantir l’accés als llibres de text i materials didàctic 
complementari i informàtic que assegurin millores en termes d’equitat.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment per part del Govern de 

la Generalitat de la Disposició Final Segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (LEC) i insta el Govern de la Generalitat a prendre mesures urgents per 
revertir l’infrafinançament que pateix l’educació pública a Catalunya des de 2010.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a preveure, en el 
proper exercici pressupostari, les partides i els recursos necessaris per tal de: 

a) Complir amb els compromisos adquirits i amb el calendari establert que fixen 
les mocions i propostes de resolució aprovades en seu parlamentària la XII legisla
tura en matèria educativa.

b) Desplegar efectivament el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i donar compliment a un model global 
d’escola inclusiva a partir del curs 20202021, garantint la dotació dels recursos 
educatius especialitzats necessaris (personal docent i no docent, TEI, vetlladors/es, 
psicopedagogs/gues...) per atendre adequadament l’alumnat amb NEE, reduint les 
ràtios, proporcionant una oferta pública i gratuïta de formació especialitzada als do
cents, millorant els equipaments en aules de suport, publicant i donant a conèixer els 
protocols de malalties i trastorns existents diversos als centres educatius, i posant a 
disposició un mapa de recursos de la inclusió al conjunt del territori.

c) Garantir el foment i sosteniment del servei públic de les escoles bressol muni
cipals, de tal manera que el Govern de la Generalitat recuperi el finançament d’un 
terç del cost mitjà de la plaça de l’etapa educativa 03 anys (un mòdul econòmic 
que cobreixi, com a mínim, 1.600 € plaça/any) i retornar el deute pendent als ajun
taments en concepte de foment i funcionament de les llars d’infants municipals no 
retornades des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les 
diputacions provincials.

d) Impulsar un pla per combatre la segregació escolar i les desigualtats educati
ves a Catalunya que inclogui la coresponsabilització dels centres educatius públics 
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i concertats en una escolarització equilibrada, noves mesures d’admissió de l’alum
nat que fomentin l’interclassisme i de programació escolar que suposin millores en 
termes d’equitat.

e) Assegurar la recuperació de la sisena hora a tots els centres públics d’educació 
primària al curs 20202021, destinant el professorat necessari per aquest fi.

f) Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats als llibres de text i altre material 
didàctic i informàtic o tecnològic (per reduir la fractura digital), incrementant els 
ajuts per l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informà
tic, especialment en centres educatius amb un context socioeconòmic desafavorit.

g) Reforçar l’estabilitat les plantilles dels centres d’alta i de màxima complexitat 
i dotar de més recursos i ajuts aquests centres.

h) Fomentar un espai de migdia integrat en el projecte educatiu de centre, que 
inclogui un servei de menjador, que ha de ser de caràcter universal no obligatori, en 
els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària, 
i que ha de ser de qualitat (dotat de professionals amb una formació adient, amb rà
tios adequades i fomentar una alimentació saludable) i inclusiu.

i) Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del 
proper curs 20202021 i plantejar, en el marc del debat sobre la reforma horària, 
avançar l’horari de menjador a la secundària d’acord amb criteris de salut dels joves.

j) Executar les obres de construcció, reforma, ampliació i millora de les diferents 
escoles bressol, centres d’educació primària i secundària que ho requereixin, espe
cialment dels que estan en barracons.

k) Donar compliment als acords adoptats a la Moció 42/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació pro
fessionals.

l) Ampliar l’oferta pública de Formació Professional, garantintne la gratuïtat, 
així com incrementar la dotació de professionals a la FP per tal de reduir les ràtios i 
millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes 
de graduació, així com reforçar la formació de professorat.

m) Reforçar les competències lingüístiques del docents tant d’educació infantil i 
primària com de secundària en una tercera llengua, preferentment l’anglès, reforçant 
la formació inicial del professorat i la formació permanent específica i incremen
tarne la oferta pública, especialment presencial.

n) Garantir el servei de transport escolar col·lectiu i la seva gratuïtat en el cas dels 
serveis de transport escolar obligatoris, així com la suficiència d’ajuts en el cas de ser
veis de transport no obligatoris però necessaris atenent a criteris de renda i relatius a 
la naturalesa del desplaçament (distància i dificultat) en les diferents etapes educati
ves, per garantir l’accés a l’educació.

o) Promoure una millora dels programes de formació permanent del professorat 
i incrementarne la oferta pública i la seva adequació als projectes educatius.

p) Impulsar actuacions relacionades amb les zones educatives i amb la concer
tació amb les administracions locals necessàries per a la configuració d’un mapa de 
planificació escolar català a 510 anys vista. També assegurar, amb una dotació dels 
mitjans materials i humans necessaris, el correcte funcionament de les oficines mu
nicipals d’escolarització (OME).

Proposta de resolució 5. Salut
Quan parlem de Salut, parlem d’un servei públic essencial basat en: l’equitat en 

l’accés, la qualitat de l’atenció, l’empoderament de la ciutadania, el respecte als i a 
les professionals sanitaris en el seu conjunt i la millora constant dels seus recursos 
i de la seva gestió.

Un servei públic universal, finançat amb impostos, que ha de ser un factor de 
vertebració i cohesió social i territorial, alhora que referència del nostre Estat del 
Benestar.
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Les retallades efectuades des de l’any 2010, han fet disminuir la despesa per cà
pita en Salut, fins als 1.154 euros/ciutadà/any, lluny dels 1.300 de l’any 2010 i encara 
més lluny de l’objectiu que recomana l’OCDE de 1.500 euros/ciutadà/any.

La Generalitat dedica un 27,5% menys de recursos a Salut que l’any 2010. Les 
retallades i la seva no reversió van fer perdre el tren al sistema de salut de Catalunya, 
fins a deixarlo a la cua de les Comunitats Autònomes, en despesa per càpita i en ser
veis. I ara estem a prop del descarrilament per la manca de pressupostos.

Les llargues llistes d’espera, per visita a l’especialista, proves diagnostiques o 
intervencions quirúrgiques es van incrementant de manera constant, amb un in
crement de 91.000 persones en el darrer semestre, i no es compleix de manera sis
temàtica tenir hora en el teu CAP en 48 hores. (estem en temps d’espera de 2 a 3 
setmanes).

S’ha patit la pèrdua de professionals, no substituint les baixes ni jubilacions, i els 
i les professionals han vist com les seves retribucions disminuïen en un 20%. Una 
vaga de l’Atenció Primària ha fet que es comprometessin 100 milions d’euros per 
pal·liar alguns d’aquests efectes, però tot i així s’estan incomplint els acords.

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

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

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

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

S’està generant un doble sistema, que aprofundeix en les desigualtats, els més 
vulnerables a les llistes d’espera, cada vegada gent més gran, crònics i pluripatolò
gics i qui s’ho pot permetre té una assegurança privada.

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

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

Pressupostos i inversions
1. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris, que permeti 

en un horitzó de dos anys arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pública de 
salut, amb priorització de les accions per revertir els efectes de les retallades i la 
pèrdua de qualitat assistencial.

2. Elaborar d’un pla d’inversions en infraestructures i equipaments. Aquest Pla 
ha de contemplar tant el manteniment com la reposició del material tecnològic i de 
diagnosi, així com les millores en infraestructures dels centres assistencials.

Llistes d’espera
3. Complir tots els acords adoptats a la Resolució 226/XII sobre Reducció de les 

llistes d’espera del sistema sanitari públic, aprovada el 17 de gener de 2019.

Social i sanitari
4. Crear la història clínica única social i sanitària accessible per a tots els pres

tadors dels serveis socials i sanitaris, facilitant de forma immediata l’accés a la 
historia clínica compartida als professionals sanitaris de les residències de gent 
gran.
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Atenció primària i comunitària
5. Garantir que el 25% del Pressupost de Salut de la Generalitat de Catalunya 

sigui destinat als serveis de l’Atenció Primària i Comunitària.
6. Garantir, el compliment, de tots els acords adoptats a la Moció 30/XII sobre 

l’Atenció Primària i Comunitària, aprovada pel Ple de Parlament de Catalunya el 13 
de desembre de 2018.

Professionals
7. Lliurar, abans de finalitzar l’any 2019, a la Comissió de Salut, les conclusions 

del Fòrum de les Professions, que hauria d’haver acabat els seus treballs aquest mes 
de setembre, incorporant el pla d’aplicabilitat, calendari i els recursos necessaris.

8. Destinar els recursos i esforços necessaris per portar a bon terme la negocia
ció del conveni del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), tot respectant al dret a 
la informació dels professionals i dels seus representants sindicals.

9. Elaborar un pla de contractació de professionals sanitaris, per cobrir les bai
xes, jubilacions i no cobertures que es van produir durant les retallades, per tal de 
dotar als centres dels professionals necessaris per garantir la qualitat assistencial.

10. Disminuir la precarietat laboral en els centres de l’ICS i elaborar el Pla 
d’Igualtat i de Conciliació dels Centres del CatSalut.

11. Donar prioritat a la cobertura de les vacants de professionals dels centres 
d’atenció primària, tant d’especialistes en Medicina Familiar i Comunitària, com de 
Pediatria, tot garantint l’equitat territorial.

Infermera escolar
12. Refermar la necessitat d’incorporar una infermera escolar a cada centre edu

catiu de Catalunya, per garantir el ple desenvolupament i màxim benestar físic dels 
infants i adolescents, especialment d’aquells que pateixen malalties cròniques, i per 
treballar conjuntament amb l’escola tots els aspectes de prevenció i promoció de la 
salut.

13. Elaborar conjuntament amb el Departament d’Educació, un estudi sobre el 
nombre, les necessitats i en quins centres hi ha infants amb malalties cròniques i 
presentar, d’acord amb els resultats de l’estudi, un calendari i els recursos necessaris 
per fer efectiva la cobertura.

Vacunacions
Les vacunes són la intervenció preventiva amb una relació costefectivitat més 

bona i salven cada any entre 1 i 3 milions de vides en tot el món. Segons l’Orga
nització Mundial de la Salut (OMS) en els propers 10 anys les vacunes salvaran 25 
milions de persones. No obstant això, segons el Centre Europeu per a la Prevenció 
i el Control de les Malalties, diversos països de la UE es troben davant brots de xa
rampió sense precedents i el ressorgiment d’altres malalties evitables per vacunació, 
donada la insuficient cobertura i l’aparició de moviments antivacunes que segueixen 
causant la mort de nens i adults a la Unió Europea.

Les dades demostren que cada any al mon, 2,7 milions de persones eludeixen el 
xarampió gràcies a la vacuna. A més el Centre Europeu per a la Prevenció i Control 
de les Malalties calcula que almenys 40.000 persones moren cada any a conseqüèn
cia de la grip, degut en part, a la baixa cobertura de vacunació, ja que només el 34% 
dels majors de 65 anys es van vacunar contra la grip a la UE. Les dades indiquen 
que si els percentatges de vacunació continuen baixant, augmentarà el risc de que la 
pòlio pugui tornar a Europa.

A Catalunya l’índex de cobertura pel que fa a la vacunació de la infància, és alt 
i cal esmerçar esforços perquè no disminueixi, no així pel que fa a la cobertura va
cunal contra la grip. Segons les darreres dades del Ministeri de Sanitat, Consum i 
Benestar Social, Catalunya durant la darrera campanya va tenir un índex de cober
tura del 51% per sota del 64,6 de La Rioja, el 61,1 de Castilla León o el 59% de Na
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varra, i un punt per sota de la mitjana d’Espanya i lluny d’assolir el 75% recomanat 
per l’OMS.

El rati d’embarassades vacunades a Catalunya el 25,5% resulta insuficient com
parat amb el 54,4 de Cantabria o el 52,2 de Galicia.

Els experts alerten que les vacunes es perceben com antinaturals, es veuen com 
un cos estrany i els moviments antivacunes, sense cap base científica, imputen a les 
vacunes uns efectes nocius que no són certs. Quan, en realitat, la vacunació és una 
de les mesures de salut publica més eficaç.

En un món tan globalitzat, amb l’augment de viatges i la mobilitat internacional, 
el ressò dels moviments antivacunes i amb una petita part de la població que no es 
vacuna, tornen a emergir malalties infeccioses vacunables, i poden créixer les morts 
evitables.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacunació i refor

çar les polítiques de vacunació del Govern, especialment pels col·lectius vulnerables.
2. Lluitar contra les campanyes de moviments pseudocientífics, i antivacunes, 

que alerten, sense cap base científica, sobre el risc de vacunarse i treballar per fa
cilitar a les escoles i centres de lleure, mecanismes per garantir que tots els infants 
estiguin vacunats.

3. Prendre les mesures oportunes per tal de garantir una millor cobertura dels 
ciutadans i ciutadanes contra la grip, sobre tot en els majors de 65 anys, embarassa
des, i personal sanitari.

4. Formar part de la Coalició Europea per a la Vacunació proposada per la Co
missió Europea.

5. Elaborar un estudi, jurídic i comparatiu entre els països de la UE, en col·la
boració amb les Societats Científiques, sobre les possibilitats d’obligatorietat de la 
vacunació en edat infantil.

Proposta de resolució 6. Inversió i polítiques socials
Catalunya pateix un gran dèficit d’inversió en polítiques socials. Segons el recent 

informe de la Despesa Autonòmica en Polítiques Socials (salut, educació i serveis 
socials, i promoció social) fet públic al mes de setembre d’enguany, Catalunya des
tina un 20% menys en polítiques socials que abans de la crisi.

La pròrroga pressupostària en la que viu Catalunya des de l’any 2017, fruit de la 
incapacitat del Govern d’aconseguir una majoria parlamentària suficient per aprovar 
uns nous pressupostos i, fins i tot, la incapacitat de presentarne al Parlament uns per 
a l’any 2019, no fa més que perpetuar i empitjorar la manca d’inversió social que el 
nostre país necessita per tenir serveis de qualitat.

Mentre la mitjana d’inversió de la resta de comunitats autònomes en salut, edu
cació i serveis socials és del 60%, a Catalunya es destina el 54%. Només trobem un 
lleuger augment en la resta de polítiques que no són estrictament socials. Catalunya 
va destinar a salut l’any 2018 un 27,5% menys d’inversió que al 2009 (molt superior 
al 6% de retallada mitjana estatal). A educació, un 12% menys (mitjana del 4% de 
retallada global). Tan sols ha incrementat 20 milions d’euros en serveis socials, que 
esdevenen insuficients ja que ens situa en un 0,73% quan la mitjana és d’un 11%.

En definitiva, Catalunya destina 606 € menys per ciutadà en polítiques socials 
del que invertia l’any 2009. Si entrem en detalls, actualment a Catalunya es destinen 
274 € per habitant en Serveis Socials i, per primer cop des de l’any 2007, ens situem 
per sota de la mitjana de la resta de Comunitats Autònomes.

Per altra banda, els indicadors socials són cada vegada més durs. La taxa de po
bresa a Catalunya bat el seu rècord dels últims anys, situantse en un 23% segons 
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l’enquesta de condicions de vida del 2018 presentada per l’Idescat. Una situació que 
afecta especialment a dones, gent gran, persones immigrades i famílies monoparen
tals. Liderem la pobresa infantil en el conjunt de l’Estat i la nostra capacitat d’inci
dència vers la reducció de l’exclusió social gràcies a polítiques de garantia de rendes, 
com és el cas de la Renda Garantida de Ciutadania, és mínima.

Amb les polítiques actuals, el Govern de la Generalitat no només no està reduint 
el risc d’exclusió social. La manca d’iniciativa política que reverteixi aquesta situa
ció només farà que perpetuarla en un futur. Més enllà de la Renda Garantida de 
Ciutadania, gràcies a una Iniciativa Legislativa Popular, el Govern no ha desenvo
lupat cap altra llei social que incideixi de forma decidida en la millora de les condi
cions de vida dels catalans i catalanes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Equiparar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta Proposta de 

Resolució, les prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que contempla el 
Govern per a les famílies nombroses a Catalunya, a les famílies monoparentals: 
això inclou beneficis fiscals, preus de transport, taxes i preus relacionats amb els 
estudis i l’expedició de documentació, accés a places escolars, import de subminis
traments i béns culturals, entre d’altres.

2. Incrementar la inversió en polítiques socials, amb l’objectiu d’igualarnos o 
superar la mitjana de la resta de comunitats autònomes.

3. Incrementar la inversió en polítiques d’infància, amb l’objectiu d’igualarnos 
o superar la mitjana espanyola.

4. Elaborar un Pla de Xoc per al desenvolupament i la salut mental en la infància 
20192022 amb l’objectiu d’acabar amb les llistes d’espera per accedir a una plaça 
d’un Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) o a un Centre 
de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ). Aquest Pla haurà de contemplar un in
crement en el nombre de professionals i en el nombre de visites d’aquells infants que 
requereixin d’especial atenció.

Respecte al desplegament legislatiu: 
5. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la 

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dotarla econòmica
ment.

6. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la 
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles
cència, i dotarla econòmicament.

7. Enllestir, en el termini de 5 mesos, el desenvolupament normatiu de la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

8. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i dotarla econòmicament.

Proposta de resolució 7. Pobresa energètica
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la po

blació en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat 
o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la 
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factu
res de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en 
una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...)

D’acord amb aquestes variables, un estudi de l’Institut Català d’Avaluació de Po
lítiques Públiques (Ivalua) de l’any 2016, va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa 
energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 
persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre man
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tenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que 
es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, 
un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 
2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de 
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social 
que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en 
els darrers anys.

A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual 
no es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió 
residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han 
d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament 
d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons per
dut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els 
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.

La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un pro
tocol d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Cata
lunya, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barce
lona va presentar un model de conveni per oferir a les empreses subministradores. 
La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen, com a mínim, el 
50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els costos associats a 
la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en risc d’exclusió re
sidencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la 
proposta.

La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les 
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els munici
pis els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies 
en risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens 
Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses subminis
tradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de precaució, 
però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una reglamentació 
de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis amb les em
preses subministradores.

En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’oc
tubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres 
mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva 
modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a 
protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la factura; el con
sumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc d’exclusió social que 
té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis socials (autonòmics o 
locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim grup, els consumidors en 
risc d’exclusió social.

En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en si
tuació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una 
carta d’una empresa subministradora que els reclama el pagament del 50% d’aquest 
deute i en què s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de 
l’1 d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta no solament reclama als Ens Lo
cals el 50% del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que 
tenen aquest reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que de
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manen que els ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vul
nerables que no disposen de Bo Social.

Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona va convocar als alcaldes i 
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes amb la volun
tat de treballar en una resposta coordinada.

En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una 
reunió convocada per la Generalitat de Catalunya,  en la qual van assistir les en
titats municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals–, on principalment es va 
acordar: donar una resposta institucional unitària a l’empresa subministradora, amb 
una carta conjunta; crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de 
conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar en base a la Llei 
24/2015 com a marc de referència.

En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant 
l’amenaça d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de la carta 
(pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar), la so
brecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, 
i la falta d’un marc de referència clar.

Com diu l’informe elaborat des del departament jurídic de la Diputació de Bar
celona, cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del 
deute de les famílies en situació de vulnerabilitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Refermar el seu compromís a evitar qualsevol intent de tall de subministra

ments a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat.
2. Iniciar una negociació amb voluntat de cooperació i diàleg amb les empreses 

subministradores per donar compliment a la Llei 24/2015.
3. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la 

problemàtica de la pobresa energètica.
4. Liderar la negociació amb les empreses subministradores per a l’elaboració 

d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en 
el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les 
institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de referència.

5. Crear un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a 
elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi 
la gestió del deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per 
garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat sigui objecte d’un tall de sub
ministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.

6. Exigir a les empreses subministradores que assumeixin responsabilitats en re
lació amb la garantia dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social 
al subministrament elèctric, tal i com marca la llei.

7. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions 
locals hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vul
nerables.

8. Enllestir, en el termini de 6 mesos, el desenvolupament normatiu total de la 
Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àm
bit de l’habitatge i la pobresa energètica, i dotarla econòmicament.

Proposta de resolució 8. Lluita contra la pobresa i la malnutrició infantil
Els darrers informes sobre la situació de la infància a Catalunya, com el d’Uni

cef, «L’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya», posen de manifest una sèrie 
de problemes que afecten la infància i l’adolescència a Catalunya i que haurien de 
ser una prioritat pel Govern de la Generalitat. Un d’ells és l’alta taxa de pobresa in
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fantil que se situa a nivells del 28,5%, però també esmenten la dificultat per garantir 
l’accés a béns bàsics com una alimentació equilibrada.

L’any 2014, el Govern va aprovar el protocol per a la detecció i el seguiment de 
casos d’infants amb dificultats d’accés a una alimentació adequada, arran de les de
núncies de les entitats socials que des de l’arribada de la crisi econòmica detecta
ven casos d’infants i adolescents amb malnutrició. Però també perquè l’Enquesta de 
condicions de vida i hàbits de la població va evidenciar que el 4% dels nens i nenes 
menors de setze anys a Catalunya patia privacions materials que afectaven la seva 
alimentació, en concret, gairebé 50.000 infants no es podien permetre menjar carn 
o peix almenys un cop cada dos dies, que en la pràctica es traduïa en una ingesta 
insuficient de proteïnes. A aquestes mancances se n’hi sumaven d’altres com la de 
no poder consumir fruita o verdura fresca amb regularitat ja que resultaven inacces
sibles per a les seves famílies.

Tot i la gravetat de la situació, l’any 2016 el protocol encara no estava en marxa 
tot i que el Parlament va aprovar la Resolució 17/XI en la qual s’instava a presentar 
una avaluació d’aquest protocol durant primer semestre del 2016.

Al juny del 2016 es va aprovar, a més, un protocol d’actuació conjunta entre els 
departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament que incloïa la de
tecció de la malnutrició infantil així com la provisió d’un àpat correcte per els in
fants que es trobessin en aquesta situació durant el període no lectiu.

Al novembre de 2018, la Comissió d’Infància va aprovar la Resolució 154/XII  
per posar al dia els protocols i instava el Govern a avaluar almenys un cop l’any les 
dades relatives a infants i adolescents en situació de malnutrició, tal com estableix el 
Document de Desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situa
cions de dificultat de l’alimentació de infants i adolescents. També instava el Govern 
a presentar abans del segon semestre de 2019 l’avaluació de les dades relatives a la 
malnutrició infantil a Catalunya.

Tot i això, el control de compliment de la Resolució 154/XII presentat pel Go
vern el juny passat reflecteix que segueixen sense posarse en marxa els protocols 
per comptar amb les dades relatives al nombre d’infants i adolescents en situació de 
malnutrició a Catalunya malgrat que, la privació d’alimentació en els primers anys 
de vida té un impacte irreversible en el desenvolupament físic, intel·lectual i emocio
nal dels infants, i també és un factor que els condiciona perquè no puguin sortir de 
la pobresa a l’edat adulta i al llarg de la seva trajectòria vital.

Els informes al voltant de la situació de la infància a Catalunya posen de ma
nifest també com les formes més severes de pobresa infantil s’han aguditzat en els 
anys de crisi econòmica al mateix temps que continuem sense comptar amb un sis
tema de prestacions que lluitin contra aquesta situació.

Els infants són un dels col·lectius més vulnerables davant la pobresa. Per poder 
lluitar contra aquesta pobresa i contra la vulnerabilitat és necessari poder accedir a 
uns serveis i ingressos bàsics i a uns sistemes de protecció social adequats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar al dia tots els protocols relatius al combat de la malnutrició infantil que 

s’han elaborat des del 2014 i donar compliment immediat a la resolució 154/XII per 
disposar en el menor temps possible del nombre de infants i adolescents que no te
nen accés a una alimentació adequada per poder desplegar les polítiques necessàries 
que asseguren la correcta alimentació de tots els infants i adolescents a Catalunya.

2. Presentar, abans de finalitzar 2019, el mapa de recursos per a l’atenció integral 
a la infància i l’adolescència i un informe sobre la situació de la infància a Catalu
nya, amb dades actualitzades, tal com estableix la Resolució 220/XII que instava el 
Govern a ferho durant el primer semestre del 2019.
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3. Mentre no sigui efectiva una prestació per fill a càrrec, garantir que totes les 
famílies amb infants a càrrec que es troben en situació de vulnerabilitat i complei
xin els requisits, tinguin accés a la Renda Garantida de Ciutadania tal com es fa re
ferència en l’article 7.3 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol.

4. Garantir l’accés a les beques menjador a tots aquells infants que ho necessiten 
però també als adolescents que no poden accedir al menjador escolar a causa de la 
desaparició d’aquest servei en els instituts destinant una dotació pressupostària ex
traordinària i replantejant el model perquè sigui transparent i efectiu.

5. Desplegar la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats de la in
fància i l’adolescència, abans que finalitzi 2019 tal com estableix la resolució 220/XII  
que instava el Govern a ferho durant el primer semestre de 2019.

Proposta de resolució 9. Gent gran
Les projeccions demogràfiques presentades al mes de maig d’enguany per l’Ins

titut d’Estadística de Catalunya (Idescat) destaquen que l’augment de l’esperança 
de vida i l’envelliment de la població esdevindrà una de les característiques més 
notables de la societat catalana els pròxims anys. La població més gran de 65 anys 
passarà d’1,41 milions el 2018 a 1,78 milions el 2030, l’equivalent a un 22% de la 
població total del país. Una franja d’edat que continuarà creixent fins a arribar a 2,6 
milions de persones (el 29% de tota la població) de cara al 2060.

Aquest previsible increment de la població ha de fer replantejarnos si amb l’ac
tual sistema d’atenció a la gent gran (serveis residencials, cures i altres aspectes rela
cionat amb l’edat) serem capaços de donar una resposta de qualitat. La gran majoria 
d’entitats públiques i privades del sector afirmen que no serà possible i que, fins i tot 
avui dia, ja trobem greus problemes d’atenció a la gent gran a Catalunya.

Els problemes actuals més importants són, entre d’altres, la incapacitat per tro
bar una plaça de residència pública o concertada a Catalunya, la llista d’espera per 
rebre una prestació derivada de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la Depen
dència, l’increment dels casos de solitud, aïllament i violència vers la gent gran, i els 
problemes relacionats amb l’accessibilitat, especialment en l’habitatge.

Segons dades del propi Govern analitzades per l’Associació Catalana de Recur
sos Assistencials (ACRA), fetes públiques al mes de maig d’enguany, 18.500 cata
lans i catalanes estan esperant una plaça residencial, amb llistes d’espera de fins a 4 
anys per accedirhi. Tot això mentre existeixen 5.000 places de residència buides i 
5.000 més en centres de dia.

Catalunya encapçala un any més el rànquing de les Comunitats Autònomes amb 
la llista d’espera per dependència més alta d’Espanya, segons el darrer informe del 
mes de setembre de 2019 del Observatorio de la Dependencia en España. Actual
ment hi ha 53.000 persones que estan pendents de rebre una valoració del seu grau 
de dependència, i entre les que tenen la valoració aprovada, també existeix una llar
ga espera fins que rep la prestació. Tant és així, que 6 persones amb una prestació 
reconeguda moren cada dia a Catalunya sense haverla rebut. Cal advertir que altres 
comunitats, amb un dèficit històric de finançament per part de l’Estat decretat pel 
Govern del PP en relació amb aquesta Llei, han millorat –i molt– les seves estadísti
ques. Per tant, reduir la responsabilitat al finançament no es correspon a una anàlisi 
complerta de la realitat.

Segons l’Associació Amics de la Gent Gran de les més de 300.000 persones, 
majors de 65 anys, que viuen soles a Catalunya, 175.000 afirmen patir els diferents 
graus de soledat no volguda. Les persones grans en aquestes situacions tenen una 
major propensió a trobarse barreres físiques i emocionals, les quals les fan sentir 
vulnerabilitat, perdent així l’autoconfiança. A tot això cal sumarhi les problemà
tiques socioeconòmiques que moltes d’elles poden experimentar i que no fan més 
que incrementar l’impacte de la soledat i l’aïllament, en les seves múltiples vessants. 
Entre elles, l’accessibilitat de l’habitatge habitual que, en finques antigues sense as
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censor, actua com a presó de moltes persones gran i adultes que de forma sobtada o 
per motius de salut, no poden sortir al carrer o no poden realitzar les activitats de la 
seva vida diària per no tenir l’habitatge adaptat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Tramitar 2000 noves prestacions vinculades a residència (PEV) durant l’any 

2020, per tal de facilitar l’ocupació de part de places residencials buides a Catalu
nya, d’aquelles persones amb dependència reconeguda que es troben en llista d’es
pera.

2. Obrir 2000 noves places de centre de dia, actualment tancades, per donar res
posta a les necessitats de les persones amb una dependència més lleu que necessiten 
d’aquest recurs durant el dia.

3. Incrementar en un 30% el nombre de noves prestacions per a cuidadores no 
professionals, garantint així la seva cotització a la Seguretat Social.

4. Posar en marxa un nou Pla de Xoc per a reduir en un 30% la llista d’espera 
de persones beneficiaries d’una prestació de dependència, en el termini de 6 mesos.

5. Facilitar la incorporació de més gerocultors/es i auxiliars d’infermeria al sis
tema, millorant les seves condicions laborals i salarials.

6. Incrementar les tarifes en el sector de residències, a partir de les propostes 
que realitzin tant la patronal com els sindicats, per tal d’actualitzar els costos dels 
serveis residencials.

7. Presentar, en el termini de sis mesos, l’avantprojecte de Llei de la Gent Gran 
de Catalunya.

8. Presentar, en el termini de sis mesos, un pla estratègic de millora dels serveis 
d’atenció domiciliària, que complementi els actuals serveis amb nous recursos tèc
nics i humans que permetin garantir la cura i l’envelliment als domicilis, retardant, 
fins que les condicions de salut ho requereixin, l’ingrés en un recurs residencial.

9. Presentar, en el termini de sis mesos, un nou Pla Integral de Seguretat de les 
persones grans, així com presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí
lies la memòria de l’anterior Pla integral de Seguretat de les persones grans 2015
2018.

10. Crear una cartera de serveis específica per a les persones grans que viuen 
soles a Catalunya.

Proposta de resolució 10

Polítiques contra la violència masclista 
El juliol passat, el Govern va anunciar que durant 2019 Catalunya invertiria 32 

milions d’euros per combatre la violència masclista. Aquesta xifra inclou recursos 
propis i els que ha rebut Catalunya per desplegar el Pacte d’Estat contra la Violència 
de Gènere: 12,8 milions d’euros en 2018 i 13,7 milions d’euros en 2019.

Actualment encara desconeixem la proporció què representen els recursos propis 
que destinarà Catalunya per combatre la violència masclista el 2019 d’aquesta suma 
total de 32 milions d’euros. De fet gairebé totes les mesures que s’han anunciat en 
els últims mesos en aquesta àrea, es finançaran amb els fons del Pacte d’Estat. Per 
exemple, el Primer Congrés Internacional d’abordatge de les violències masclistes 
que se celebrarà a l’octubre; els dos nous Serveis d’Atenció Especialitzada per a 
recuperació de víctimes (SIE), el Protocol contra les violències sexuals en entorns 
d’oci, les campanyes de sensibilització de l’Institut Català de les Dones, el Protocol 
de prevenció i detecció de violència masclista en l’àmbit educatiu i l’Observatori ca
talà de la justícia contra la violència masclista, entre d’altres.

El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere va ser dissenyat per sumar esfor
ços en una qüestió que s’ha convertit en una preocupació de primer ordre per a la 
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ciutadania i no per reemplaçar el que fan les altres administracions, ja siguin les co
munitats autònomes, que tenen gran part de les competències transferides en aques
ta matèria, o els ajuntaments.

En el cas de Catalunya, les mesures per a combatre la violència masclista són 
totalment insuficients. Ho reconeixen els informes de l’Institut Català de les Dones 
que constaten que la xarxa arriba només a una de cada deu dones que s’estima són 
víctimes de violència masclista. Tampoc s’està fent un ús eficient dels recursos del 
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Aquest contemplava que al setembre 
de 2019 estiguessin desplegades les Unitats de Valoració Forense Integral (UVIF) i 
malgrat que des d’octubre de 2018 estan disponibles els fons i que la Moció 32/XII  
i les Resolucions 82/XII i 144/XII insten el Govern a desplegarles, aquestes unitats 
segueixen sense ser una realitat.

Polítiques d’igualtat
A Catalunya als darrers mesos han augmentat el nombre de denúncies per agres

sions amb violència del col·lectiu LGTBI especialment a la capital.
La preocupació és creixent i no sembla que hi hagi una disminució dels atacs ho

mòfobs, ni a Barcelona ni a la resta del territori català.
La violència s’ha manifestat també a diferents organismes, centres i associacions 

que han vist amb impotència que les seves seus són atacades amb destrosses i pin
tades, i veuen amb desànim aquests fets.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Informar al Parlament de Catalunya sobre els recursos propis que destinarà la 

Generalitat per combatre la violència masclista el 2019 i proporcionalment què re
presenta aquesta inversió pel que fa a 2018 i 2017.

2. Incrementar almenys en un 50% els recursos propis de la Generalitat destinats 
a combatre la violència masclista el 2020.

3. Desplegar abans que acabi el 2019 les Unitats de Valoració Forense Integral 
(UVIF), com estableix el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i la Moció 32/XII  
i les Resolucions 82/XII i 144/XII del Parlament de Catalunya.

4. Informar periòdicament al Parlament de Catalunya sobre el desenvolupament 
del desplegament de les mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere en 
aquelles competències que depenen de la Generalitat de Catalunya i l’ús que s’està 
fent dels fons transferits.

5. Desplegar íntegrament la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista tal com estableix la Resolució 374/XII del Parlament 
de Catalunya.

6. Aprovar de forma immediata el decret que ha de regular el procediment san
cionador

7. Desplegar íntegrament la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per era
dicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

8. Informar de forma immediata al Parlament de Catalunya de l’avaluació de 
l’impacte social de la Llei 11/2014.

9. Incrementar almenys el 30% la partida pressupostària per fer front al desple
gament integral de la Llei 11/2014.

10. Posar a disposició de la població un telèfon d’assistència amb servei de mis
satgeria gratuïta per atenció a les víctimes de violència del col·lectiu LGTBI.
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Proposta de resolució 11

Cultura
El sector cultural català ha perdut pes aquests darrers anys de governs naciona

listes que han prioritzat les retallades i la unilateralitat política com a úniques pro
postes a la ciutadania.

El sector cultural de Catalunya representa actualment el 2% del Valor Afegit 
Brut (VAB) i genera una riquesa de 4.000 milions d’euros anuals; mentre que l’any 
20092010 (inici de la crisi i governs progressistes i d’esquerres) representava el 3% 
del VAB i 5.000 milions d’euros anuals. És a dir, la cultura és un dels sectors eco
nòmics amb més dificultats per remuntar els efectes de la crisi i la paràlisi política 
del Govern.

La cultura també ha patit les retallades indiscriminades per part dels governs que 
s’han anat succeint des de 2010. El pressupost de cultura s’ha convertit en un proble
ma estructural que necessita polítiques valentes que la prioritzin. El 2010 (Govern 
d’esquerres) el pressupost total de la Generalitat era de 39.000 M€ i el del Depar
tament de Cultura de 337 M€ (representava el 0,86% del total del pressupost de la 
Generalitat). El pressupost no nat del 2019, en canvi, preveia un pressupost total de 
42.000 M€ i 268 per Cultura, és a dir, el 0,64% del total.

Tot això indica que entre 2010 i 2019 el pressupost total de la Generalitat ha pujat 
el 7,7% (+3.000 M€), mentre que el pressupost de Cultura ha disminuït un 20%, de 
337 M€ a 268 M€ (69 M€)

Però aquesta situació endèmica i estructural de les polítiques culturals s’ha 
agreujat encara més a partir del decret de la Vicepresidència i d’Economia i Hi
senda del 2 d’agost passat, que retalla un 6% el pressupost de totes les entitats del 
sector públic adscrites o participades per la Generalitat. Com a conseqüència, bona 
part de les institucions culturals catalanes estan contra les cordes i s’han vist obliga
des a suspendre part de la programació i nombroses actuacions previstes fins a final 
d’any. En aquest sentit destaca la situació dels museus, que és de total desesperació. 
Com a exemple, el MNAC ha vist retallat el seu pressupost en 925.708 € d’un total 
de 15 milions. Aquesta manca de seguretat impossibilita la necessària planificació 
econòmica a mitjà o llarg termini, absolutament imprescindible en el sector cultural.

Però el més sorprenent de tot és que la retallada no afecta al 6% de l’aportació 
de la Generalitat en aquests grans equipaments culturals, sinó al total del seu pres
supost.

És evident, per tant, que la inoperància i manca de sensibilitat política del Go
vern, també i especialment en matèria cultural, és total. La cultura no és un luxe, és 
una pota més, la quarta, de l’estat del benestar i un instrument imprescindible per a 
la millora de la societat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Prendre les mesures necessàries perquè el pressupost del Departament de Cul

tura per l’any 2020 arribi a l’1% del total del pressupost, com a pas previ i impres
cindible per arribar al 2% en un període de 4 anys, donant compliment d’aquesta 
manera a diferents resolucions adoptades per la Comissió de Cultura del Parlament 
i poder arribar als estàndards mitjos del països europeus.

2. Presentar al Parlament de Catalunya un avantprojecte de llei de Mecenatge 
cultural d’acord amb el nostre marc competencial, començant per introduir en el 
llistat de deduccions en la quota autonòmica de l’IRPF de la Llei de Mesures Fiscals 
i Financeres per a l’exercici de 2020, els donatius que es facin a favor de fundacions 
o associacions d’utilitat pública que tinguin com a finalitat el foment de la cultura i 
l’assistència social.
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3. Presentar al Parlament de Catalunya, d’acord amb el marc competencial que 
ens atorga l’Estatut i seguint l’informe del CoNCA al respecte, les mesures necessà
ries per a complementar el Estatuto del Artista que ja està implementant el Govern 
central.

4. Adoptar, de comú acord entre els Departaments de Cultura i Educació, les 
mesures necessàries per incorporar els ensenyaments artístics dins el sistema d’en
senyament obligatori de Catalunya.

5. Presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei de reformulació del 
CoNCA, completant d’aquesta manera la llei que va aprovar el Ple del Parlament a 
proposta del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que desencallava la 
renovació del plenari dels seus membres, i tenint en compte, entre d’altres, les com
pareixences substanciades la passada legislatura en el Grup de Treball per a l’estu
di i la reflexió sobre el model del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, com 
també els documents de conclusions presentats pels diferents Grups Parlamentaris.

Més pluralisme als mitjans de la CCMA
Les dades dels darrers baròmetres del CEO mostren com cada cop més, una part 

molt important de la població catalana s’està desconnectant dels nostres mitjans 
públics. Els motius es denuncien reiteradament a la Comissió de Control del Parla
ment: manca de pluralisme i biaix independentista en el conjunt de la programació.

Tot i que s’ha de reconèixer, però, que les audiències són positives, aquestes no
més responen a un públic amb un marcat perfil independentista, implicant que al
tres posicions contràries a l’independentisme no es troben representades pels canals 
i emissores de la Corporació.

Té uns motius, però també unes conseqüències. Quan un nombre considerable 
de catalans, pràcticament el 50%, no veu TV3 i no escolta Catalunya Ràdio perquè 
no troba representades les seves idees, significa que la meitat de la població d’adults, 
joves i infants de Catalunya deixa de veure i escoltar contingut en català. Les conse
qüències lingüístiques són nefastes, però les culturals i les cíviques també.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a la signatura d’un 

nou contracte programa que serveixi com a instrument d’estabilitat econòmica, fi
nancera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i garanteixi uns 
mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l’accés general a un in
formació veraç, plural i independent. Per a aquest fi, la programació de la CCMA ha 
d’aconseguir: 

a) Assegurar el pluralisme polític, religiós i cultural
b) Ser model de credibilitat i imparcialitat
c) Fomentar el debat plural sobre qüestions d’interès públic
d) Fomentar la cohesió social
e) Assegurar la diversitat comarcal i local

Proposta de resolució 12. Treball
En els darrers anys, col·lectius com els treballadors/es de les càrnies, els repar

tidors de menjar a domicili o les cambreres de pis dels hotels han concentrat les 
denúncies sobre vulneració de drets laborals. Noves i velles ocupacions es veuen 
afectades per una creixent precarietat, que es tradueix en una major sinestralitat i 
pitjors condicions de treball. A més, no hi ha dubte que les plataformes tecnològi
ques tindran cada vegada més presència en l’àmbit de les relacions de treball, sigui 
quina sigui la fórmula jurídica amb la qual es reguli la relació amb els subjectes que 
presten l’activitat.

Segons l’Observatori del treball i model productiu, durant els primers 6 mesos 
del 2019 s’han produït a Catalunya 109.549 accidents en jornada de treball; 49.049 
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d’aquests accidents laborals són amb baixa i 10.336 més «in itinere». Respecte del 
mateix període de 2018, aquestes dades suposen un augment en tots els tipus d’ac
cidents amb baixa, i molt especialment en els accidents mortals i en el sector de la 
construcció.

Per afrontar aquesta situació d’abús laboral, el Govern central ja ha posat en 
marxa un pla de xoc d’inspecció, que ha permès millorar les condicions de treball 
de més de 15.000 treballadors/es en pocs mesos. Des de Catalunya, hem de posar les 
eines disponibles per continuar i potenciar aquest esforç per assolir un treball digne.

També cal destacar que la bretxa salarial entre homes i dones creix a Catalunya 
per segon any consecutiu, i se situa en 5.643 euros anuals. Això significa que les 
dones, de mitjana, guanyen un 30,1% menys que els homes, un nivell que se situa 
per sobre de la mitjana estatal, segons un estudi presentat pels tècnics del ministeri 
d’Hisenda. Al ritme de la darrera dècada es trigaria 71 anys per acabar amb la des
igualtat.

A més, l’alt nivell d’atur juvenil experimentat en els últims anys ha comportat 
que algunes persones joves hagin emigrat a altres països a la recerca d’oportunitats 
laborals i formatives.

El darrer informe publicat per Avalot ens mostra com, des de 2009 fins a 2018, 
s’ha produït un augment de 41.108 joves (115,63%) que decideixen marxar a l’estran
ger, ascendint d’aquesta manera la fuga de capital humà a 76.658 joves. La manca 
d’oportunitats laborals a Catalunya, barrejada amb una manca de sensibilitat per 
part dels Governs independentistes, ha generat la sortida de desenes de milers de 
joves a la recerca de millores perspectives de futur.

Davant d’aquesta situació, les autoritats públiques europees, com la Comissió 
Europea i diversos països i regions europees, han desenvolupat polítiques públiques 
afavoridores de la mobilitat laboral per retornar a la regió d’origen. La finalitat és 
donar resposta a les necessitats del mercat regional i local, i facilitar que les per
sones que han adquirit experiència professional internacional, maneig d’idiomes i 
metodologies de treball apreses en altres cultures també puguin, si així ho desitgen, 
tornar als seus països i regions d’origen.

A diverses comunitats autònomes de l’Estat, com Andalusia, País Basc o Balears 
s’han posat en marxa plans de retorn juvenil amb diferents mesures que incentiven 
la tornada dels i les joves que van emigrar.

Mentrestant, els successius governs de la Generalitat de Mas, Puigdemont i Torra 
s’han negat a escoltar les peticions del Parlament i dels col·lectius associatius juvenil 
per posar en marxa plans similars. Actualment, tota l’ajuda que troba un jove que 
vol retornar és una pàgina web amb informació sobre els tràmits a realitzar.

És per això que es fa necessari impulsar un Pla de Retorn Juvenil des de Catalu
nya, dotantlo de recursos i amb la voluntat política d’oferir als i les joves les opor
tunitats que Catalunya no els va oferir aquests darrers anys.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa un Pla Especial d’Inspecció per lluitar contra l’explotació la

boral, amb els següents objectius: 
a) La vigilància de les condicions de treball fonamentals: l’abonament dels sala

ris deguts, els despenjaments o modificació de salari o jornada fraudulents, les jor
nades de contractes a temps parcial abusives, les hores extraordinàries forçades i no 
abonades, la modificació a la carta dels horaris cada setmana o cada dia, la prestació 
de treball «a crida» de l’empresari, els contractes temporals sense causa, etc.

b) La vigilància dels abusos i els fraus en les noves formes de fugir del dret del 
treball i, per tant, de les responsabilitats empresarials: les cessions il·legals, els falsos 
contractes civils o les externalitzacions fraudulentes.
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c) Fer aflorar les malalties professionals, especialment les produïdes per exposi
cions a productes químics i esforços, garantint la participació dels treballadors i els 
seus representants en aquest procés.

d) Garantir que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut 
s’ajusten al que legalment està establert.

e) Incrementar el seguiment sobre la posada en marxa dels Plans d’Igualtat i de 
les mesures d’igualtat de gènere contemplades als convenis.

f) Donar a conèixer a tots els treballadors/es els seus drets i les vies per denun
ciarne abusos.

2. Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als i les joves emigrants 
un contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, a empreses radicades a Ca
talunya.

3. Posar en marxa ajuts per sufragar les despeses de desplaçament en retornar 
(desplaçament, trasllat, etc.) dels beneficiaris del pla de retorn juvenil.

4. Donar compliment a l’acord de la Moció 75/XII del Parlament de Catalunya, 
sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral, on s’instava a convocar, 
en els propers tres mesos, un grup de treball que tingui per objecte l’establiment 
d’un marc català de qualitat de les pràctiques, que reculli les recomanacions del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i que tingui com a model base el do
cument que va adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut sobre aquest tema.

Proposta de resolució 13. Cohesió territorial
És constatable la manca, per part del Govern, d’un projecte integral de país, amb 

accions i finançament concrets, per a contrarestar la despoblació, l’empobriment i 
l’envelliment que pateixen moltes de les comarques rurals de Catalunya.

També cal reclamar la implicació del conjunt del Govern en l’aprofundiment i 
l’agilitació de les tasques de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural que permetin analitzar el fenomen de la fractura territorial, així com de la 
despoblació, i fer propostes per a ferhi front i per potenciar el desenvolupament ru
ral del conjunt del país, amb l’objectiu d’evitar el retrocés econòmic i social de les 
zones menys poblades.

Tanmateix, cal una resposta integral a les problemàtiques i els reptes de les co
marques rurals, amb una acció coordinada i conjunta de tots els departaments de 
la Generalitat i del conjunt d’administracions públiques de Catalunya, de l’Estat i 
de la Unió Europea, en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despobla
ment Rural.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Convocar, en el termini d’un mes, la Comissió Interdepartamental sobre Des

poblament Rural, amb la participació del conjunt de les administracions públiques, 
dels grups d’acció local (GAL) i de les altres entitats la participació de les quals es 
consideri necessària, perquè prossegueixi l’anàlisi de la situació actual del món ru
ral i impulsi una resposta conjunta que permeti d’afrontar d’una manera transversal 
els reptes demogràfics i territorials actuals i de futur.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, un informe i un calendari d’accions 
concretes, establertes en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despo
blament Rural, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra 
la despoblació, i, posteriorment, presentar un pla de finançament i de mesures legis
latives amb l’objectiu de dur a terme el calendari d’accions aprovat, que ha d’inclou
re, entre altres mesures: 

a) Una bateria de mesures fiscals i financeres que facilitin l’activitat econòmica 
i la qualitat de vida de les persones que viuen en zones amb risc de despoblació.



BOPC 425
30 de setembre de 2019

3.10.30. Debats generals 99 

b) Mesures legislatives de suport a les zones rurals que tinguin en compte les 
conclusions que adopti la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Ru
ral, incloenthi l’estudi de la possibilitat d’impulsar decrets de suport als municipis 
rurals amb despoblació, l’aprovació definitiva pel Govern dins el primer trimestre 
del 2020 de l’avantprojecte d’una nova llei de muntanya i el desplegament de la Llei 
3/2019, del 17 de juny, d’espais agraris.

3. Revisar i millorar la gestió forestal i impulsar la silvicultura, per mitjà del Pla 
general de política forestal de Catalunya 20142024, i, amb aquest objectiu, augmen
tar els recursos econòmics que hi destina la Generalitat i millorar la coordinació en
tre tots els propietaris i les entitats implicades.

4. Presentar, en el termini d’un mes, el conjunt d’actuacions i línies d’ajuts eco
nòmics liderades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
aprovades per donar suport als afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i 
les Garrigues i orientades a la recuperació de la capacitat productiva, com la neteja 
de la superfície forestal cremada i la restitució de les parcel·les de conreu, les xar
xes de regadiu i les explotacions ramaderes, amb una coordinació de tot el conjunt 
basada en dues oficines tècniques situades en el territori afectat.

5. Presentar davant la comissió parlamentària corresponent els informes i les ac
tuacions del Govern resultants d’aquesta proposta de resolució.

6. Que la proposta de Pressupostos 2020 contempli un Pla de Xoc amb partides 
específiques d’inversions a les comarques rurals amb l’objectiu de capgirar el des
cens de la despesa d’infraestructures estratègiques arreu del territori dels darrers 
anys.

Proposta de resolució 14. Sostenibilitat i transició energètica
Donar resposta a la crisi ecològica és urgent, però també una oportunitat per a 

Catalunya. Al segle xxi, hem d’abordar els reptes ambientals de forma indissoluble 
als reptes socials, en aquest sentit és estratègic compartir els 17 objectius de Desen
volupament Sostenible de les Nacions Unides i aplicarlos en la definició de les po
lítiques públiques.

Construir un món més just, més equitatiu i més pròsper és inseparable dels enor
mes desafiaments ambientals. Cal tornar a definir el concepte de progrés, moderni
tat i solidaritat, a la llum dels reptes planetaris del segle xxi.

Estem al davant d’una crisi global. És la conseqüència d’un model de desenvolu
pament que exigeix que la terra resisteixi més enllà dels seus límits. Hem buscat un 
creixement econòmic sense tenir prou en compte les seves externalitats i les seves 
conseqüències negatives i irreversibles sobre el medi ambient. Els efectes del canvi 
climàtic són cada cop més perceptibles i no podem ser mers espectadors.

La crisi, que no és només una crisi cíclica, ens obliga a pensar de manera dife
rent els valors del creixement, incorporant els límits planetaris com a garantia d’un 
progrés durador i just i definint l’accés a l’aigua i a l’energia com a serveis d’interès 
general.

La nostra prosperitat ha de fonamentarse en un model econòmic diferent: més 
conscient, respectuós i eficient en l’ús dels recursos, més prudent en la generació 
d’externalitats negatives i amb un decidit impuls de l’economia circular i d’una tran
sició energètica justa i mediambientalment sostenible.

És hora de reconèixer l’emergència climàtica. Catalunya no és diferent de la 
resta del planeta. La lluita contra el canvi climàtic i les polítiques d’adaptació han 
de ser un eix central en les polítiques del país tenint en compte també que el canvi 
climàtic és motor de transformació dels models econòmics i productius, capaç de 
generar nous àmbits d’activitat compatibles amb la sostenibilitat econòmica, social 
i ambiental.

És hora de comprometre’s a treballar en l’horitzó de la total descarbonització 
l’any 2050, impulsant un nou acord verd (Green New Deal) a Catalunya, d’acord 
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amb Espanya i la Unió Europea, amb finançament suficient per garantir la creació 
d’ocupació i una transició justa en els sectors i territoris més vulnerables davant els 
canvis necessaris en les formes de producció i consum.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Atès que l’objectiu és que la participació de les energies renovables en el mix 

energètic català arribi al 100% l’any 2050, desenvolupar el màxim potencial de les 
energies renovables, i en aquest sentit presentar en el termini de sis mesos un pla 
que permeti, que en la propera dècada 20202030, a Catalunya es posin en servei 
4000 MW de generació eòlica nova i 6000 MW de generació fotovoltaica.

2. Presentar el proper any 2020 un projecte de llei al Parlament per a la creació 
d’una Agència Catalana de l’Energia, amb l’objectiu d’actualitzar l’estratègia ener
gètica que aprofundeix en els programes d’eficiència, la incorporació d’instal·lacions 
renovables, la millora del subministrament energètic, la contribució ambiental de la 
política energètica catalana i la participació en el desenvolupament de nous projec
tes energètics.

3. Presentar un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’energia 
elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.

4. Presentar en el termini de sis mesos, l’Estratègia Catalana per a la Renovació 
Energètica dels Edificis, prioritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis 
i habitatges amb aprofitament d’energia renovable, els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya a partir de l’any 2020, hauran de cobrir la necessitat d’actuació sobre 
un mínim de 50.000 habitatges anuals.

5. Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats pels nivells 
de contaminació atmosfèrica elevada, les zones de baixa emissió o zones urbanes 
d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del corresponent estudi de factibi
litat a escala supramunicipal i el posterior pla d’implementació mitjançant polítiques 
de disminució del trànsit privat i la gestió sostenible de l’aparcament a l’àrea i regió 
metropolitana. I a crear una línia de suport econòmic pel desplegament de la Zona 
de Baixes Emissions de les rondes de Barcelona i a la resta de municipis de més de 
50.000 habitants pel desplegament de les futures Zones de Baixes Emissions.

Proposta de resolució 15. Universitats, Recerca i Innovació
El futur econòmic de Catalunya passa per un creixement basat en el coneixe

ment. Volem que Catalunya sigui el país del talent i el coneixement, i un pol inter
nacional de primer nivell de recerca i innovació. No volem ser un país low cost que 
atrau inversions pels baixos costos laborals. Aquest és un model que no genera llocs 
de treball estables ni valor afegit a la nostra economia. Hem de ser capaços d’apro
fitar les nostres singularitats com el clima o la qualitat de vida per afegir aquests 
elements al nostre ecosistema però no poden ser els únics elements per generar ac
tivitat econòmica.

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

Des del 2011, el Govern de la Generalitat ha anat reduint els pressupostos dedi
cats al coneixement (universitats i centres de recerca) en un 30% i ha augmentat els 
preus públics de les universitats públiques un 66%, dificultant l’accés i la igualtat als 
joves que cerquen oportunitats de futur. Aquests dos elements estan dificultant que 
les universitats del país puguin fer front als nous reptes que se’ns presenten i és molt 
rellevant ja que és a les universitats, als instituts i als centres de recerca on es gene



BOPC 425
30 de setembre de 2019

3.10.30. Debats generals 101 

ra el coneixement que cal transferir al teixit productiu per generar riquesa, llocs de 
treball i benestar social.

Davant els reptes que se’ns presenten com la digitalització, la intel·ligència artifi
cial, els nous models energètics, la indústria 4.0, etc., cal que el coneixement estigui 
al centre de les nostres polítiques, cal que preparem i formem bé als nostres joves 
perquè puguin inserirse en el món laboral i formar part de la resposta que cal donar 
a aquests reptes, per això és important una aposta clara per la universitat, el conei
xement i la innovació.

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

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

públiques pel període 20192022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qua
litat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, 
i permetre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i 
de personal d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 
la xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 
2010 (900 MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 
2011, fins assolir el proper curs 20192020 una reducció aproximada del 30%, i com
pensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la transfe
rència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corresponents, 
equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les transferències, 
a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de taxes ha de 
continuar fins arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster 
similar al de la mitjana dels països de l’OCDE.

3. Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti els 
recursos per a la recerca i la innovació acostantnos a l’objectiu d’inversió del 2% 
del PIB. Aquesta inversió en recerca i innovació ha de tenir una vinculació clara 
amb el nostre teixit productiu per tal de transferir el coneixement amb l’objectiu de 
generar llocs de treball de qualitat a la nostra indústria i així crear benestar social 
i econòmic.

Proposta de resolució 16. Per un desenvolupament econòmic pròsper i 
just
A principis de l’any 2000 Catalunya era un dels quatre motors industrials d’Eu

ropa, avui Catalunya ocupa el lloc 140 en el Regional Innovation Scoreboard de la 
Unió Europea, trobantse entre les regions de 3er nivell en capacitat d’innovació. La 
inversió en R+D de l’economia catalana segueix sent extremadament baixa: 1,47% 
sobre PIB, fa 10 anys estàvem a l’1’7%, molt a prop de l’objectiu del 2% que calia 
complir al 2010.

Tanmateix, avui països com Corea del Sud o Israel es situen al 4’3% del PIB, 
Alemanya al 3%, i el conjunt de la UE al 2%. Està clar que malgrat les èpoques de 
crisi, hi ha països que han sabut prioritzar les polítiques d’innovació per tal d’in
jectar al seu teixit econòmic el coneixement necessari que els ha permès generar 
empreses punteres que han connectat la ciència i l’emprenedoria per crear llocs de 
treball estables, benestar social i econòmic.

Catalunya no pot esperar més, cal que de manera decidida, prioritzi les políti
ques adreçades a l’emprenedoria, l’empresa i la indústria.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar un Pla per a la Cultura Emprenedora a Catalunya adreçat als centres 

d’educació primària, secundària, formació professional i a les universitats.
2. Aprovar un Pla per enfortir la xarxa d’incubadores i acceleradora d’empreses 

existents al país.
3. Crear instruments públics per a finançar noves activitats industrials que es 

creïn a través de les oportunitats que es generen a les universitats, centres o instituts 
de recerca.

4. Potenciar, per mitjà de mecanismes de finançament, els grups de recerca uni
versitaris que mostrin excel·lència en llurs processos de transferència tecnològica 
envers l’entorn socioeconòmic.

5. Impulsar, a través del sistema català de recerca, un banc d’idees creatives.
6. Afavorir i potenciar les polítiques de clústers territorials, en coordinació amb 

els clústers sectorials, accelerant processos de canvi estratègic i tecnològic amb su
port i recursos concrets als plans d’actuació, de formació i d’inversió en R+D.

7. Enfortir el centre tecnològic EURECAT a través de les següents mesures: 
a) Modificar la governança per a garantir l’impuls públicprivat
b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió de país amb la dels diversos ter

ritoris i, sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg ter
mini amb les petites i mitjanes empreses

c) Avaluar els serveis que actualment dur a terme el centre, i alinearla amb l’es
tratègia.

d) Avaluar l’organització, per tal de racionalitzarla i alinearla amb l’estratègia.
8. Aprovar un Pla de millora i gestió dels principals polígons industrials de Cata

lunya per optimitzar recursos i millorar els serveis per tal d’atraure noves empreses 
i generar més competitivitat.

Proposta de resolució 17

Infraestructures 
La prosperitat de Catalunya també depèn de les seves infraestructures en la me

sura que aquestes tenen una incidència real en la productivitat, la qualitat i l’eficièn
cia del sistema econòmic del país. Per això cal fer un esforç de modernització de les 
infraestructures a Catalunya, atès que seguim mantenint necessitats no satisfetes en 
transport en matèria de ferrocarril, carreteres, ports i aeroports, si ens comparem 
amb altres regions europees similars, i tenint en compte que en les actuals ja s’ob
serva un nivell de congestió que poden frenar el potencial de creixement de l’eco
nomia catalana.

En els darrers anys el govern de la Generalitat de Catalunya, ha destinat un 54% 
menys a inversions en infraestructures que són competències pròpies que la mitjana 
de la resta de comunitats autònomes d’Espanya. Estem a la cua en quan a esforç i 
nivell inversor.

Igualment cal seguir treballant per recuperar el nivell d’inversió de l’Estat a Ca
talunya, en els termes proposats a la Disposició Addicional 3a de l’Estatut, per tal 
de garantir que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin el percentatge d’inver
sió que correspon a la participació de Catalunya al PIB i al pes de la seva població, 
com ja feien els pressupostos 2019 presentats pel Govern d’Espanya i no aprovats al 
Congrés dels Diputats.

El Corredor Mediterrani és fonamental per al desenvolupament econòmic i so
cial de Catalunya i també d’Espanya. Cal vetllar perquè l’execució del Corredor Me
diterrani sigui una realitat i no es demorin les inversions compromeses.

Les infraestructures aeroportuàries i portuàries són claus en l’activitat produc
tiva i la internacionalització de l’economia, una part important de la competitivitat 
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depèn d’elles. La cooperació entre els governs d’Espanya i de la Generalitat de Ca
talunya són necessaris.

Cal revisar el Pla d’infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per integrar tots 
els operadors i les modalitats ferroviàries (Metro, FGC, Renfe i Tramvia) i elaborar 
un pla d’inversions creïble i necessari per millorarles.

La lluita contra la contaminació atmosfèrica i la millora de la qualitat de l’aire, 
és un dels reptes que hem d’afrontar. El Govern de la Generalitat de Catalunya no 
ha assumit una posició de lideratge i sempre ha anat a remolc de les propostes i dels 
compromisos pressupostaris de l’administració local

Polítiques digitals
La digitalització de la societat ha comportat i comportarà grans avenços en molts 

camps, així com el ràpid accés a una immensa quantitat d’informació. La transfor
mació digital ha de permetre també la consecució dels 17 Objectius de Desenvolu
pament Sostenible impulsat per Nacions Unides. Però també incrementa les des
igualtats entre els ciutadans/es que poden fer ús de les noves tecnologies, i els que 
se’n veuen privats per manca de coneixements o recursos.

La bretxa digital ve directament relacionada amb l’edat. Al 2018, el 100% dels 
menors de 35 anys havien utilitzat internet en els darrers tres mesos, segons l’INE. 
Però només el 49% dels majors del 65 anys l’havien utilitzat en el mateix període. 
Tot i la millora dels indicadors en els darrers 10 anys, les competències digitals se
gueixen sent un repte per determinats col·lectius desafavorits i gent gran.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en funcionament nous carrils busVAO per a l’accés a les ciutats de la re

gió metropolitana de Barcelona i les zones amb congestió i, alhora, millorar la xarxa 
del transport públic interurbà.

2. Aprovar en el termini de sis mesos el Reglament de la Llei de finançament del 
sistema de transport públic de Catalunya.

3. Presentar en el termini de sis mesos el calendari de finalització del tram cen
tral de la L9 i els perllongaments de la L1, L2, L3 i L4 del metro, així com la 
connexió de les línies de FGC del Vallès i el Llobregat, i la connexió del Trambaix 
i del Trambesòs, 

4. Presentar en el termini de sis mesos un Pla Estratègic de la Bicicleta que fo
menti la creació de xarxes pedalables al territori de Catalunya.

5. Incoporar en els pressupostos de l’any 2020 un pla de construcció de nous in
tercanviadors i parcs and ride potents, per a facilitar l’ús del transport públic.

6. Revisar el Pla d’infraestructures Ferroviàries de Catalunya, per integrar tots 
els operadors i les modalitats ferroviàries (Metro, FGC, Renfe i Tramvia) i elaborar 
un pla d’inversions creïble i necessari per millorarles.

7. Crear una línia d’ajudes per a la renovació de vehicles afectats per la prohició 
de circulació en les zones urbanes de baixes emissions, per a la compra de vehicles 
elèctrics i de baixes emissions, amb especial incidència en els vehicles de transport 
de mercaderies d’última milla, taxis i motos.

8. Presentar en el termini de sis mesos un calendari de construcció definitiva de 
l’Eix de l’Ebre des d’Amposta fins a Lleida, i que aquest calendari de construcció 
no sobrepassi els cinc anys.

9. Implementar un pla estratègic per disminuir la bretxa digital per edat, espe
cialment enfocat a la gent gran, i impulsar un pla de competències digitals fins a 
aconseguir la plena alfabetització digital, prioritzant als col·lectius més desafavorits.
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Habitatge
La crisi habitacional persisteix després de molts anys. Conseqüència del sobreen

deutament de les famílies per poder accedir a un habitatge, conseqüència de l’esclat 
de la bombolla immobiliària, conseqüència de l’existència d’una altra bombolla, la 
dels preus del lloguer.

Hi ha una manca evident d’habitatge en lloguer, públic i privat. Preus desorbitats 
que en dificulten l’accés, i una evident manca de planificació que fa que per alguns 
sectors de la població, com els joves, poder obtenir un habitatge, i per tant, emanci
parse, sigui gairebé un impossible. Però tampoc podem deixar de banda la necessi
tat d’adaptar les llars als canvis demogràfics (envelliment de la població), o a les ne
cessitats d’alguns col·lectius, com per exemple, les persones amb mobilitat reduïda.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reeditar el Pacte Nacional per l’Habitatge, com a espai de diàleg permanent, 

per aconseguir el consens sobre els reptes en l’habitatge a afrontar a Catalunya els 
propers anys.

2. Aprovar un nou avantprojecte de Llei d’Habitatge de Catalunya.
3. Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 
a) Detectar els habitatges buits de grans tenidors, creuant les dades cadastrals i 

registrals amb les del registre de fiances de lloguers.
b) Incrementar el tipus impositiu de l’impost sobre habitatges buits, destinat a 

grans tenidors.
c) Crear bonificacions a la quota autonòmica de l’IRPF per als petits propietaris 

que lloguin el seu habitatge per sota de l’índex de referència.
4. Per treballar coordinadament amb els ajuntaments per fer front a les ocupa

cions: 
a) Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos per detectar pisos buits i 

ocupats.
b) Crear el registre del domicili en absència.
c) Revisar el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra.
5. Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un índex de preus 

de referència, que no només contempli per la seva confecció els preus del Registre 
de Fiances, sinó dades fiscals, registrals, i cadastrals.

6. Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social en un mínim 
del 20% anual respecte a l’habitatge públic existent fins arribar als estàndards euro
peus, així com incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d’habitat
ge, també de rehabilitació, per arribar a un mínim de 1.000 milions d’euros a l’any 
durant els propers 10 anys per compensar la falta d’inversió de la passada dècada

7. Incrementar els recursos de les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin 
incrementar l’acció de mediació dels ajuntaments en l’àmbit d’habitatge.

Proposta de resolució 18. Per una alimentació saludable i una 
agricultura competitiva
El sector agroalimentari, amb un 3,6% del PIB de Catalunya, representa un sec

tor estratègic que ha millorat les exportacions i l’ocupació tot i els anys de crisi eco
nòmica. Tot i això, aquesta realitat amaga unes desigualtats entre els petits/mitjans 
agricultors i els grans grups empresarials. Cada dia desapareixen més explotacions 
i la renta agrària ha caigut un 40% des del 2001 (Segons dades d’Unió de Pagesos). 
Les desigualtats entre la gran indústria alimentària i els petits productors augmen
ten. Així com, les desigualtats territorials són cada vegada majors.

La crisi i la falta de suport del Govern de la Generalitat (retallada del 40% del 
pressupost des del 2010) i la manca de projecte de país per l’agricultura ha provocat 
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una profunda crisi al sector agroalimentari, amb un continuat abandonament d’ex
plotacions i de terres arreu del país. Cal treballar per aconseguir una redistribució 
més equitativa dels beneficis del sector, sobretot a través de la lluita contra l’abús a 
la cadena alimentària.

Cal tenir en compte que la política agrària és molt transversal i afecta diferents de
partaments que tenen una incidència directa en la competitivitat de les explotacions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar, en un màxim de 2 anys, el 40% del pressupost perdut al Departa

ment d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
2. Recuperar, en el termini de 3 anys, les partides econòmiques de millora de 

camins, regadius, i infraestructura tecnològica de les zones agràries i rurals que hi 
havia l’any 2010.

3. Potenciar l’Observatori Agroalimentari de Preus, amb més recursos i actua
litzacions d’informació, amb l’objectiu de millorar la informació i la transparència 
dels preus dels aliments.

4. Millorar el control i aplicar sancions, si s’escau, quan es detectin pràctiques 
abusives a la cadena alimentària. Al mateix temps, treballar per una millora de la 
Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures de millora de la Cadena Alimentària.

5. Augmentar a dos dies a la setmana els consum de fruita a les escoles de primà
ria de Catalunya, per educar sobre una alimentació saludable i consumir productes 
de proximitat.

6. Impulsar subvencions, ajudes i altres accions per ajudar a les petites i mitjanes 
explotacions agràries i ramaderes a garantir la seva viabilitat i competitivitat.

7. Crear un fons extraordinari d’ajudes i subvencions als agricultors i ramaders 
afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià. Agilitzar la informació i la tra
mitació dels ajuts per poder arranjar les infraestructures agràries danyades i la posa
da en funcionament de les explotacions el més aviat possible.

8. Que l’IRTA elabori un mapa territorial amb propostes de cultius i explotacions 
que siguin viables i sostenibles a les diferents comarques catalanes per incentivar les 
produccions agràries al territori més aptes i competitives.

9. Millorar l’oferta formativa al món rural. Tant la que té a veure amb l’agricul
tura i la ramaderia, com la resta d’oferta formativa al món rural per evitar la despo
blació d’aquestes comarques.

10. Augmentar un 100% els recursos destinats a la incorporació de joves i dones 
a l’agricultura i la ramaderia.

11. Augmentar els recursos i presència dels Mossos d’Esquadra al món rural per 
tal d’evitar robatoris al camp i millorar la seguretat. En aquesta línia, recuperar la 
sala de comandament dels Mossos d’Esquadra de Lleida.

12. Augmentar en un 50% el pressupost per millorar la gestió de la fauna salvat
ge i els danys a les explotacions agràries. Al mateix temps, agilitzar les indemnit
zacions pels afectats.

13. Replantejar i millorar la política forestal i augmentar un 50% el pressupost 
destinat a la seva gestió per tal d’evitar l’abandonament dels boscos i millorar el seu 
aprofitament.

Proposta de resolució 19. Seguretat
La seguretat ciutadana és un valor i un dret. És un servei essencial que han de 

prestar els poders públics. La garantia i salvaguarda de la pràctica de tots els drets 
de la ciutadania en l’espai públic que compartim.

En els darrers anys, a Catalunya, als nostres pobles i ciutats, als nostres barris en 
general, s’està produint un problema evident i creixent d’inseguretat, i això fa que la 
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qüestió de la seguretat ciutadana hagi esdevingut una de les reclamacions més im
portants de la ciutadania. S’ha produït un increment de la delinqüència i un agreuja
ment en els mètodes fets servir pels delinqüents, i la ciutadania exigeix més garan
ties de seguretat i llibertat. La seguretat és una de les primeres responsabilitats d’un 
govern, i ha de ser, per tant, una de les més prioritàries a les que donar solució des 
de l’àmbit d’allò públic, per l’obligació que hi ha de donar respostes públiques que 
englobin tothom, i que no es produeixin encara més desigualtats, en un espai públic 
ja malmès pels desajustos socials de les últimes crisis.

Hem de reconèixer en primer lloc el repunt que s’ha produït, i l’afectació real 
que està tenint a la ciutadania, sobretot en àrees urbanes, tot i que també comencen 
a notarse un increment delinqüencial en masies i zones rurals.

Sense poder negar que es tracta d’un problema generalitzat a tota Catalunya, per 
l’abandonament sostingut de les inversions públiques en seguretat i en convivència 
als barris, i per la manca de compliment en quant a la plantilla necessària, i encara 
que en alguns casos es pugui tractar de problemes concrets i definits en àrees con
cretes, l’increment de casos greus multiplica els seus efectes psicològics, a través 
dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, i provoquen en si mateixos una 
escalada continuada i mantinguda en la sensació subjectiva de seguretat de la ciuta
dania. S’ha d’encetar un debat de forma sincera i fent autocrítica tots i totes plegats, 
però sense estridències. Les exageracions i la utilització partidista de l’àmbit de la 
seguretat no fa més que agreujar artificiosament les sensacions negatives de la ciu
tadania i focalitzar sobre grups o territoris concrets, en un clar exercici d’irrespon
sabilitat política. S’ha d’afrontar el problema, però de manera honesta i a través de 
la col·laboració lleial entre govern i oposició. No es permissible el populisme amb la 
seguretat si el que es vol és realment ajudar a posarhi solució.

S’ha de treballar més i millor en la col·laboració entre policies locals i CME; la 
manca de plantilla de mossos està afectant de manera directa a la seguretat dels 
nostres municipis. El que està passant a la realitat municipal és que qualsevol esforç 
del municipi encaminat a incrementar la plantilla de policia local queda «absorbit» 
per haver de substituir de facto aquesta no presència de mossos. Les funcions de les 
policies locals, per l’intent dels ajuntaments de donar resposta a les reclamacions 
ciutadanes, com a administració més propera a la ciutadania, acaben centrantse en 
l’àmbit de la seguretat ciutadana, enlloc d’exercir les seves competències pròpies i 
més consubstancials, amb el que les polítiques actives de policia de proximitat i pre
venció queden malmeses, apujant així encara més la sensació d’inseguretat ciutada
na per la petita delinqüència i l’incivisme als nostre pobles i ciutats, que es suma als 
cassos greus reals concrets que es donen, i a l’increment delinqüencial generalitzat 
de tota Catalunya.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’estudiar una proposta de 

modificació del Codi penal en el sentit: 
a) Que l’agreujant de multireincidència esdevingui aplicable sobre delictes tipifi

cats com a lleus com és el cas del furt.
b) Que petites quantitats trobades al voltant dels mateixos pisos de manera recur

rent i continuada conjuntament amb d’altres indicis, pugui ser considerada delicte 
de tràfic d’estupefaents.

c) De facilitar a l’administració pública la persecució de delictes comesos utilit
zant habitatge públic.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2. Preveure els recursos necessaris per superar els dèficits existents en matèria 

de seguretat pública a Catalunya i solucionar els problemes de seguretat que patim.



BOPC 425
30 de setembre de 2019

3.10.30. Debats generals 107 

3. Aprofundir els mecanismes de coordinació i cooperació entre els diferents 
Cossos de Seguretat i amb les Policies Locals, per garantir major eficiència en la 
lluita contra el delicte, i per garantir la convivència, aplicant criteris de proximitat i 
de primera intervenció, i presentar immediatament que es pugui la proposta de Llei 
compromesa pel Govern en seu parlamentària per anar en la direcció d’un sol siste
ma de policia de Catalunya.

4. Seguir impulsant noves promocions del CME, d’acord amb les pròpies previ
sions de desplegament contemplades per tot el territori i amb les necessitats de nous 
efectius que reclamen tots els municipis de Catalunya, especialment aquells en què 
es dóna un augment de la població estacional i dels fets delinqüencials; garantir així 
mateix que les futures promocions de Mossos d’Esquadra, reforcin les unitats de 
Seguretat Ciutadana, per fer efectiu el patrullatge preventiu i la reducció de la per
cepció d’inseguretat.

5. Avançar de manera eficient cap a la solució de les reclamacions socials de tots 
els membres dels serveis d’emergència (CME, Cós de bombers de la Generalitat, 
operadors i operadores del centre de gestió de trucades 112, treballadores i treba
lladors del GEM, protecció civil...) prioritàriament aquelles que tenen una afectació 
directa al servei públic, a través d’un calendari clar i pactat de negociacions amb tots 
els sindicats representatius de cadascun dels serveis implicats.

Proposta de resolució 20. Justícia
L’àmbit de la justícia Catalunya ha sofert en els darrers anys una aturada en les 

inversions dels equipaments necessaris, tant respecte de les seus judicials, com dels 
centres penitenciaris.

En l’Administració de Justícia, casos com els dels Jutjats de Martorell, en condi
cions lamentables, o els de Sabadell, que han hagut de tancar alguns dies per manca 
de climatització adequada, no es poden tornar a repetir. Com tampoc es pot demorar 
més la construcció del Fòrum de la Justícia de Tarragona.

En l’àmbit penitenciari, tampoc s’estan portant a terme les actuacions que per
metrien mantenir en bones condicions els centres penitenciaris, i no es veu l’horitzó 
de construcció dels equipaments que haurien de garantir una substitució en condi
cions de la Model, entre d’altres.

Però no només s’ha perdut capacitat inversora en equipaments, sinó que es fa 
evident la manca de plantilla necessària, tant per atendre l’administració de Justí
cia, com per obtenir l’objectiu de reinserció de les persones que estan internes en un 
centre penitenciari.

El Govern de la Generalitat va anunciar una nova Llei de Memòria Democràti
ca a l’inici de la present legislatura, que fins al moment no ha arribat a presentar al 
Parlament. D’altra banda, cal incrementar els recursos destinats al desplegament del 
Pla de Fosses i del Programa d’identificació genètica.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Potenciar la col·laboració entre els tres àmbits de decisió que conflueixen en la 

gestió de la Justícia a Catalunya: per un costat el Govern de la Generalitat, per un 
altre el Ministeri de Justícia i també el Consell General del Poder Judicial.

2. Revisar, actualitzar i impulsar el desplegament de l’Oficinal Judicial, espe
cialment en aquells partits judicials on la seva implantació suposaria una gestió més 
eficient i àgil dels recursos. Mentre l’Oficina no estigui desplegada, impulsar els 
Serveis Comuns Processals per tal d’agilitzar la gestió de les tramitacions i notifica
cions en els expedients judicials.

3. Establir un pla d’inversió en seus judicials, que contempli l’adequació de les 
seus existents, en aquells punts que siguin necessaris, prioritzant les actuacions im
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prescindibles per no deixar sense servei a la ciutadania, com s’ha produït. Igualment 
l’esmentat pla haurà de contemplar la nova construcció d’equipaments que són ne
cessaris, amb fixació de la seva temporalitat, i dotació pressupostària.

4. Dotar convenientment les plantilles de personal de l’àmbit judicial, per tal 
d’evitar l’endarreriment en l’administració de Justícia que perjudica greument a la 
ciutadania.

5. Establir un pla d’inversions en equipaments penitenciaris realista, amb les re
formes necessàries per mantenir els equipaments existents, així com la construcció 
dels centres previstos per a dones i centre obert.

6. Dotar convenientment i donar estabilitat a les plantilles de personal dels cen
tres penitenciaris, convocant els corresponents processos selectius i concursos de 
trasllat dels treballadors i treballadores de l’àmbit de l’execució penal.

7. Incrementar els recursos destinats al Pla de Fosses i al Programa d’identifica
ció genètica, així com a coordinarse amb altres administracions públiques a fi de 
facilitar als familiars de les víctimes la recuperació de les restes dels seus parents, 
es trobin on es trobin víctimes i familiars.

8. Presentar immediatament al Parlament la Llei de Memòria Democràtica anun
ciada a l’inici de la legislatura i fins avui no registrada.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ I SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 46734)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera Al
bert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Regla
ment del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al 
Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Per una resposta de consens davant la 
sentència del judici al procés
El Parlament de Catalunya: 
Davant de la imminent sentència de la causa especial 20907/2017 al procés català
1. El Parlament de Catalunya denuncia i rebutja la via judicial i repressiva adop

tada pels poders de l’Estat com a resposta a la demanda legítima de la ciutadania de 
Catalunya de decidir el futur polític de manera col·lectiva i democràtica.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’apostar per les vies políti
ques i la recerca de solucions democràtiques per fer efectiu que el futur de Catalunya 
sigui el que el poble de Catalunya vulgui.

3. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret a 
l’autodeterminació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de 
Catalunya.

4. El Parlament de Catalunya insisteix en exigir l’alliberament immediat dels 
presos i preses polítiques i la garantia del lliure retorn dels exiliats i exiliades políti
ques i reclama, per tant, el sobreseïment de totes les causes repressives que afecten 
a la ciutadania i entitats.
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5. El Parlament de Catalunya es reitera en la seva denúncia del procediment se
guit contra els representants polítics i civils per entendre’l com un procediment po
lític contra l’independentisme i considera que en el cas que finalment es dicti sen
tència aquesta només pot ser d’absolució perquè els fets pels que se’ls persegueix 
judicialment no poden ser constitutius de cap delicte segons els estàndards més bà
sics de drets polítics i civils.

6. De la mateixa manera, el Parlament es compromet, un cop coneguda la sen
tència, si aquesta és condemnatòria, a treballar per trobar solucions per aconseguir 
la seva llibertat a través de l’aplicació d’una amnistia, com a part d’una solució po
lítica al conflicte polític de Catalunya amb l’Estat espanyol.

7. Un cop coneguda la sentència, si aquesta és condemnatòria, el Parlament de 
Catalunya es conjura en liderar una resposta institucional a la sentència basada en 
el respecte, garantia i defensa dels drets fonamentals civils i polítics, les llibertats, i 
l’exercici del dret de l’autodeterminació i respecte de la democràcia, conjuntament 
amb la resta d’institucions democràtiques de Catalunya.

8. Davant una eventual sentència condemnatòria injusta, el Parlament de Cata
lunya mostra el suport i fa una crida a l’exercici del dret de manifestació, llibertat 
d’expressió, mobilització i protesta, sempre per les vies pacífiques, cíviques i demo
cràtiques.

(Aquesta proposta de resolució és atribuïble a efecte de còmput al Grup Parlamen-
tari Republicà.)

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUPCC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 46735)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se
güents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política gene
ral del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Salut mental i addiccions 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Constituir el consell Assessor del Pla Integral d’Atenció a les Persones amb 

trastorn mental i addicions, dins el marc de la comissió interdepartamental del Pla 
integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addicions.

2. Treballar, d’acord amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, per ga
rantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats, 
en concret elaborant polítiques per a la prevenció, assistència i tractament de les ad
diccions, sigui a substàncies o a les noves tecnologies, amb el propòsit d’enfortir la 
prevenció i el tractament.
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Proposta de resolució 2. Administració local i sostenibilitat de les 
finances locals
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar els canvis normatius necessaris en relació a l’estabilitat i sostenibi

litat de les finances dels ens locals i de les comunitats autònomes per eliminar les 
limitacions imposades a aquestes administracions.

2. Impulsar les eines necessàries per fer front al problema de la manca d’habili
tats nacionals (FHM), desenvolupant instruments com el registre català de FHN, la 
borsa d’interins per proveir llocs FHN, així com publicar la llista de places relatives 
a personal FHN.

Proposta de resolució 3. Esports i activitat física 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar suport a les Federacions i associacions esportives catalanes per tal d’as

solir el reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes.
2. Impulsar actuacions adreçades a garantir l’accés a la pràctica d’activitat física i 

esport a tota la ciutadania amb igualtat i sense cap discriminació per raó de gènere, 
aptitud, capacitat, procedència o situació socioeconòmica.

3. Promocionar, fomentar i garantir la participació de la dona en llocs de respon
sabilitat directiva en el sector de l’esport.

Proposta de resolució 4. Pressupost, fiscalitat, control de les finances, 
avaluació de polítiques públiques i banca pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Aprovar els pressupostos per al 2020, instant al Govern de l’Estat a complir 

amb aquells compromisos econòmics i financers adquirits amb la Generalitat que 
en condicionen els ingressos, i posar així tots aquests recursos públics a disposició 
de la ciutadania, del seu progrés i del seu benestar.*

2. Aprofundir en els programes de revisió de la despesa i reforçar l’avaluació de 
polítiques públiques per millorar l’eficiència i eficàcia en l’assignació dels recursos 
públics, així com el rendiment de comptes.

3. Reclamar la fi immediata del control polític de les finances de la Generali
tat de Catalunya per part del Govern espanyol, que ha reconegut explícitament que 
manté el control perquè a Catalunya hi governen partits independentistes.

4. Avançar en el disseny d’un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la fun
ció redistributiva i fomenti la competitivitat i el creixement sostenible.

5. Reduir el frau fiscal a través de la conscienciació fiscal, la minimització del 
risc d’incompliment, la implicació social en la prevenció i l’activitat de control tri
butari, duent a terme les mesures previstes en el Pla de prevenció i reducció del frau 
fiscal i del foment de les bones pràctiques tributàries 20192022.

6. Avançar en l’homologació jurídica de l’Institut Català de Finances com a ban
ca pública (entitat de crèdit públic), per millorar les condicions de finançament per 
impulsar el creixement, tot gestionant dipòsits i accedint al descompte al Banc Cen
tral.

Proposta de resolució 5. Aprofundiment de les relacions exteriors, 
cooperació al desenvolupament i ports segurs
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar una acció exterior forta mitjançant l’aprofundiment de les relacions 

bilaterals amb governs, xarxes, organismes internacionals i resta d’actors d’àmbit 
global.

2. Impulsar la col·laboració amb Europa, la Mediterrània i Àfrica mitjançant 
la implementació del Pla Europa, de l’estratègia mediterrània, i l’adopció del Pla 
Àfrica.
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3. Renovar el compromís de les administracions públiques catalanes de dedicar 
el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats dels pressupostos de la Generalitat 
a polítiques de desenvolupament amb tercers països, tal i com s’ha aprovat en el  
V Pla Director de Cooperació de la Generalitat.

4. Treballar per una cooperació al desenvolupament alineada amb l’Agenda 2030 
i els seus Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que permeti 
adaptar el conjunt de polítiques públiques als reptes globals, amb visió a mitjà i llarg 
termini, amb l’objectiu de transformar les desigualtats i promoure el desenvolupa
ment humà sostenible, la defensa dels drets humans, la pau i la seguretat al món.

5. Mantenir l’oferiment dels ports catalans pel salvament de persones a la Me
diterrània.

Proposta de resolució 6. Reclamació dels compromisos pendents de 
l’Estat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go

vern espanyol: 
1. El compliment dels compromisos pendents amb Catalunya, singularment els 

que es van posar de manifest en el marc de les reunions dels òrgans bilaterals Es
tat  Generalitat.

2. L’abonament el deute pendent destinat a mossos xifrat en a prop de 800 mi
lions d’euros.

3. L’abonament el deute del Fons de Cohesió Sanitària reconegut pel Ministeri de 
Sanitat corresponent al període 20132018 per tal que el govern català pugui seguir 
millorant l’accessibilitat i els temps d’espera dins del sistema de salut a la població.

4. La reobertura del traspàs de rodalies per tal de tractar els temes pendents com 
són, el traspàs del dèficit del servei a la Generalitat, la signatura d’un contractepro
grama i la creació de la Unitat Rodalies Catalunya. Al mateix temps, reclamar les 
inversions pendents del Pla de rodalies (2009) amb una execució de només del 14%, 
el pla d’inversions prioritàries (2013) amb una execució de només el 12% entre d’al
tres. Cal el Traspàs total de la infraestructura o d’aquelles línies per on circulen 
prioritàriament serveis que són de titularitat de la Generalitat.

5. La reversió de les diferents reformes laborals, que estan duent a terme la pre
carització de les relacions laborals, l’augment de la bretxa salarial, i l’excessiva tem
poralització del mercat de treball.

6. Que es garanteixi, mitjançant les oportunes transferències econòmiques, la 
viabilitat econòmica necessària que permeti avançar en el calendari d’inversions 
programades en el pla econòmic i financer vigent destinats a millores dels equipa
ments judicials.

7. El traspàs de les funcions de protecció de la natura i del medi ambient per al 
CAR en substitució de la Guàrdia Civil (SEPRONA).

8. El compliment de la legislació transferint els fons corresponents a l’actualitza
ció de les bestretes del sistema de finançament previst per al 2019.

Proposta de resolució 7. Bombers i mossos d’esquadra 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a: 
1. Garantir, en els propers anys i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 

el manteniment de les plantilles de la PGME i del Cos de Bombers necessàries per 
l’adequat desenvolupament de les seves funcions.

2. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, revisar el model actual de dis
tribució de parcs de bombers per tal d’adequarlo, en els propers 5 anys, a l’actual 
nivell de risc tecnològic, antròpic i natural, adaptat a l’actual xarxa viària i a la resta 
d’indicadors perquè en garanteixin un servei homogeni territorialment, eficient eco
nòmicament pel ciutadà i eficaç en el servei.
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Proposta de resolució 8. Perspectiva de gènere i igualtat
Amb l’objectiu d’obtenir resultats més òptims pel que fa a les polítiques d’igual

tat de gènere, tant a nivell de la gestió interna dels departaments del Govern com 
de totes les seves accions sectorials, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

1. Impulsar la formació del professorat pel que fa a la incorporació transversal de 
la perspectiva de gènere, per tal de superar l’androcentrisme en els continguts i els 
estereotips sexistes de conductes i actituds que contribueixen a provocar situacions 
de violència masclista en l’àmbit escolar.

2. Incorporar l’educació afectivosexual de forma efectiva des de l’educació in
fantil i durant tota l’educació obligatòria, treballant de manera explícita, sistemàtica 
i respectuosa aspectes bàsics de coeducació, perspectiva de gènere i sexualitat en el 
currículum i en la tutoria.

3. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de salut per tal 
d’aconseguir un sistema més just i equitatiu, i amb la voluntat de posar fi a totes les 
formes de discriminació contra totes les dones i nenes, d’acord amb l’objectiu 5 de 
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre de 2015 
per l’Assemblea General de Nacions Unides, que vetlla per aconseguir la igualtat de 
gènere i apoderar totes les dones i nenes.

4. Potenciar i desenvolupar una recerca i una avaluació del sistema de salut amb 
perspectiva de gènere que permeti fer front als biaixos androcèntrics que es puguin 
produir en tot aquest procés.

5. Portar a terme les mesures necessàries per garantir una veritable equitat de 
gènere en la carrera acadèmica que incorpori aquesta perspectiva.

6. Intensificar les mesures i actuacions necessàries per tal de fomentar l’accés de 
les dones a la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra (PGME) amb l’objectiu 
final d’augmentar la presència de les dones en àmbits en què es troben poc represen
tades, com és el cas de les funcions policials, i, en conseqüència, assolir de manera 
progressiva i gradual la paritat en el conjunt de membres de la PGME.

7. Enfortir els mecanismes que fomentin la promoció de la carrera professional 
de les dones dins la PGME i es promogui l’accés de les dones a càrrecs directius i 
de comandament.

8. Seguir impulsant mesures que afavoreixin la conciliació laboral del personal 
membre de la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra de manera que perme
tin el desenvolupament professional amb la compatibilització de la vida personal i 
familiar.

9. Continuar amb el disseny i la implantació de les mesures per garantir una for
mació bàsica, progressiva i permanent de tot el personal membre de la Policia de la 
Generalitat  Mossos d’Esquadra, a través de l’Institut de Seguretat Pública de Ca
talunya, en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, amb la finalitat d’acomplir 
el que disposa la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la 
formació, i d’aquesta manera integrar organitzativament la perspectiva de gènere en 
els diversos àmbits, processos i actuacions de la PGME.

10. Incorporar la dimensió de gènere en les actuacions i polítiques del DARP i la 
defensa i promoció de la plena igualtat efectiva en el món rural i marítim, amb l’as
sessorament del Consell Assessor de les Dones del Món Rural i Marítim.

11. Incloure la perspectiva de gènere com a principi del Pla Estratègic de Serveis 
Socials 20202024 i del sistema català de serveis socials, per tal que aquest darrer 
apliqui mesures que no només trenquin amb les desigualtats socials sinó que modi
fiquin les causes estructurals i les relacions de poder i desigualtat patriarcals que fan 
que es manifestin les necessitats socials.
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Proposta de resolució 9. Acord Nacional d’Emergències per la 
sostenibilitat del Sistema d’Emergències de Catalunya, alertes i detecció 
d’emergències químiques
El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a: 
1. Treballar amb totes les forces polítiques presents al Parlament de Catalunya i 

amb la resta d’administracions catalanes en un Acord Nacional d’Emergències que 
garanteixi la sostenibilitat del Sistema d’Emergències de Catalunya a través de la 
participació de totes les administracions amb competències amb Prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments

2. Avaluar el sistema actual de finançament de les diferents àrees dedicades a la 
gestió del Sistema d’Emergències de Catalunya i avaluarne les necessitats estructu
rals que hi manquen.

3. Aplicar la normativa pel que fa referència als ingressos finalistes i que hi si
guin destinats com a tals.

4. Establir les aportacions anuals per al finançament del Sistema d’Emergències 
de Catalunya a través del pressupost del Govern, de la subcomissió del Govern Lo
cal dels Ajuntaments i Diputacions i les aportacions de la Unión Española de Enti
dades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) establertes com a contribucions 
especials en la normativa vigent.

5. Fer una memòria anual dels projectes finançats amb les partides finalistes.
6. Impulsar, amb les empreses de Telecomunicacions que operen a Catalunya, la 

implantació del sistema d’alertes CELLBROADCAST per tal de donar un millor 
servei a la ciutadania davant les emergències.

7. Desenvolupar un sistema de detecció anticipada d’emergències químiques en 
els territoris on es concentren indústries que manipulen substàncies perilloses amb 
la implantació de barreres de sensors químics instal·lats en la interfase població  
indústria.

Proposta de resolució 10. Per una escola inclusiva i universal 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir a tots els infants una educació gratuïta, equitativa i de qualitat d’acord 

amb l’ODS 4 de la UNESCO. Per això, insta el Govern a aprovar un nou Decret 
d’admissions de l’alumnat de cara al curs 202021 que millori l’equitat en els proces
sos d’admissió i escolarització i garanteixi l’accés gratuït a l’educació a partir de les 
mesures i instruments de consens que recull el Pacte contra la segregació impulsat 
pel Síndic de Greuges. El Decret ha de recollir la coresponsabilitat dels ajuntaments 
en relació amb la programació educativa i en els processos d’admissió i escolaritza
ció. Igualment, fixarà els mateixos criteris de programació de l’oferta educativa per 
als centres públics.

2. Recuperar en els propers pressupostos una partida per cofinançar l’etapa edu
cativa de 03 anys i presentar un calendari de restitució de les partides destinades al 
foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajunta
ments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les dipu
tacions provincials.

3. Millorar l’actual sistema de beques i ajuts de menjador escolar, especialment 
pel que fa a les beques que cobreixen el 50% del preu, per tal de garantir l’accés 
universal de tot l’alumnat, per afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats a tota la 
població escolar que imparteix ensenyaments obligatoris, establint una línia d’ajuts 
directes als menjadors escolars en centres docents d’ensenyaments obligatoris que 
ho necessitin, per garantir l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives espe
cials, en el marc del desenvolupament de l’escola inclusiva, incloent aquestes mesu
res en els propers pressupostos.

4. Revisar el decret de concerts educatius per tal d’integrar efectivament en la 
programació educativa dels llocs escolars gratuïts l’oferta de llocs escolars dels cen
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tres concertats, de manera que hi hagi una oferta única i integrada dels llocs escolars 
del Servei d’Educació de Catalunya, que eviti la dualització de l’oferta educativa i 
la segregació escolar. El Decret establirà com a requisit obligatori per a mantenir el 
concert educatiu complir amb el principi de coeducació mitjançant l’escolarització 
mixta.

5. Garantir el treball conjunt i coordinat entre els departaments d’Educació i Sa
lut per tal d’oferir l’atenció adequada en els centres escolars a l’alumnat amb neces
sitats mèdiques complexes i millorar l’atenció domiciliària i hospitalària dels me
nors que cursen estudis obligatoris.

Proposta de resolució 11. Millores en el sistema educatiu
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
1. Presentar un pla d’obres a set anys vista que permeti donar resposta a la ne

cessitat d’equipaments educatius i reduir el nombre de mòduls prefabricats que no 
siguin conjunturals. Les noves construccions s’hauran de cenyir a nous criteris cons
tructius que donin resposta a les necessitats de la nova realitat pedagògica a les aules 
i als criteris marcats per l’objectiu 4 dels ODS de la UNESCO que parla d’entorns 
d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficients per a tothom.

2. Revisar el model curricular de la Formació Professional Dual per tal de ferlo 
més flexible per poderse adaptar a les necessitats dels alumnes i les empreses amb 
l’objectiu d’incrementar el rendiment acadèmic de l’alumnat de manera concertada 
amb els diferents agents socials.

3. Estendre la FPdual a tots els centres, sectors i territori per millorar la seva 
oferta amb l’objectiu d’incrementar la inserció laboral.

4. Consolidar convocatòries d’oposicions docents que garanteixin màxima quali
tat en el procés de selecció mitjançant models de proves que prioritzin identificar la 
qualitat de la pràctica docent per sobre dels elements memorístics.

5. Millorar, quan ho permeti la disponibilitat pressupostària, les ràtios globals 
dels centres, prioritzant els centres amb les ràtios mitjanes més altes.

Proposta de resolució 12. Inversió en salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir una adequada dotació de recursos, econòmics, materials o humans, 

que permeti oferir la millor atenció sanitària per la població.
2. Assegurar una despesa farmacèutica que vagi d’acord amb les necessitats de 

la població i del sistema català de salut, tot reclamant a l’estat que la incorporació 
de la innovació farmacèutica estigui centrada en l’assoliment de resultats en salut 
que garanteixin la equitat i el manteniment del sistema.

3. Potenciar l’Atenció Primària, dotantla d’una dotació de recursos adequada, 
posant especial focus en els seus professionals, en augmentar la seva resolució, fer
los eix vertebrador del sistema de Salut i aconseguir que siguin actors indiscutibles 
de la Salut Comunitària.

Proposta de resolució 13. Professionals de la salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar les polítiques necessàries per donar resposta a les necessitats ac

tuals i futures dels professionals de la Salut, d’acord amb els acords del Fòrum de 
Diàleg Professional.

2. Dur a terme les mesures oportunes per garantir la cobertura jurídica plena a 
les actuacions infermeres d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medica
ments, incloent la possibilitat d’una normativa reguladora pròpia.

3. Dur a terme les mesures necessàries per promoure, en els centres assistencials, 
la generació d’entorns de benestar professional, tant a nivell de salut física com ben
estar emocional.
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Proposta de resolució 14. Accessibilitat al sistema de salut 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar l’accessibilitat al sistema de salut, garantint els temps d’espera i un 

procés informat adequat a les necessitats de salut de cada individu. Fer els equipa
ments més accessibles a les persones amb diversitat funcional i assolir un sistema 
que vetlli per la dignificació d’aquestes en tot el procés assistencial.

2. Vetllar per una atenció centrada en les necessitats de les persones i el seu en
torn, que tingui en compte tots els condicionants biopsicosocials. Cooperar de ma
nera activa entre el Departament de Salut i TASF, per assegurar una atenció integral 
durant tota la línia de la vida.

3. Aprovar un Pla d’Atenció Sanitària al Deteriorament Cognitiu que doni res
posta a les necessitats de les persones que pateixen aquestes malalties i al seu entorn 
i que incorpori la perspectiva de gènere.

4. Potenciar el model català d’atenció a les malalties minoritàries d’acord amb 
els estàndards europeus per assegurar un abordatge multidisciplinari, integral i in
dividualitzat de les persones afectades i les seves famílies. D’aquesta manera s’ha 
d’exigir al govern espanyol l’acreditació dels centres catalans que compleixin els re
quisits marcats per les instàncies europees.

Proposta de resolució 15. Canvi climàtic
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure que els municipis aprovin una declaració d’emergència climàtica i, 

més enllà dels compromisos que molts ja han adoptat en adherirse al Pacte d’Alcal
des i Alcaldesses i en el marc de les seves competències, com: 

– Accelerar les mesures de mitigació del canvi climàtic, 
– Adoptar les mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat del municipi i dels 

seus habitants, en especial d’aquells sectors socials més sensibles als impactes del 
canvi climàtic.

– Assumir un model de mobilitat urbana, basat en el transport públic, el vehicle 
compartit i els models de micromobilitat, en vehicles d’emissió zero.

– Adoptar mesures de simplificació administrativa necessàries per eliminar obs
tacles que posin en perill l’assoliment dels objectius en matèria de mitigació del can
vi climàtic i de transició energètica.

2. Incloure en l’elaboració del Pla de millora de la Qualitat de l’Aire 20202025, 
actualment en redacció, aquelles mesures necessàries per a reduir la concentració 
d’ozó, especialment en les comarques de la Catalunya central.

3. Instar el Servei Meteorològic de Catalunya, com a organisme de referència en 
l’estudi del clima, a presentar les projeccions climàtiques a Catalunya per als pro
pers decennis, a alta resolució espacial, per tal de posar a disposició de tota la so
cietat una informació més detallada sobre l’evolució futura del clima al nostre país.

4. Que el Servei Meteorològic de Catalunya consolidi i ampliï el sistema actual 
de monitoratge del canvi climàtic per tal que ajudi a definir les mesures a desplegar 
per a reduir la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes i, al mateix temps, permeti 
mesurar els impactes del canvi climàtic. Aquesta actuació es realitzarà de manera 
integrada i en xarxa amb la resta d’actors que treballen en aquest àmbit.

5. Adoptar les mesures necessàries per aturar la preocupant pèrdua de biodiver
sitat i promoure la recuperació i millora dels ecosistemes fluvials, mitjançant l’im
puls a actuacions de custòdia al territori a programes de restauració de riberes i a 
la implantació progressiva d’un règim de cabals de manteniment als cursos fluvials 
de Catalunya.

6. Identificar i acompanyar els sectors de l’economia que han de fer una transició, 
sigui per adaptarse a les noves condicions derivades del canvi climàtic a partir de 
la subvenció al món local per a la millora de l’eficiència dels sistemes d’abastament 
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municipals i supramunicipals, impuls de la R+D+I amb diverses actuacions i una 
ordre de subvenció adreçada als centres de recerca i les universitats.

7. Adoptar les mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat d’aquells sectors 
socials més sensibles als impactes del canvi climàtic i a aquells altres als que aques
ta transició pot afectar en major grau com les actuacions de manteniment de lleres, 
les ordres de subvenció per actuacions de correcció hidrològica, el foment de les 
polítiques d’estalvi de l’aigua, amb una gestió dels sistemes d’explotació preventiva 
per optimitzar la disponibilitat del recurs per als diferents usos i la implantació to
tal de l’anomenat «cànon de l’aigua social», que suposa importants bonificacions en 
famílies amb rendes baixes.

8. Presentar un projecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels 
recursos.

9. Desplegar una estratègia sobre les plàstics i els seus residus, que n’asseguri la 
seva traçabilitat i consideri les pautes que marca la nova Directiva de plàstics d’un 
sòl ús.

10. Aprovar un projecte de Llei de Transició Energètica de Catalunya, que es
tableixi legalment les estratègies per a la descarbonització del sistema energètic de 
Catalunya i els instruments per a aprofitar el potencial renovable i l’autoconsum.

11. Crear la nova Agència Catalana de l’Energia, a partir de l’actual ICAEN, com 
a instrument impulsor de les actuacions relacionades amb la descarbonització del 
sector energètic català, amb capacitat de governança sobre el Pacte Nacional per a 
la transició energètica a Catalunya, tal com estableix la Llei 16/2017, del Canvi Cli
màtic.

Proposta de resolució 16. Habitatge
El Parlament insta al Govern a: 
1. Fer una norma que habiliti més instruments per al foment de la construcció 

d’habitatge assequible, contemplant mesures de dinamització del sòl públic per a 
destinarlo a habitatge protegit i mecanismes d’estímul per a la promoció d’habitatge 
amb protecció oficial per part del sector privat.

2. Incrementar la producció d’habitatge social, a través dels diferents instruments 
previstos en la legislació vigent, com ara l’exercici del tanteig i retracte, i incloent 
alhora totes aquelles mesures que facilitin l’ampliació de l’oferta d’habitatge social 
per part dels ajuntaments, les entitats del tercer sector, o els gestors privats d’habi
tatge social.

3. Establir una nova línia de finançament adreçada a comunitats de propietaris 
per al foment de la rehabilitació d’habitatges.

4. Destinar, a través de l’Incasòl, 15 M€ en inversió directa per a la promoció 
d’habitatge de lloguer social.

El Parlament impulsarà una iniciativa legislativa que tingui per objectiu la crea
ció d’un Fons social d’Habitatge, amb actius procedents del rescat al sistema finan
cer de l’any 2012, a través de la cessió obligatòria a l’administració per a ús com 
a lloguer social d’immobles actualment propietat de la Sareb, tal i com indicava la 
Moció 39/12, de 19 de desembre de 2018, per al retorn social del rescat bancari.

Proposta de resolució 17. Infraestructures
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar les actuacions que permetin la millora de la funcionalitat, la capaci

tat i la connectivitat amb el territori mitjançant la generació de carrils addicionals 
que augmentin el seu nivell de servei, així com l’execució d’infraestructures viàries 
d’accés i distribució de fluxos que permetin dotar als usuaris de major seguretat.

2. Impulsar un Pla 2+1 de la xarxa de carreteres de la Generalitat destinat a la 
transformació de les principals carreteres convencionals a aquesta nova tipologia de 
xarxa, en el marc de la Visió zero de la seguretat viària.
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3. Elaborar, en el marc del Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, un 
Pla per a l’extensió del transport a la demanda a les comarques amb baixa densitat 
de població que no en disposin, per tal de garantir el dret de la mobilitat i l’accés al 
servei de transport públic de tots el nuclis de Catalunya.

4. Elaborar una programació per instaurar i completar la xarxa de BRCAT per 
tal de continuar potenciant l’ús del transport públic en els corredors amb major mo
bilitat, aconseguint una reducció de l’ús del vehicle privat i una millora en la qualitat 
de l’aire i les baixes emissions.

5. Elaborar una programació per a completar el desplegament i ampliació de la 
xarxa de bus exprés per tal de continuar potenciant l’ús del transport públic en els 
corredors amb major mobilitat, aconseguint una reducció de l’ús del vehicle privat i 
una millora en la qualitat de l’aire. Aquesta programació comptarà pel 2020 de com 
a mínim amb un milió d’euros per al seu desplegament.

6. Instar al Govern de l’Estat a treballar conjuntament amb la Generalitat per 
implantar el sistema integrat a totes les vies d’altes prestacions, d’acord amb les con
clusions i recomanacions adoptades pel grup de treball creat a partir de la Resolució 
137/2018 del Parlament.

7. Instar al Govern de l’Estat per a que el Ministeri de Transición Ecológica i 
Red Eléctrica de España aprovin la petició que ha fet l’Autoritat Portuària de Bar
celona per connectarse en alta tensió (220kV) a la futura subestació de Cerdà com 
a solució per a electrificar els molls per connectar els vaixells i, d’aquesta manera, 
evitar que tinguin en marxa els seus motors generadors auxiliars durant la seva es
tada al Port.

8. Aprovar l’Estratègia Catalana de la Bicicleta que marqui el camí a seguir per 
la Generalitat i les altres administracions perquè aquest mitjà de transport esdevin
gui clau per promoure una mobilitat quotidiana més sostenible i segura i potenciar 
el seu impacte en termes d’esport, oci i turisme.

Proposta de resolució 18. Cultura com a eina de transformació i cohesió
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dur a terme les accions necessàries per reforçar eines i programes de foment 

de la lectura a escoles i biblioteques i a reconèixer la cultura com una eina de trans
formació i de cohesió social; 

2. Continuar i ampliar el suport a la creació en tots els àmbits, formats, disci
plines i sectors i a la creació i traducció en llengua catalana i occitana, aranès a 
l’Aran.

3. Garantir les eines i dinàmiques necessàries per consolidar la internacionalit
zació de la cultura popular i tradicional catalana, consolidant el treball en xarxa i 
marcs estratègics.

4. Seguir desenvolupant el Pla de museus de Catalunya amb la finalitat de dur a 
terme el seu desplegament, reforçant tant els museus nacionals existents com els de 
nova creació mitjançant l’increment del seu rol estratègic i de la seva autonomia a 
través de la millora de les instal·lacions.

Proposta de resolució 19. Justícia
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat: 
1. A instar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al 

seu President a que deixin sense efectes l’acord conegut com a operació Toga (Acord 
governatiu núm. 32 de la Comissió de la seva Sala de Govern i l’Ordre de la Presi
dència del TSJC de dates 5 i 6 de febrer de 2019, respectivament [Acord modificat 
per Acord núm. 32 TS 6/19P de la Sala de Govern del 7 de maig de 2019), davant 
la manifesta desproporció de la mesura ordenada pel Tribunal al Cap de Prefectura 
del Cos de Mossos d’Esquadra i que suposa el destí de centenars d’agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra dia i nit a tasques de vigilància estàtica d’equipaments judicials 

Fascicle quart
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en moments en què trobem que els poders públics a Catalunya han de respondre a 
necessitats de seguretat ciutadana molt més rellevants i urgents.

2. A instar el Govern a negociar amb el govern espanyol perquè garanteixi, mit
jançant les oportunes transferències econòmiques, la viabilitat econòmica necessà
ria que permeti avançar en el calendari d’inversions programades en el pla econòmic 
i financer vigent destinats a millores dels equipaments judicials.

3. Impulsar la modernització de l’administració de justícia dotantla dels recur
sos necessaris.

4. A continuar el procés de culminació del Codi civil de Catalunya, amb la com
pleció del Llibre VI.

Proposta de resolució 20. Treball de qualitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a : 
1. Assessorar les petites i mitjanes empreses en els riscos dels seus llocs de tre

ball, promoure la cultura preventiva (en termes de sensibilització i conscienciació 
de la importància de la prevenció de riscos laborals) a les empreses, persones tre
balladores i població general, així com promoure la prevenció de riscos laborals al 
sistema educatiu.

2. Impulsar la constitució del Consell de Treball Autònom.
3. Reforçar la Inspecció de Treball com a instrument per a la igualtat en el món 

del treball, la lluita contra el frau i la millora de les condicions laborals.
4. Avançar en el model català de Centres Especials de Treball, així com revisar 

els mecanismes d’interrelació entre els serveis ocupacionals i assistencials que es 
presten a l’entorn de les persones amb discapacitat, promovent mesures per millorar 
el suport a les persones amb especials dificultats, així com mesures per ponderar els 
efectes de l’envelliment en l’àmbit de la discapacitat.

5. Accelerar la tramitació dels reglaments de desplegament de la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania, així com el desplegament de la seva coordinació territo
rial i dels protocols d’actuació dels serveis socials i ocupacionals, així com seguir 
millorant el temps de resposta de les sol·licituds de prestacions i de les reclamacions 
administratives.

6. Promoure actuacions destinades a la millora del trànsit d’infants i adolescents 
a la vida adulta, en especial en allò referit a les polítiques d’inclusió social i d’inte
gració laboral dels joves de més edat que, essent extutelats o acollits a centres de 
menors, permetin la millora de la seva autonomia personal, promovent mesures es
pecífiques en matèria de polítiques actives d’ocupació, d’inserció laboral. En aquest 
sentit, aquestes mesures han de tenir una especial incidència en aquells territoris on 
sigui especialment rellevant la necessitat.

Proposta de resolució 21. Pacte Nacional per la Interculturalitat 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar els treballs d’elaboració del Pacte Nacional per a la Interculturalitat 

obrint un procés de participació que abasti tot el territori, tots els grups parlamenta
ris, tots els Departaments, les institucions catalanes, els agents econòmics i socials, 
totes les entitats que hi vulguin participar i la ciutadania per tal de recollir els seus 
compromisos d’actuacions que fomentin la inclusió social, el coneixement i reconei
xement de la diversitat i la interacció entre els catalans i les catalanes de diferents 
orígens.

2. Seguir treballant conjuntament amb els Ajuntaments per a que a totes les per
sones que s’empadronin per primera vegada a Catalunya se’ls ofereixi el informació 
i la possibilitat d’inscriure’s al Servei de Primera Acollida (formació lingüística, de 
coneixement del mercat laboral i de coneixement de la societat catalana), fixantse 
l’objectiu d’assolir en un any un 30% d’inscripcions entre els nous empadronats, 
prestant una especial atenció a les dones i als infants i joves reagrupats, a les perso
nes sense ocupació i als col·lectius més vulnerables.
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Proposta de resolució 22. Pobresa energètica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Prendre el lideratge polític en defensa dels drets energètics de les persones, 

famílies i llars, i especialment en la protecció de les persones més vulnerables, tre
ballant de manera coordinada i en cooperació amb les administracions locals, su
pramunicipals i les entitats de representació dels ens locals, d’acord amb el que es
tableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que constitueix el marc legal de referència 
a Catalunya.

2. Plantejar una proposta de conveni conjuntament amb les administracions lo
cals, supramunicipals i les entitats representants dels ens locals, a signar per les 
companyies subministradores d’energia, amb l’objectiu de combatre la pobresa ener
gètica, garantint el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que 
ningú en quedi exclòs per raons econòmiques.

3. Reclamar una solució de consens entre les administracions públiques i les em
preses subministradores d’energia que estableixi la condonació del deute acumulat a 
les persones o unitats familiars acreditades pels serveis bàsics d’atenció social com 
a persones vulnerables o en risc d’exclusió residencial per tal que puguin resoldre el 
sobreendeutament i puguin prosseguir en una situació de subministres normalitza
da i regular d’acord amb els termes de la Llei 24/2015.

4. Seguir implementant totes les vies sancionadores que permet la legislació vi
gent en matèria de protecció dels consumidors i en matèria de garantia i qualitat del 
subministrament d’energia, en cas que les companyies subministradores no atenguin 
les seves obligacions, i específicament, quan realitzin talls indeguts a les llars, no 
permesos per la llei 24/2015.

5. Establir un protocol marc de gestió de les emergències i situacions en matèria 
de pobresa energètica que estableixi les responsabilitats de tots els agents i les admi
nistracions implicades respecte els procediments a seguir per combatre la pobresa 
energètica, garantir els subministraments bàsics d’energia i que ningú en quedi ex
clòs per raons econòmiques.

6. Elaborar un Pla d’abordatge de la pobresa energètica a Catalunya que imple
menti mesures de prevenció, formació, coneixement del fenomen i intervenció a les 
llars afectades per reduir l’impacte de la pobresa energètica en la població vulne
rable.

Proposta de resolució 23. Violència masclista
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al II Programa d’intervenció 

integral contra la violència masclista 20192022, aprovat pel Govern amb el suport 
de diferents entitats i expertes, i insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Ampliar el Protocol Marc d’atenció a la violència masclista per tal d’assegurar 
la cobertura jurídica de les professionals que estan atenent a fills i filles de dones 
supervivents de la violència masclista i incloure en aquesta atenció, a les adolescents 
que pateixen situacions de violència masclista.

2. Impulsar una recerca específica sobre l’abast i les característiques de les diver
ses formes de violència masclista que es donen entre la població jove, per ferles més 
visibles i per poder disposar d’una diagnosi del fenomen tan completa i representati
va com sigui possible, amb l’objectiu d’introduir millores en les accions d’interven
ció existents i reforçar, d’aquesta manera, la seva eficàcia i incidència.

3. Implementar un pla per l’eradicació de la mutilació genital femenina fent arri
bar les polítiques de prevenció al 100% de la població de risc en un període de tres 
anys.

4. Implementar un pla d’apoderament de les dones migrades més vulnerables 
amb un pla de formació que ofereixi polítiques de formació al 100% de dones en 
situació d’analfabetisme en un període de tres anys.
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5. Implementar un pla de prevenció del matrimoni forçat que desplegui políti
ques de prevenció, detecció, intervenció i recuperació disponibles per al 100% de la 
població de risc en un període de tres anys.

6. Emprendre les mesures oportunes per a obrir en un període inferior a sis me
sos 4 nous serveis d’intervenció especialitzada per la plena recuperació de les dones 
que han patit violència masclista.

7. Emprendre les mesures oportunes per a obrir en un període inferior a sis me
sos 10 nous serveis substitutoris de la llar per donar suport habitacional al procés de 
recuperació de les dones que han patit violència masclista.

8. Promoure i impulsar l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista 
com a fòrum d’anàlisi, reflexió, debat, participació i propostes d’actuació en matè
ries relacionades amb l’erradicació de la violència masclista a Catalunya.

Proposta de resolució 24. Infància i Adolescència
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar una enquesta d’infància i adolescència per conèixer les condicions de 

vida dels infants i adolescents catalans que permeti orientar les polítiques públiques 
adreçades a aquesta població.

2. Disposar d’un diagnòstic de la situació de la infància a Catalunya que s’actu
alitzi periòdicament hauria de servir per identificar les principals desigualtats entre 
aquest col·lectiu i orientar les polítiques adreçades als infants i adolescents amb la 
finalitat d’assolir la igualtat d’oportunitat.

3. Crear un Comissió de treball interdepartamental permanent d’anàlisi de les 
condicions de vida dels infants i adolescents i les polítiques públiques vinculat a 
l’Observatori dels drets dels infants que reculli i sistematitzi totes les dades dis
ponibles en clau d’infància i adolescència i que permeti elaborar un informe anual 
d’indicadors per, en primer lloc, monitoritzar les polítiques d’infància i adolescèn
cia que s’efectuen des dels diferents departaments de la Generalitat i, en segon lloc, 
començar a establir un Sistema d’avaluació de les polítiques públiques adreçades als 
infants i adolescents.

4. Promoure actuacions destinades a la millora del trànsit d’adolescents a la vida 
adulta, en especial en allò referit a les polítiques d’inclusió social i d’integració la
boral dels joves, essent extutelats o acollits a centres de menors, que permetin la 
millora de la seva autonomia personal, promovent mesures específiques en matèria 
de polítiques actives d’ocupació i d’inserció laboral. En aquest sentit, aquestes me
sures han de tenir una especial incidència en aquells territoris on sigui especialment 
rellevant la necessitat.

5. Equiparar les prestacions d’acolliment en família extensa a les de família aliena, 
podent atorgar els mateixos complements atenent a les circumstàncies de les famílies 
i dels infants i adolescents acollits i poder millorar les seves condicions de vida.

6. Augmentar la quantia de les presentacions per a famílies acollidores tant ex
tenses com alienes.

7. Demanar al Govern de l’Estat espanyol la creació d’un règim especial de la 
seguretat social pels acollidors professionals.

Proposta de resolució 25. Indústria i Turisme
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar un programa per acompanyar la transformació tecnològica de les 

empreses catalanes cap a la indústria 4.0, donant una resposta integral a aspectes 
com la sensibilització a la provisió de serveis específics.

2. Elaborar el Compte Satèl·lit del Turisme com a sistema d’informació econò
mica per mesurar l’impacte global del turisme sobre l’economia del país, atenent als 
criteris i recomanacions derivats de l’Organització Mundial de Turisme (UNWTO), 
afavorint un millor seguiment i monitoratge del sector tal i com demana el Pla Es
tratègic de Turisme de Catalunya.
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3. Impulsar, coordinadament amb les administracions locals, un pla d’inspecció 
de turisme per adequar la inspecció al que comporta la creixent digitalització dels 
nous models de negoci, tal i com reclama el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 
amb l’objectiu de controlar l’activitat turística il·legal, el control dels requisits turís
tics i millorar la qualitat dels establiments.

4. Treballar amb totes les institucions en la creació d’un sistema integrat de màr
queting turístic que englobi les estratègies de turisme de les Diputacions, de Turisme 
de Barcelona, del Conselh Generau d’Aran i representants del sector privat.

Proposta de resolució 26. Universitats, recerca, innovació i societat del 
coneixement
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar les discussions i treballs que es vagin consensuant en el si del Pacte 

Nacional per a la Societat del Coneixement.
2. Seguir aprofundint en les polítiques d’equitat, continuant amb la rebaixa en el 

preu de la matrícula per als estudiants amb rendes familiars baixes, afavorint una 
política de beques salari que permeti ajudar de forma efectiva als estudiants amb 
capacitat que per contribuir a la renda familiar no poden dedicarse a l’estudi i així 
obrir les portes del sistema universitari a qui més ho necessita, i avançant en la igua
lació del preu de grau i màster.

3. Reforçar i augmentar la destinació dels fons FEDER a projectes i convocatò
ries que impactin en les necessitats de l’R+D+I catalana, principalment en les seves 
necessitats de valoritzar el seu retorn social i econòmic a través de la transferència 
i la innovació.

Proposta de resolució 27. IdentiCAT i drets i responsabilitats digitals
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la Carta Catalana per als 

drets i les responsabilitats digitals que ha presentat el Govern i que s’ha elaborat 
conjuntament amb la societat civil, i per això insta el Govern a

1. Presentar l Carta Catalana per als drets i les responsabilitats digitals en seu 
parlamentària, abans de finalitzar l’any.

2. Impulsar el projecte IdentiCAT com a eina d’apoderament de la ciutadania en 
l’entorn digital, per tal que siguin els propis ciutadans i ciutadanes els que tinguin el 
control i govern de les seves dades personals en qualsevol relació digital.

Proposta de resolució 28. Desplegament de la fibra òptica 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Finalitzar el desplegament d’una xarxa de fibra òptica pública de molt alta capa

citat que permeti una oferta fonamentada en xarxes de nova generació competitiva 
i en règim de competència que arribi primer a totes les capitals de comarca de Ca
talunya i posteriorment, i coordinadament amb les administracions municipals i su
pramunicipals, als municipis de Catalunya per a connectar totes les zones d’activitat 
econòmica així com totes les seus de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’ad
ministracions públiques catalanes seguint els objectius definits en el Pacte Nacional 
per a la Societat Digital i el Pacte Nacional per a la Indústria.

Proposta de resolució 29. Funció pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Continuar amb el procés d’estabilització i consolidació de plantilles negociat 

en el marc de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Adminis
tració de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte les actuals i noves necessitats 
de professionals, tot afrontant la transformació digital de l’administració pública de 
la Generalitat.

2. Promoure que les entitats del sector públic de la Generalitat amb més perso
nal, s’adhereixin al Programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat in
tel·lectual (DIL) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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Proposta de resolució 30. Enfortiment del sector agrari: producció 
d’aliments, gestió del medi i equilibri territorial
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Establir de manera definitiva quina és la participació dels diferents territoris 

de l’Estat en la definició del Pla Estratègic de la PAC 2021/2027 que preveu la pro
posta de reglament comunitari. I això es pot fer, tal com preveu la proposta de re
glament, territorialitzant els Plans Estratègics, establint els ajuts amb criteris més 
propers al territori i més adaptats a les necessitats del sector, contribuint molt millor 
al desenvolupament competitiu i ambiental de les explotacions agràries.

2. Reclamar al Govern Espanyol una assignació territorial justa dels fons euro
peus en base a l’execució dels fons dels períodes anteriors, donant prioritat als que 
han complert amb l’execució de la programació i despesa prevista, amb l’objectiu 
de poder establir criteris als ajuts orientats a l’enfortiment del sector agrari català i 
també, a evitar la pèrdua de fons europeus.

3. Prioritzar les inversions en regadiu, ja que la situació de canvi climàtic actual 
converteix la gestió de l’aigua en la peça clau per assegurar unes produccions que 
generin una renda suficient a les explotacions agràries, factor imprescindible per as
segurar la seva viabilitat i continuïtat, de creació d’una economia dinàmica i diver
sificada, base del relleu generacional, del manteniment de la població al territori i 
per tant, de l’equilibri territorial i social del país.

4. Reclamar al govern espanyol que, mentre es mantingui la situació en que ha 
d’actuar com a interlocutor davant la CE també en nom dels interessos del món rural 
de Catalunya, intensifiqui l’activitat negociadora amb altres socis de la Unió per tal 
d’acordar nous mecanismes de gestió de crisi dels preus agraris que siguin eficients. 
Cal superar de manera clara la manca de resposta actual quan alguna part del sector 
primari entra en situació de crisi.

5. Un cop acordat per part del Govern Espanyol, que acceptaran les recomana
cions presentades pel Consell Regulador de la DO Cava, pel que fa a la limitació de 
les autoritzacions de noves plantacions i replantacions, seguir demanant al govern 
espanyol que traslladi a la Unió Europea les peticions de les organitzacions de viti
cultors en tot allò relatiu a l’allargament dels terminis de plantació (passant de 5 a 
8 anys) en l’execució de les autoritzacions de plantació per tal de donar més marge 
als viticultors per tornar a plantar, endarrerir l’entrada en producció de noves super
fícies i així pal·liar els efectes negatius que han provocat durant els darrers anys les 
ampliacions de superfície plantada autoritzades pel MAPA, i poder fer un millor 
maneig de les superfícies de vinya, especialment les ecològiques, que necessiten 
més temps de descans entre plantació i plantació.

6. Aprofundir en les polítiques orientades a la diversificació econòmica del ter
ritori com a base per treballar contra el despoblament rural, reforçant la Comissió 
Interdepartamental sobre Despoblament Rural liderada pel Departament d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb els grups d’acció local 
(GAL), les administracions públiques, i altres entitats vinculades.

Proposta de resolució 31. Legitimitat de l’independentisme i suport a la 
presidència de la Generalitat
El Parlament de Catalunya: 
Manifesta el suport d’aquesta cambra al president de la Generalitat, Molt Hono

rable Sr. Joaquim Torra i Pla, en la seva en defensa del dret a la llibertat d’expressió 
i les llibertats col·lectives d’aquest país i rebutja la imposició de les multes i els ex
pedients incoats.

Constata que la Junta Electoral Central no respecta el dret a la llibertat d’expres
sió dels ciutadans i dels treballadors públics, en exigir la censura de determinades 
expressions i símbols en els espais que depenen de la Generalitat.
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Denuncia que la Junta Electoral Central i el poder judicial atempten contra la se
paració de poders, infringint l’autonomia i la inviolabilitat parlamentàries.

Denuncia que l’acusació per desobediència i la petició d’inhabilitació són noves 
proves de la deriva autoritària que està prenent la justícia espanyola per atacar, una 
vegada més, un president de la Generalitat.

Insta el Govern a continuar difonent per tots els mitjans disponibles i el més àm
pliament possible les decisions del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de 
Nacions Unides que exigeixen la posada en llibertat immediata dels presos polítics 
catalans, en els termes demanats per aquest organisme, i específicament a mantenir 
la pancarta que així ho reivindica al balcó del Palau de la Generalitat, tot recordant 
que les institucions no poden ser ni neutres ni còmplices davant situacions d’injus
tícia.

Reprova les declaracions efectuades per la portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Sra. Lorena Roldán Suárez, en relació al Molt Honorable President de 
la Generalitat, Quim Torra, manipulant el sentit de les seves paraules, dites temps 
enrere en un altre context i que pretenen construir un fals relat de violència del mo
viment independentista.

D’altra banda, constata la trajectòria cívica, pacífica i democràtica de l’indepen
dentisme arreu dels Països Catalans, un bagatge que és incompatible amb les acu
sacions infundades que pretenen criminalitzar tot un moviment i situarlo fora del 
marc democràtic.

Finalment, i més enllà de les legítimes i diverses posicions ideològiques, defensa 
la necessitat de garantir a Catalunya el coneixement i reconeixement dels principis 
democràtics essencials, els drets socials, civils i polítics, en especial el dret a l’auto
determinació, tot rebutjant la criminalització i la judicialització en el camp polític 
que patim.

Proposta de resolució 32. Defensa de l’Estat de Dret i els Drets Civils i 
Polítics
El Parlament de Catalunya ha constatat, especialment durant aquests darrers 

anys, un increment de la repressió i una creixent deriva en la restricció del lliure 
exercici dels drets civils i polítics per part de l’Estat espanyol. L’acció concertada de 
les forces policials, judicials i governamentals davant l’expressió democràtica i les 
legítimes reivindicacions de Catalunya han portat a l’àmbit judicial un conflicte que 
no mai hauria d’haver marxat de l’àmbit polític.

Una acció concertada dels diferents poders de l’estat constituïda en una autentica 
causa general contra l’independentisme, marcada per les investigacions prospecti
ves, la manca de garanties jurídiques i democràtiques i l’aplicació del dret penal de 
l’enemic, amb cobertura política i mediàtica. I en concret, amb una causa judicial 
no només tolerada, sinó emparada per la cúpula del poder judicial i els seus princi
pals òrgans: Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Consell General del Poder 
Judicial.

Aquesta concepció fa que la pràctica i l’exercici del dret i de les llibertats indi
viduals i col·lectives per part de l’Estat Espanyol divergeixi dels estàndards més ga
rantistes de la major part de les democràcies històricament consolidades, afegintse 
d’aquesta manera al grup de països que han ignorat les resolucions d’institucions 
com Nacions Unides i col·lisionant a través d’una aplicació irregular de les euro or
dres amb els sistemes judicials d’altres estats europeus.

És per aquests motius que el Parlament de Catalunya
1. Constata que el Procés Judicial celebrat al Tribunal Suprem contra el Govern 

de la Generalitat de Catalunya i els líders polítics i socials que van impulsar el re
ferèndum d’autodeterminació de l’1 d’Octubre de 2017, ha estat un procés arbitrari 
i esbiaixat en el qual els drets fonamentals de la ciutadania s’han vist repetidament 
abusats i violentats, tant per part dels cossos i forces de seguretat de l’estat, com de 
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la Fiscalia, el jutge instructor, el jutjat del tribunal suprem, el Govern de l’Estat i el 
Cap d’Estat, de la mateixa manera que també s’han vist vulnerats, entre d’altres, el 
dret a un jutge imparcial i predeterminat, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret 
a la defensa, la presumpció d’innocència, el dret al sufragi actiu i passiu, el dret a la 
representació política de la ciutadania.

2. Es reafirma en el seu compromís amb el lliure exercici dels Drets Civils i Po
lítics i la seva protecció com a base de l’estat de dret i d’una societat plenament de
mocràtica.

3. Denuncia un Govern espanyol i una cúpula del poder judicial manifestament 
esbiaixada i que actua clarament preocupada per garantir la raó d’Estat i imposar els 
seus propis biaixos ideològics, en detriment del debat democràtic i del lliure exercici 
dels drets civils i polítics.

4. Consideraria una greu anomalia democràtica i un abús flagrant de les institu
cions Europees que el Tribunal Suprem dictés sentència sense el pronunciament pre
vi del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte la immunitat parlamentària 
de l’eurodiputat Oriol Junqueras.

5. Denuncia que els abusos de drets civils i polítics no només s’han centrat en els 
líders polítics i socials, sinó que s’ha abusat de la legislació impulsada sota l’excusa 
de combatre el terrorisme, per a tal d’atemorir a la ciutadania i coartar la protesta 
i la dissidència. Per aquests motius el Parlament de Catalunya troba necessari que: 

a) S’aturin les operacions policials de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat 
que considerem prospectives i que fan una utilització especulativa i arbitrària dels 
tipus penals associats al terrorisme per a tal de reprimir l’activisme social i polític.

b) La dimissió immediata de la Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cuni
llera, per a ser manifestament incapaç de garantir els drets fonamentals de la ciu
tadania.

c) La retirada de Catalunya dels efectius de la Guardia Civil donat que s’han 
mostrat obertament com una policia de caire polític que esta centrada en perseguir 
determinats col·lectius polítics i socials, completament redundant a l’hora de garan
tir la seguretat de la ciutadania.

d) Els representants públics i dels mitjans de comunicació mostrin un respecte 
escrupolós i absolut a la presumpció d’innocència, evitant criminalitzar a ciutadans 
i polítics.

e) Les forces polítiques presents en aquest Parlament es comprometen a utilitzar 
la seva representació en el Congrés dels Diputats per tal de modificar la Llei 2/2015 
que modifica el Codi Penal en matèria de delictes del terrorisme, que va obrir la por
ta a l’arbitrarietat i l’abús en la qualificació i utilització del tipus penal de terrorisme.

6. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Continuar impulsant la defensa dels Drets fonamentals a través de l’Oficina de 

Drets Civils i Polítics, promoventne el seu coneixement i fent un acompanyament a 
les víctimes a les quals els siguin vulnerats.

b) Revisar la seva participació com a acusació en processos jurídics que impactin 
en el lliure a exercici dels drets civils i polítics.

c) Seguir duent a terme una revisió exhaustiva de les actuacions dels mossos 
d’esquadra, d’acord amb els mecanismes de transparència i control intern.

d) Continuar vetllant per a garantir els drets fonamentals de totes les persones 
privades de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya, així com continuar col
laborant amb investigadors i experts en Drets Humans per prevenir i evitar qual
sevol mala praxi i garantir l’absolut respecte als drets humans i a la dignitat de les 
persones.

7. Insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant el Govern 
de l’Estat per tal que aquest: 
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a) Doni compliment a les resolucions del Grup de Treball de Detencions Arbitrà
ries de Nacions Unides i, conseqüentment, alliberi els presos polítics i arxivi totes 
les causes obertes a les persones represaliades per l’1 d’octubre.

b) Garanteixi l’aplicació directa del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 
que, tal com denuncia Nacions Unides en el seu sisè informe periòdic sobre drets 
humans a l’Estat Espanyol, en aquests moments no està garantida.

c) Segueixi les recomanacions d’aquest informe pel que fa a l’eliminació de la 
discriminació racial i ètnica, igualtat de gènere i violència domèstica, maltractes i 
ús excessiu de la força i de les condicions de privació de llibertat, entre altres, per 
part de la policia i els CIEs.

d) Preservi el dret a la lliure expressió, a la protesta i al vot.
e) Reverteixi l’ús impropi de la figura del Delicte d’Odi, limitantne la seva uti

lització a la protecció de col·lectius especialment vulnerables i a la denúncia de les 
actuacions pròpies de grups feixistes.

f) Reverteixi l’abús que les instàncies judicials de l’Estat fan de la presó preven
tiva i estableixi mecanismes de compensació per aquells ciutadans que pateixin in
justament la presó preventiva i siguin posteriorment absolts.

Proposta de resolució 33. Diàleg 
El Parlament de Catalunya: 
– Insta al Govern de la Generalitat a continuar tenint voluntat de diàleg amb el 

Govern de l’Estat Espanyol, amb la finalitat d’acordar una solució al conflicte polí
tic entre Catalunya i Espanya basat en el respecte a la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada a les urnes.

– Lamenta la negativa del Govern de l’Estat Espanyol a acceptar un mediador o 
un relator en una taula de diàleg.

– Reitera el reconeixement del dret inalienable del poble de Catalunya a l’auto
determinació i la voluntat d’exercirla amb plenitud.

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 i 33 
són atribuïbles a efectes de còmput al Grup Parlamentari de JxCat.

Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 i 32 
són atribuïbles a efectes de còmput al Grup Parlamentari Republicà.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, Anna Caula i Paretas

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 46736) 

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

Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Re
glament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al 
Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 25500008/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Un govern sense majoria per governar
El Parlament de Catalunya constata que el Govern de la Generalitat no manté 

la majoria parlamentària expressada a la investidura del president Joaquim Torra el 
proppassat 14 de maig de 2018. La paràlisi de l’acció de govern, traduïda en la man
ca de plans d’acció, de reformes legislatives i la impossibilitat d’aprovar pressupos
tos són conseqüències directes de la manca de suports parlamentaris.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat a: 
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1. Presentar, en el termini d’un mes, una qüestió de confiança per conèixer si 
l’actual govern compta amb els suports necessaris per continuar dirigint l’acció po
lítica i de l’Administració de la Generalitat.

2. En el cas de no presentar la qüestió de confiança en el termini fixat a l’apartat 
anterior, convocar, d’acord amb el que disposa l’Estatut, noves eleccions autonòmi
ques de les que surti una nova majoria parlamentària que pugui governar per l’inte
rès general de Catalunya.

Proposta de resolució 2. Un Govern al servei de convivència de tots els 
catalans
La societat catalana, formada per set milions i mig de catalans, és plural, diversa 

i oberta. Aquesta rica i alhora complexa composició obliga al Govern de la Gene
ralitat està al servei de tots els catalans i no només servei als interessos d’una part 
minoritària de la nostra societat.

És legítim que l’acció del Govern estigui basada en un determinat programa polí
tic, és la base del nostre sistema representatiu, però això no és excusa perquè el Go
vern obviï i menystingui a la majoria de la societat catalana en les seves decisions.

Per aquest motiu, i amb la voluntat que el conjunt dels catalans puguin sentirse 
presents en l’acció política, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a: 

1. Retornar i garantir la neutralitat, que mai s’hauria d’haver perdut, als espais 
públics i a les institucions catalanes.

2. Despolititzar la gestió i la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals i dels mitjans de comunicació (TV3 i Catalunya Ràdio), així com els seus 
continguts per garantir que la informació i l’entreteniment que s’ofereixen respecta 
el pluralisme polític i social present a la societat catalana.

3. Deixar de controlar i intentar limitar el dret dels alumnes catalans a poder ex
pressarse lliurement en qualsevol dels dos llegües oficials a Catalunya.

4. Retirar tota subvenció pública a entitats privades que no respecten l’ordena
ment estatutari i constitucional i que amb la seva acció vulneren drets fonamentals 
i trenquen la pacífica convivència dels catalans.

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

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

7. Respectar la separació de poders i la resta d’institucions democràtiques del 
nostre país com a mitjà per garantir la concòrdia i de la unitat dels diferents en una 
democràcia plena com l’espanyola.

8. Abstenirse d’encoratjar, protegir, emparar i fomentar la violència als carrers 
entre catalans i contra les nostres institucions com a mecanisme de protesta i reivin
dicació social i política.

9. Donar suport a totes les forces de seguretat de Catalunya (Mossos d’Esquadra, 
Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policies Locals) que amb el desenvolupament de 
les seves funcions a Catalunya garanteixen la llibertat de tots els catalans i la convi
vència pacífica de la nostra societat democràtica.

Proposta de resolució 3. Una política econòmica rigorosa
1. En l’àmbit de la política pressupostària, el Parlament de Catalunya insta el Go

vern de la Generalitat a: 
a) Presentar, abans del 10 d’octubre d’enguany, el projecte de llei de pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per l’any 2020.
b) Destinar el vuitanta per cent de la despesa no financera disponible del projecte 

de llei de pressupostos pel 2020 a implantar polítiques de inversió social: educació, 
sanitat, i polítiques socials.
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b) Presentar davant la Comissió d’Economia i Hisenda, abans de finalitzar l’any 
2019, un informe que detalli amb concreció l’impacte pressupostari que sobre les po
lítiques i el sector públic del Govern ha tingut l’aplicació de l’Ordre VEH/165/2019, 
d’1 d’agost, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 
del 2019.

c) Continuar donant compliment als objectius de dèficit i endeutament fixats pel 
Regne d’Espanya com a via per assolir els compromisos amb les institucions euro
pees.

d) Preveure com a ingressos en el projecte de llei de pressupostos de la Genera
litat per l’any 2020 només les previsions certament realitzables per tal de propiciar 
la consecució de l’objectiu de dèficit i afavorir l’estabilitat de les finances públiques 
de la Generalitat, i en conseqüència assegurar la sostenibilitat dels serveis públics 
a llarg termini.

e) Presentar, juntament amb el projecte de llei de pressupostos per l’any 2020, un 
programa de reducció, simplificació i racionalització de l’Administració de la Gene
ralitat i del seu sector públic que representi un estalvi pressupostari.

2. En l’àmbit de la política fiscal, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) Aprovar una rebaixa fiscal generalitzada per a retornar als catalans l’esforç 
fiscal i pressupostari que han hagut d’assumir en els darrers anys per fer front a la 
greu crisi econòmica i financera que ha patit la nostra economia.

b) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2019, 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.

c) Aprovar, novament, una bonificació del norantanou per cent de la quota tri
butària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort pel als 
contribuents dels grups I i II.

d) Derogar, per tenir una important incidència en l’activitat econòmica i en l’en
cariment ser béns i serveis, els següents impostos i tributs propis creats per la Gene
ralitat: impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’avia
ció 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 i impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques.

e) Reduir, amb l’aprovació de les oportunes bonificacions, l’impost de donacions 
i l’impost sobre transmissions patrimonials quan es tracti de l’adquisició de l’habi
tatge habitual o l’inici d’una activitat econòmica.

f) Aprovar, durant el primer semestre del 2020, l’avantprojecte de llei de mece
natge i patrocini cultural per incentivar les aportacions privades a la cultura a través 
de mesures fiscals i convenis de col·laboració.

g) Crear, en el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físi
ques, les següents deduccions de caire social: 

i. Deducció d’un trenta per cent del cost de las escoles infantils de iniciativa so
cial i privada.

ii. Deducció d’un quinze per cent dels costos educatius dels nens, amb un límit 
de mil euros.

h) Incrementar la deducció per naixement, adopció i acolliment de menors.
3. En l’àmbit dels compromisos de pagament a tercers, el Parlament de Catalu

nya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Fixar, juntament amb els ens locals, entitats municipalistes i el Consell de Go

verns Locals, un calendari de pagament dels deutes que la Generalitat de Catalunya 
manté amb les administracions locals i els ens que en depenen.
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b) Adoptar les mesures necessàries en la gestió de tresoreria per garantir que 
abans de finalitzar l’any 2019 el període mig de pagament als proveïdors de la Ge
neralitat se situa per sota dels trenta dies.

c) Fer efectiu el pagament del deute de la Generalitat amb les companyies elèc
triques derivades de l’aplicació de la llei contra la pobresa energètica.

Proposta de resolució 4. Una acció exterior en l’àmbit de les 
competències, transparent i útil per a l’economia
1. En l’àmbit de l’acció exterior, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 

Generalitat a: 
a) Aturar immediatament el pla d’obertura de Delegacions del Govern a l’exte

rior.
b) Tancar la Delegació del Govern a França, al Regne Unit i Irlanda, a Alema

nya, als Estats Units d’Amèrica, A Itàlia, a l’Argentina, a Mèxic, a Portugal, a Suïs
sa, als Balcans, als Països Nòrdics, als Països Bàltics, a la Mediterrània, a Europa 
Central i a Tunísia, així com cessar als delegats i les delegades que es troben al cap
davant de les delegacions.

c) Integrar els serveis que presten les delegacions del Govern a l’exterior a les in
fraestructures de l’Estat a l’exterior.

d) Cessar a la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió 
Europa i nomenar a una persona que no tingui processos judicials oberts contra 
seva.

e) Millorar les sinèrgies de l’acció exterior per potenciar les polítiques d’interna
cionalització de l’empresa catalana competència del Departament d’Empresa i Co
neixement millorant els recursos que s’hi destinen a aquesta finalitat.

f) Suprimir el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) i 
destinar els recursos pressupostaris que actualment s’hi destinen a aquest Consell a 
l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACC1Ó).

2. En l’àmbit de la transparència de l’acció exterior, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Donar compliment, en el termini improrrogable d’un mes, als reiterats man
dats democràtics del Parlament que obliguen a fer públics els contractes entre el Go
vern i diversos lobbys internacionals, així com els informes realitzats fruit d’aquesta 
contractació.

b) Comparèixer en seu parlamentària per a informar de les accions que, des de 
la seva reobertura fins ençà, han desenvolupat les diverses Delegacions del Govern 
a l’exterior.

3. Amb motiu de la sortida del Regne Unit de la Unió Europa, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Formular un ferm compromís amb la seguretat jurídica i el respecte a l’Es
tat de Dret com a garantia de convivència i estabilitat i faci de Catalunya una regió 
atractiva a aquelles empreses perjudicades per la inestabilitat del Brexit.

b) Presentar en seu parlamentària un pla d’atracció d’empreses i institucions que 
es plantegin un trasllat amb motiu del Brexit.

Proposta de resolució 5. Garantir seguretat als nostres carrers, una 
prioritat essencial
1. En l’àmbit de la seguretat ciutadana, el Parlament de Catalunya insta el Go

vern de la Generalitat a: 
a) Intensificar la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra amb la resta de 

cossos policials a Catalunya, especialment amb les policies locals, assolint amb els 
ajuntaments els acords necessaris perquè així sigui possible denunciar davant amb
dues policies les infraccions de caràcter incívic. Així mateix, ampliar l’experiència 
de col·laboració entre Mossos i Policia Nacional o Guàrdia Civil en delinqüencials 
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que tants bons resultats han donat, com la passada operació al barri de Sant Ildefons 
de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat).

b) Incrementar la presència d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra en les xarxes 
de transport públics, especialment, a la xarxa de transport públic de l’àrea metro
politana de Barcelona per incrementar la seguretat i la vigilància en aquest servei 
públic.

c) Com a reforç temporal davant la greu situació de criminalitat, obrir la borsa 
d’hores extraordinàries en el Cos de Mossos d’Esquadra, convocant la mesa sindical 
per acordar una retribució horària no inferior a l’hora ordinària de treball.

d) Incrementar els efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra destinats en l’àmbit 
rural i permetre la col·laboració activa dels pagesos amb els Mossos d’Esquadra per 
evitar els robatoris en les seves propietats, tot deixant palès que la responsabilitat de 
l’ordre públic és dels Mossos d’Esquadra.

e) Millorar la situació en la que es troba el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 
d’Urgències 112 Catalunya i atendre les peticions dels professionals que hi treballen 
en aquest essencial pel correcte funcionament del sistema de protecció.

f) Impulsar la signatura de convenis de col·laboració entre el Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya i la Guardia Civil i el Cos Nacional 
de Policia per tal que davant d’una emergència informada per un ciutadà, aquesta es 
comuniqui a aquests cossos policials quan afecti a aquelles competències que els hi 
són pròpies o compartides.

g) Crear dins el Cos de Mossos d’Esquadra una unitat especialitzada en comba
tre els furts i robatoris, així com una altra, a la lluita i la investigació del crim contra 
la gent gran.

h) Elaborar i presentar en seu parlamentària un informe sobre la situació dels 
barris més afectats per l’increment de la inseguretat ciutadana com a pas previ per a 
reformar la llei de barris en la línia del principi de les «finestres trencades» de l’al
calde de Nova York Giuliani.

2. La crisi de seguretat que es viu a la ciutat de Barcelona és especialment greu 
i preocupant pels seus veïns i per la imatge que es projecta. Amb l’objectiu d’acabar 
amb la inseguretat present als carrers de la capital catalana, el Parlament de Catalu
nya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Acordar i signar amb l’Ajuntament de Barcelona un nou conveni marc entre  
el Cos dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona que substitueixi el 
conveni vigent de l’any 2005. Aquest nou conveni haurà de preveure, almenys, l’atri
bució de competències de policia judicial a la Guàrdia Urbana i una major implicació 
dels Mossos en la lluita contra l’incivisme.

b) Incrementar en nou cents agents d’escala bàsica en el període 20192023 la 
dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policia Metropolitana de Bar
celona.

c) Reobrir, durant el primer trimestre de l’any 2020, l’oficina de denúncia de la 
Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra a l’estació de metro de Plaça de Cata
lunya.

d) Mantenir de forma indefinida el dispositiu policial especial de lluita contra la 
venda il·legal, incrementant el número d’efectius policials que el conformen i esten
dre el seu àmbit d’aplicació a altres punts de la ciutat de Barcelona.

3. En l’àmbit de la Policia de la Generalitat de CatalunyaMossos d’Esquadra, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, durant el quart trimestre de l’any 2019, el concursoposició per a 
proveir les 750 places d’agents de Mossos d’Esquadra anunciades recentment.

b) Establir, per als propers quatre anys, un calendari de convocatòries d’accés al 
Cos de Mossos d’Esquadra que garanteixi, d’una banda, l’estabilitat de la plantilla, i 
d’una altra la suficient dotació d’agents i presència a totes les àrees bàsiques policial.
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c) Presentar, durant el primer trimestre de l’any 2020, el projecte de llei del Sis
tema de Policia de Catalunya que respecti l’autonomia de les policies locals i millori 
els mecanismes de coordinació entre aquestes i la Policia de la Generalitat  Mossos 
d’Esquadra, cercant així un ús eficient dels recursos.

d) Adquirir de forma urgent nous materials, equipaments i vestuari per a millo
rar les condicions laborals dels membres del cos.

e) Presentar, durant el primer semestre de l’any 2020, la llei de segona activitat 
dels Mossos d’Esquadra i els bombers de la Generalitat de Catalunya.

4. La Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra és una cos policial que ha de 
complir i fer complir en tot moment la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la le
gislació vigent i ha d’actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat. Amb 
l’objectiu de donar compliment a la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la 
GeneralitatMossos d’Esquadra, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a: 

a) No permetre, com a expressió de la neutralitat política i imparcialitat del Cos 
dels Mossos d’Esquadra, la utilització del nom dels Mossos d’Esquadra, de la seva 
imatge als agents i dels seus equipaments per defensar la independència de Catalu
nya o qualsevol altre ideari polític que sigui contrari a l’ordenament legal.

b) Garantir, en tot moment, la neutralitat política i la imparcialitat del Cos dels 
Mossos d’Esquadra i, en conseqüència, assegurar que en les seves dependències no
més onejaran, d’acord amb la legislació vigent, les banderes oficials i, en cap cas, 
banderes no oficials.

5. Davant la problemàtica de l’ocupació il·legal d’habitatges, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Incrementar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures adients 
per donar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions il·legals 
d’habitatges, tot reforçant la seguretat jurídica dels petits arrendadors.

b) Convocar, abans de finalitzar l’any 2019, un procés de debat i reflexió amb 
experts en l’àmbit del dret, la seguretat i l’habitatge, i també amb entitats municipa
listes i entitats de defensa del dret a l’habitatge, per a analitzar la situació de conflic
tivitat que genera l’ocupació il·legal d’habitatges.

c) Continuar aplicant el procediment d’actuació policial en ocupacions d’immo
bles aliens sense violència ni intimidació.

6. En l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis i la protecció civil, el Parla
ment de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar, durant el quart trimestre de l’any 2019, el concursoposició per a 
proveir les 250 places d’agents de Mossos d’Esquadra anunciades recentment.

b) Posar en marxa una pla de xoc que tingui com a objectiu dotar el Cos de 
Bombers, abans de la propera campanya d’incendis forestals, dels recursos humans, 
mitjans tècnics i infraestructures que requereixen. Aquest pla hauria d’incloure en 
tot cas les recomanacions de la Resolució 356/XII del Parlament de Catalunya i el 
contingut del preacord signat entre el Departament d’Interior i els sindicats de bom
bers l’abril de 2019.

c) Donar compliment a tots els requeriments formulats per la Inspecció de Tre
ball i Seguretat social amb l’objectiu d’eliminar al mínim els riscos laborals dels 
bombers.

d) Presentar en seu parlamentària, durant el primer semestre de l’any 2020, el 
projecte de llei d’emergències que vingui a substituir la Llei de prevenció i extinció 
d’incendis i de salvaments de 1994 i la Llei de Protecció civil de 1997.

e) Garantir una adequada coordinació entre bombers professionals, bombers vo
luntaris i personal adscrit en les Agrupacions de Defensa Forestal per tal d’assegu
rar una major eficàcia en la prestació dels serveis que tenen encomanats, donantlos 
formació adequada i dotantlos dels mitjans adients.
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7. En l’àmbit de la reincidència delictiva d’una part dels menors estrangers no 
acompanyats, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Sol·licitar al govern d’Espanya a modificar la legislació per endurir el tracta
ment penal de la reincidència delictiva en el cas dels delictes menors, per tal de po
der imposar penes de presó als culpables d’aquests delictes.

b) Dur a terme les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya d’acord amb 
els convenis internacionals subscrits, per aconseguir el retorn als seus entorns fa
miliars d’origen.

c) Exigir al Govern d’Espanya la millorar dels sistemes de vigilància i control 
per impedir l’entrada il·legal de menors estrangers no acompanyats.

Proposta de resolució 6. Un ensenyament de qualitat i en llibertat
1. En l’àmbit del finançament de les polítiques educatives, el Parlament de Cata

lunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Incrementar de forma sostinguda el finançament del sistema educatiu durant 

els anys 20202024 de tal forma que, al finalitzar aquest període, la despesa pública 
de la Generalitat en polítiques educatives assoleixi el sis per cent del PIB.

b) Incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat pel 2020 la 
dotació pressupostària necessària per garantir els recursos especialitzats i suficients 
per a l’escola inclusiva.

c) Aprovar un avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat pel 2020 
que incorpori una dotació pressupostària que garanteixi un ensenyament de qualitat 
i en condicions d’excel·lència propi del nostre sistema públic per a garantir la igualtat 
d’oportunitat de tots els alumnes.

d) Fixar un calendari de pagament de les partides destinades al foment i al fun
cionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntament des de l’any 
2012 i retornar el deute que la Generalitat ha contret amb els ens locals que han as
sumit el sosteniment del servei públic d’escoles bressol.

e) Recuperar en els pressupostos de la Generalitat pel 2020 les transferències als 
ens locals destinades al funcionament de llars d’infants municipals suprimides des 
de l’any 2015.

2. En l’àmbit del sistema educatiu català, el Parlament de Catalunya insta el Go
vern de la Generalitat a: 

a) Garantir el manteniment del Servei d’Educació de Catalunya creat per la Llei 
d’Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres educatius públics i pri
vats sostinguts amb recursos públics, garantint en tot cas la seva estabilitat, vigència 
i suficiència.

b) Mantenir els concerts educatius d’aquells centres que presten el Servei d’Edu
cació de Catalunya de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legalment 
establerts per a l’accés i el manteniment d’aquests concerts, incloure en els pressu
postos de la Generalitat per l’any 2020 les disposicions i els recursos econòmics ne
cessaris que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius 
a Catalunya.

c) Garantir la neutralitat política i la imparcialitat dels centres educatius i de 
tota la comunitat educativa. Aquesta neutralitat, d’una banda, s’ha de predicar dels 
continguts que s’imparteixen, del material de les activitats curriculars i extracurri
culars, amb l’objectiu que els alumnes restin lliures d’influències de caire polític o 
partidista, i d’una altra, ha de garantir el dret dels docents a realitzar el seu treball 
lliures de pressions, coaccions o condicionaments de caràcter ideològic o polític.

d) Respectar els drets lingüístics de tots els alumnes catalans, promovent i faci
litant projectes educatius amb vehicularitat de català i castellà en tots els municipis 
de Catalunya.

e) Incrementar la presència d’una tercera llengua estrangera en l’àmbit educatiu 
per a millorar les competències lingüístiques dels alumnes en idiomes.
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f) Suprimir els 1.013 barracots que a Catalunya són utilitzats com a aulari de 
centres educatius sostinguts amb fons públics, de tal forma que, l’any 2022 tots 
aquests barracots puguin ser substituïts per equipaments educatius convenientment 
dotats.

g) Fomentar, en els centres educatius, la posada en marxa de programes de reci
clatge de llibres de text i material escolar amb els que garantir l’accés a aquests ma
terials a tots els menors en edat escolar, mentre no estigui garantida la seva gratuïtat.

h) Impulsar la col·laboració entre centres educatius i centres culturals per aconse
guir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als joves 
a museus i centres culturals.

3. En l’àmbit de l’etapa escolar 03 anys, el Parlament de Catalunya insta el Go
vern de la Generalitat a: 

a) Reconèixer el caràcter estratègic del primer cicle de l’educació infantil com a 
període pedagògic de primer nivell i mecanisme fonamental per a garantir la igual
tat d’oportunitats dels infants, i com a instrument per a impulsar la igualtat de gène
re, la millora de les oportunitats laborals i formatives i la conciliació de les diverses 
dimensions vitals.

b) Oferir, en el període de cinc anys, cent mil places de cobertura pública del 
primer cicle d’educació infantil.

4. En l’àmbit dels ensenyaments de primària i secundària, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern de la Generalitat a no tancar cap línia educativa de l’oferta 
pública sempre que la demanda justifiqui el seu manteniment.

5. En l’àmbit de la funció docent, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) Convocar nous processos selectius per proveir noves places de personal do
cent que inclogui places en tots els cossos docents, així com places en la inspecció 
d’ensenyament.

b) Retornar als cossos docents les condicions laboral prèvies a les retallades rea
litzades durant els darrers anys.

Proposta de resolució 7. Millora de la protecció del sistema de salut
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incrementar en 

el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 la inversió en el 
sistema públic de salut per situarla en els nivells previs a les retallades.

2. En l’àmbit de l’atenció primària, pediàtrica i continuada, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Aprovar un pla urgent de millora de la capacitat de resposta de l’atenció pri
mària i de l’atenció continuada d’urgències davant les necessitats sanitàries de la 
ciutadania, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En 
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències 
en centres d’atenció primària.

b) Adoptar les mesures necessàries per garantir que tots els infants i adolescents 
menors de quinze anys tenen assignat un pediatre de referència, tot garantint que 
tots els equips d’atenció primària de Catalunya disposen, almenys, d’un pediatre.

c) Crear equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria per reforçar els 
equips d’infermeria especialistes en pediatria oferintlos una formació continuada 
perquè actualitzin llurs coneixements permanentment.

d) Reforçar amb més mitjans personals i pressupostaris el sistema d’urgències 
mèdiques per garantir que pot donar resposta a les necessitats assistencials puntuals 
(epidèmies de grip, per exemple) que fins ara han provocat el col·lapse d’aquests ser
veis.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar, abans 
de finalitzar l’any 2019, un pla de xoc amb caràcter indefinit per reduir les elevades 
llistes d’espera en l’àmbit de la sanitat pública. Aquest pla de xoc haurà de contenir 
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mesures per reduir l’espera per l’accés a consultes externes, proves diagnostiques i 
intervencions quirúrgiques.

Proposta de resolució 8. Polítiques en matèria de territori, 
infraestructures, transport i habitatge
1. En l’àmbit de les infraestructures, el Parlament de Catalunya insta el Govern 

de la Generalitat a: 
a) Realitzar una anàlisi i revisió dels projectes de infraestructures que la Genera

litat de Catalunya té pendents de programació i execució fruit de la situació de pròr
roga pressupostària, adequantlos al context econòmic actual i presentarla davant la 
Comissió de Territori d’aquest Parlament.

b) Finalitzar definitivament les obres pendents del tram central de la Línia 9 del 
Metro per tal que aquesta línia pugui operar en la seva integritat el més aviat pos
sible.

c) Iniciar el procés constructiu de la connexió ferroviària, pel centre de la ciutat 
de Barcelona, entre les línies LlobregatAnoia i les línies del Vallès dels Ferrocar
rils de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, s’insta el Govern a incloure en 
els pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 la dotació pressupostària necessà
ria per iniciar aquesta nova infraestructura.

d) Redactar, abans de finalitzar l’any 2019, la proposta tècnica que haurà d’alli
berar al municipi de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental) de l’actual tra
çat de la B500, donant així compliment a les reiterades resolucions parlamentàries 
aprovades. En aquest sentit, s’insta el Govern a incloure en els pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2020 la dotació pressupostària necessària que permeti materi
alitzar el desdoblament d’aquesta via.

e) Finalitzar el projecte constructiu de la L12 com a ferrocarril metropolità entre 
Sarrià i Castelldefels recollit al Pla Director d’Infraestructures 20012010.

f) Garantir, durant el primer semestre de l’any 2020, l’inici les obres de la variant 
d’Anglès que ha de permetre alliberar el centre de la població del trànsit i enllaçar la 
N141e amb l’Eix Transversal, incloent la dotació pressupostària necessària al pro
jecte de llei de pressupostos per l’any 2020.

g) Elaborar novament, i el més aviat possible, els estudis d’impacte ambiental 
que permeti reemprendre les obres de perllongament de la C32 entre els municipis 
de Blanes i Lloret de Mar.

2. En relació a les infraestructures competència de l’Estat, el Parlament de Cata
lunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern d’Espanya: 

a) Finalitzar les obres de construcció del tren llançadora de l’Aeroport de El Prat 
que permeti posar en marxa aquesta infraestructura abans de finalitzar l’any 2010.

b) Realitzar una millora del servei de Rodalies a Catalunya, aprovant un inversió 
de 4.000 milions d’euros fins al 2025 en les línies de rodalies Renfe.

c) Completar l’execució del Quart Cinturó i el seu enllaç amb l’AP7 i l’A2.
d) Completar les obres de desdoblament programes a la NII, la N340 i la N240, 

entre Lleida i Les Borges Blanques.
e) Continuar amb els projectes de soterrament de les vies ferroviàries al seu pas 

pels municipis de Montcada i Reixac, L’Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llo
bregat.

f) Posar en funcionament la doble via entre Tarragona i Vandellós.
3. En l’àmbit de les polítiques d’habitatge, el Parlament de Catalunya insta el Go

vern de la Generalitat a: 
a) Adoptar les mesures necessàries per tal de donar utilitat als habitatges de ti

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

b) Reforçar la xarxa de suport a les persones i famílies, que pateixen dificultats 
per mantenir els seus habitatges, ja siguin de propietat o de lloguer, simplificant els 
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tràmits administratius per a reduir el temps mig d’espera en l’adjudicació d’habitatge 
de protecció oficial a no més de 60 dies.

c) Elaborar, en el termini de tres mesos, un pla urgent que reforci els recursos i 
execucions de les licitacions en marxa per agilitzar el compliment del compromís 
fixat al Pacte nacional per l’Habitatge 20072016 d’assolir a un llindar del 15% del 
parc habitacional.

4. En l’àmbit de les actuacions de la Llei de barris, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Tornar a incorporar les partides necessàries en el Projecte de llei de pressu
postos de la Generalitat 2020 per tal de reprendre les actuacions i ajuts derivats de 
l’aplicació de la Llei de de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial.

b) Obrir, durant el primer trimestre de l’any 2020, convocatòries d’ajuts per tal 
de millorar les condicions urbanístiques de barris perifèrics, allunyats de nuclis i/o 
amb un alt índex d’inseguretat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les me
sures necessàries per donar compliment al mandat democràtic d’aquesta cambra i 
suprimir, l’any 2025, els peatges en les autopistes competències de la Generalitat, de 
la mateixa forma que farà l’Estat a les autopistes de la seva competència.

6. En l’àmbit del transport públic i el seu finançament, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Incloure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 
2020 la dotació pressupostària necessària per a poder garantir l’execució de la Llei 
21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalu
nya.

b) Posar en marxa el títol de transport públic per a gent jove 30/30, amb el que 
els menors de 30 anys podran fer un número il·limitat de viatges durant 30 dies amb 
un cost de 30 euros.

c) Suprimir el cost d’emissió de 35 euros del títol T16 per ferho realment gratuït 
per a les famílies que vulguin beneficarse d’aquest títol de transport.

Proposta de resolució 9. Suport a la cultura
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Incrementar de forma sostinguda el pressupost de les polítiques culturals du

rant els anys 20202024 de tal forma que, al finalitzar aquest període, el pressupost 
del Departament de Cultura representi un dos per cent del total de la despesa del 
pressupost, enlloc del 0,8% que representa actualment.

b) Aprovar un projecte de llei de mecenatge i patrocini cultural per incentivar 
les aportacions privades a la cultura a través de mesures fiscals i convenis de col·la
boració.

c) Elaborar, abans de finalitzar l’any 2020, un nou Pla d’Equipament Culturals 
de Catalunya 20212030 que reculli les necessitats reals dels municipis catalans en 
quant a equipaments culturals, tot incloent els equipaments culturals de titularitat 
privada.

d) Modificar la política de subvencions culturals que fins ara dut a terme el Go
vern, limitant l’import de la subvenció a un percentatge del cost total de l’activitat 
cultural subvencionada, garantint la igualtat d’oportunitats en els processos d’adju
dicació de subvencions de concurrència competitiva, garantint el mateix tracte en la 
política subvencionadora del Govern de la cultura feta en castellà com la realitzada 
en català, ja que la cultura catalana és la que s’expressa en qualsevol de ambdues 
llengües i suprimint les subvencions culturals destinades a entitats amb objectius 
polítics que fomenten la divisió dels catalans.

e) Establir contractesprograma per objectius o coproduccions com a instrument 
per finançar projectes culturals en substitució de les subvencions, així com estudiar 
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la possibilitat de transformar progressivament les subvencions en préstecs reembor
sables en base als ingressos generats de l’activitat.

f) Posar en marxa nous instruments financers destinats al finançament de les in
dústries culturals fomentant sistemes de recolzament a les empreses de capital risc 
a la industria cultural i incrementar els recursos públics destinats a dotar els fons de 
capital risc per a les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.

g) Incloure entre les funcions i les competències del Departament de Cultura les 
relacions amb les cases regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya que 
fins ara depèn del Departament de la Presidència.

h) Impulsar la col·laboració entre centres educatius i centres culturals per aconse
guir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als joves 
a museus i centres culturals.

i) Crear un programa de voluntariat cultural, perquè els joves puguin tenir una 
primera aproximació viva a la cultura i la seva gestió.

j) Fomentar la col·laboració entre museus catalans i els de la resta d’Espanya, bé 
sigui de titularitat pública com privada.

k) Promoure que Barcelona sigui declarada cocapital cultural d’Espanya.

Proposta de resolució 10. Recolzament a l’administració de Justícia i als 
serveis penitenciaris
1. En l’àmbit de l’administració de justícia, el Parlament de Catalunya insta el 

Govern de la Generalitat a: 
a) Elaborar, abans de finalitzar el primer semestre de l’any 2020, una pla d’equi

paments judicials a Catalunya amb l’objectiu d’avaluar l’estat i proposar actuacions 
de millora.

b) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 les obres de mi
llora d’equipaments judicials davant les greus deficiències que pateixen i que dificul
ta la prestació d’un servei essencial com el de la justícia i posa en perill la salut dels 
treballadors públics i dels operadors jurídics.

c) Licitar, abans de finalitzar l’any 2020, la construcció de la nova ciutat de la 
justícia a Tarragona, per tal que les obres s’iniciïn durant el primer semestre del 
2021. Paral·lelament, i mentre no hagin acabat les obres, s’insta el Govern a rea
litzar actuacions de millora i conservació dels actuals jutjats de la ciutat de Tar
ragona.

d) Garantir que el personal al servei de l’administració de justícia (jutges, ma
gistrats i fiscals) accedeixen amb plenes garanties de confidencialitat als seus arxius 
informàtics.

e) Assegurar, amb el dispositiu actual, les seus judicials, el personal que hi tre
balla dels atacs patits i futuribles. Reforçar la protecció a jutges, magistrats i fiscals 
que es veuen amenaçats i intimidats en el seu àmbit privat per accions de grups vio
lents.

2. En l’àmbit dels serveis penitenciaris, el Parlament de Catalunya insta el Go
vern de la Generalitat a: 

a) Convocar 400 noves places a l’administració penitenciaria per tal de garantir 
més seguretat dels treballadors i dels interns.

b) Reforçar el correcte funcionament dels centres penitenciaris, garantint el com
pliment estricte del que determinen les resolucions judicials sense que es produeixin 
discriminacions ni desigualtats que posin en risc la fràgil convivència entre interns.

c) Assegurar que els funcionaris i professionals que hi treballen en els centres 
penitenciaris disposen dels mitjans necessaris per assolir les seves funcions sense 
exposarlos a riscos addicionals.
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Proposta de resolució 11. Enfortir l’estat del benestar i la protecció 
social
1. En l’àmbit del sistema de protecció social, el Parlament de Catalunya insta el 

Govern de la Generalitat a: 
a) Incrementar en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 

2020 la dotació de les polítiques de protecció social per situar la inversió social, com 
a mínim, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea.

b) Dissenyar, juntament amb la resta d’administracions catalanes, agents socials 
i el tercer sector, plans integrals de lluita contra la pobresa, especialment la pobresa 
infantil, amb l’objectiu de donar respostes compartides, més eficaces i globals a les 
necessitats de les persones que es troben en risc d’exclusió social.

c) Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, creant un únic sistema de 
relació entre l’administració i els operadors dels serveis, reduint l’estructura admi
nistrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i els operadors, permetent des
tinar més recursos a la promoció social.

d) Desplegar en la seva totalitat la Llei 12/2007, del 11 d’octubre, de Serveis So
cials.

e) Actualitzar, abans de finalitzar l’any 2019, la cartera de Serveis Socials. 
Aquesta actualització haurà d’incloure la reversió de l’increment del copagament en 
els serveis de la cartera de serveis, així com la eliminació de la suspensió de la pres
tació econòmica vinculada al servei.

f) Actualitzar, en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 
2020, l’indicador de renda de suficiència (IRS) que s’ha mantingut fix en els darrers 
anys, perquè estigui en consonància amb els llindars de risc de pobresa.

2. En l’àmbit de les polítiques de suport a la infància i a la adolescència, el Par
lament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar una estratègia integral de les polítiques d’infància que situï els infants 
al centre de l’acció del govern, incorporant en les polítiques públiques del departa
ment la perspectiva dels infant amb l’objectiu de millorar el present i el futur dels 
infants.

b) Desplegar de forma total i efectiva la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

c) Garantir que les beques menjador arriben a tots els infants que la necessitin, 
així com el seu pagament als Consells comarcals amb puntualitat amb l’objectiu de 
que cap infant passi gana.

d) Posar en marxa una renda infantil de suficiència per a totes les famílies amb 
infants que es trobin en risc d’exclusió. La transferència seguirà criteris progressius 
i anirà condicionada a un pla de seguiment i orientació.

e) Potenciar a tots els municipis de Catalunya els programes «centres oberts» 
perquè nens en situació de vulnerabilitat puguin gaudir de les instal·lacions esporti
ves d’espais públics com escoles o poliesportius de titularitat municipal.

f) Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments una prova pilot per a crear 
escoles bressol en zones on es concentrin empreses, bé sigui en polígons industrials 
o zones d’oficina, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació familiar i laboral.

3. En l’àmbit de les polítiques de suport a les famílies, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Impulsar l’aprovació d’una nova legislació de suport a les famílies, que s’adap
ti millor a les noves realitats familiars i millori la protecció de les famílies més risc 
d’exclusió social.

b) Augmentar els espais diürns d’atenció a les famílies, especialment a les que 
es troben en situació d’exclusió social. Aquests espais han d’ésser oberts per treba
llar habilitats parentals, fer prevenció, donar suport psicològic, oriental en la criança 
dels més petits i prendre consciència dels drets i deures familiars.
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c) Restablir l’ajut universal a famílies amb fills de 03 anys, i de 06 en nombro
ses i monoparentals, que van ser suprimides el 2011, incorporant en el pressupost de 
la Generalitat per l’any 2017 la dotació pressupostària necessària.

d) Endegar una política eficaç de promoció de la natalitat, a fi de garantir el re
emplaçament generacional indispensable per mantenir el nostre estat del benestar.

e) Crear centres de suport familiar amb equips professionals multidisciplinaris 
per a l’assessorament, l’orientació i el suport de tots els conflictes que es puguin 
produir en una família, i perquè esdevinguin un lloc de trobada familiar –un espai 
neutral– per possibilitar la relació dels membres de la unitat familiar en situacions 
de crisi, especialment, l’intercanvi en el règim de visites dels pares i avis als fills 
menors, sense cap risc.

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

g) Crear un servei específic d’atenció i assessorament a les famílies, als treballa
dors i als empresaris, destinat a promoure mesures de conciliació de la vida laboral 
amb la vida familiar en l’entorn empresarial.

h) Garantir, amb una dotació pressupostària pel curs escolar 20192020, la gra
tuïtat dels llibres de text durant l’educació obligatòria per a les famílies amb rentes 
baixes.

4. En l’àmbit de les polítiques de suport a les dones, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els 
agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis 
col·lectius.

b) Aprovar un protocol compartit per fer efectiva la igualtat en l’accés a l’ocu
pació i en les condicions de treball, com a instrument per adquirir independència i 
autonomia, i promoure el compliment del que estableix la normativa vigent.

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

d) Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisospont per a dones que hagin 
estat víctimes de la violència masclista.

e) Crear una línia d’ajuts a les entitats que ofereixin places d’acolliment residen
cial a dones víctimes de violència masclista.

5. En l’àmbit de les polítiques de promoció de l’autonomia i la dependència, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Accelerar els Plans Individuals d’Atenció en quant a que és l’instrument que 
utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequa
des a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques 
previstes pel seu grau de dependència, incorporant la participació de la persona be
neficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin.

b) Dur a terme, amb caràcter d’urgència, les mesures necessàries per tal de re
duir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de graus 
II i III especialment.

c) Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del re
coneixement d’aquest grau.

d) Eixugar el deute amb les empreses i entitats del Tercer Sector que gestionen 
serveis públics d’atenció a les persones, així com a les valoracions i prestacions eco
nòmiques endarrerides en el marc de la llei d’autonomia personal.

6. En l’àmbit de les mesures de suport a la gent gran, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera de serveis adaptada a les ne
cessitats i característiques específiques de la gent gran, amb la participació de les 
entitats de persones grans i dels ens locals.
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b) Incrementar als 2020 la dotació pressupostària del Servei d’Atenció Domici
liària, amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als actuals usuaris i possi
bles demandants; així com millorar la intensitat i la freqüència del servei prestat.

c) Universalitzar la cobertura assistencial d’atenció domiciliària per a persones 
majors de 65 anys, per arribar l’any 2021 a oferir aquest servei a tota la població que 
ho necessiti, incrementant la cobertura d’hores d’atenció domiciliària.

d) Tenir especial cura en el Sistema de Salut de Catalunya del col·lectiu major de 
65 anys en les atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i d’accés a totes les 
prestacions.

e) Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè les persones grans i les se
ves famílies puguin escollir, amb total llibertat, la residència o servei social que mi
llor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les famílies a cobrir les despeses de 
contractació d’assistència personal per col·laborar en la cura de les persones grans.

f) Aprovar un pla de protecció integral per fer front als maltractaments a les per
sones grans.

g) Incrementar i reforçar els controls sobre totes les residències per garantir el 
dret a una atenció digna i en condicions a totes les persones que hi siguin residents.

h) Potenciar les sortides culturals, les activitats esportives i els programes tu
rístics per a gent gran, aprofitant els períodes en què aquests centres tenen menys 
afluència.

i) Oferir, amb el suport de les universitats catalanes, un ampli ventall de cursos 
i itineraris de formació universitària per a adults.

7. En l’àmbit de les polítiques de suport a la discapacitat, el Parlament de Cata
lunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Introduir en el currículum escolar formació sobre la vivència i el tractament 
de la discapacitat, a fi de preparar els joves per a experiències pròpies posteriors i de 
facilitar la seva relació normalitzada amb persones amb discapacitat.

b) Desplegar el reglament de la Llei d’Accessibilitat abans de que finalitzi l’any 
2019 i garantir la participació dels col·lectius a qui afecta directament la llei en l’ela
boració del futur Codi d’Accessibilitat.

c) Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el 
nombre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibi
litat.

d) Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del re
coneixement d’aquest grau.

Proposta de resolució 12. Mesures per continuar creant ocupació, donar 
suport a l’empresa a l’emprenedoria i el coneixement
1. En l’àmbit de les mesures de suport a l’empresa, el Parlament de Catalunya 

insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Dotar als ajuntaments dels recursos necessaris per garantir la implementació 

a tota Catalunya de la finestreta única empresarial, i fer gestions, Especialment, da
vant l’Ajuntament de Barcelona perquè aquesta administració posi en marxa aquest 
servei.

b) Continuar desplegant els mecanismes que faciliten la posada en funcionament 
d’activitats empresarials amb llicències exprés, prioritzant la comunicació prèvia 
enlloc de l’autorització i/o llicència administrativa.

c) Aprovar pla de liberalització de l’activitat comercial conjuntament amb mesu
res de dinamització del petit comerç urbà.

d) Elaborar un pla de suport a la internacionalització de les pimes que inclogui, 
entre altres, l’impuls de la cooperació entre empreses, sistemes d’informació de mer
cats i empreses potencials i àrees de destinació a l’exterior.

e) Potenciar l’exportació de productes d’alt valor afegit, incentivant els processos 
d’innovació en producte.
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f) Oferir suport financer als projectes d’implantació productiva a l’exterior, a 
condició que mantinguin les estructures d’alt valor afegit a Catalunya, com el dis
seny, la logística, la tecnologia i la seu central.

g) Enfortir l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACC1Ó) potenciant una 
major col·laboració amb l’ICEX, per donar suport a l’empresa catalana a l’estranger.

h) Assegurar l’accés de les pimes a les compres i la contractació públiques.
2. En l’àmbit del finançament de l’activitat empresarial, el Parlament de Catalu

nya insta el Govern a: 
a) Reforçar el programa d’avals a petites i mitjanes empreses de l’Institut Català 

de Finances per tal d’evitar que problemes puntuals de tipus financer, no esdevin
guin en problemes de viabilitat empresarial.

b) Incrementar els recursos de l’Institut Català de Finances per tal de facilitar 
l’accés a finançament, especialment a petites i mitjanes empreses i nous emprene
dors, amb l’objectiu d’afavorir la inversió en economia productiva, el creixement 
econòmic i la creació d’ocupació.

c) Posar en marxa nous instruments financers destinats al finançament de les in
dústries culturals fomentant sistemes de recolzament a les empreses de capital risc 
a la industria cultural i incrementar els recursos públics destinats a dotar els fons de 
capital risc per a les petites i mitjanes empreses de caràcter cultural.

3. En l’àmbit del foment de l’ocupació, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

a) Adoptar un pla mesures concretes adreçades a persones aturades de llarga 
durada i majors de 45 anys, per tal d’incentivar la seva reincorporació al mercat de 
treball, que contingui almenys: 

i. El reforç dels crèdits disponibles dels programes de foment per la incorporació 
al mercat de treball d’aquests col·lectius.

ii. La creació de programes específics de formació per a persones de llarga atu
rada i majors de 45 anys.

iii. La reserva d’una quota significativa de la nova contractació per a la funció 
pública a persones majors de 45 anys.

b) La recuperació del procediment de contractació d’entitats privades de col·loca
ció com a mitjà per facilitar l’accés de joves a ocupacions en empreses.

c) Prioritzar els programes de garantia juvenil que tinguin per objecte la contrac
tació estable en empreses.

d) Redefinir el paper de la col·laboració de les agències de col·locació per tal de 
fer més eficient la tasca encomanada de col·laboradors de l’administració en la in
termediació laboral.

4. En l’àmbit de les polítiques del coneixement, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Aprovar de forma urgent i prioritària un programa que contempli la planifica
ció d’accions per assolir, a finals de l’any 2020, l’objectiu de la UE d’invertir el tres 
per cent del PIB en accions de R+D+i.

b) Impulsar un pla específic per promoure la integració dels investigadors joves a 
les universitats i el món professional. Aquest pla tindrà, entre altres objectius, orien
tar en la cerca de treball els doctors que s’han quedat sense feina.

c) Facilitar els processos de registre de les patents sorgides dels processos d’inno
vació de petites i mitjanes empreses.

d) Subscriure convenis plurianuals amb els centres tecnològics que els permetin 
disposar d’un finançament fix per tal de garantir el desenvolupament de línies es
tratègiques d’R+D+I.

5. En l’àmbit del suport al sistema universitari, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 
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a) Aprovar i posar en marxa el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, 
amb el lideratge del Parlament i el Govern de la Generalitat i la plena col·laboració 
de les universitats i la resta d’agents del sistema de coneixement a Catalunya.

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

c) Posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat per a la millora del finança
ment de les universitats públiques pel període 20202022, amb l’objectiu de garantir 
el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat universitària, so
bretot en els àmbits de la docència i la recerca. Concretament, recuperar per a l’any 
2020 la xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de 
l’any 2010 (900 milions d’euros) per arribar l’any 2022 als 1.300 milions d’euros.

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

6. En l’àmbit del suport a la indústria, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

a) Adoptar amb els agents econòmics i socials un nou pacte per a la indústria 
20212024, que esdevingui una continuació del pacte aprovat l’any 2017, incorporant 
en el pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 la dotació pressupostària neces
sària per implementar les mesures que s’incloguin.

b) Adoptar les acciones oportunes per garantir l’harmonització dels serveis a les 
empreses present en els polígons i zones industrials de Catalunya.

c) Elaborar programes de formació secundària especialitzada i continuada en els 
diferents àmbits del sector industrial.

d) Desenvolupar una política activa d’atracció d’inversions industrials i de serveis 
d’alt contingut tecnològic.

7. En l’àmbit de les relacions de consum, el Parlament de Catalunya insta el Go
vern de la Generalitat a garantir la llibertat lingüística dels autònoms, comerciants i 
empresaris de Catalunya, paralitzant i anul·lant expedients de sancions per utilitzar 
el castellà en negocis i empreses i retornant els imports cobrats en concepte de mul
tes lingüístiques amb els interessos legals corresponents.

8. En l’àmbit de la política energètica, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

a) Donar suport a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica neces
sàries per tal de mantenir la nostra societat del benestar.

b) Fomentar el desenvolupament de les energies renovables més eficients en l’àm
bit competencial de la Generalitat.

c) Promoure i donar suport a projectes d’estalvi i eficiència energètica en les ins
titucions, empreses i particulars.

d) Impulsar l’autoconsum d’energies renovables.
9. En l’àmbit de la promoció del turisme com a motor de la nostra economia, el 

Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Desenvolupar un model turístic propi familiar i cultural que ofereixi productes 

de qualitat, desplegats de manera ordenada i sostenible, per tal de complementar el 
turisme de «sol i platja».

b) Promoure, com a segments amb més potencial, el turisme cultural, de negocis, 
gastronòmic i esportiu, desenvolupant així el model turístic actual.
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c) Simplificar la normativa catalana que afecta els diferents sectors vinculats a 
l’activitat turística, que frena i dificulta la seva activitat.

d) Adoptar acords i convenis amb els principals operadors del mercat turístic a 
escala internacional per tal de realitzar accions comercials i promoció conjunta de 
l’oferta turística catalana als principals mercats emissors.

e) Fomentar plans d’excel·lència turística, dirigits a destinacions amb un reconei
xement ja consolidat, i els plans de dinamització creats per a les destinacions emer
gents i amb una gran riquesa cultural, per poder donar resposta als nous hàbits de la 
demanda turística i facilitar el manteniment i la millora de la competitivitat de les 
empreses turístiques, especialment les localitzades en destinacions consolidades.

f) Incentivar la creació de nous productes a partir dels recursos naturals, cultu
rals i històrics, en els àmbits del turisme cultural, el turisme rural i de natura, les 
activitats esportives i recreatives a l’aire lliure i el turisme nàutic.

10. En l’àmbit de les polítiques de suport als autònoms, el Parlament de Catalu
nya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Incrementar el nombre de programes formatius que vagin adreçats a cobrir les 
necessitats formatives dels treballadors autònoms, ja que millorant el coneixement 
dels autònoms es contribueix a garantir un progrés adequat de la seva activitat.

b) Replantejar el programa «Consolida’t» amb l’objectiu de ferho més atractiu 
i complert per tal d’incrementar la seva utilitat als treballadors autònoms, tot incre
mentant, per l’any 2020 la seva dotació pressupostària.

c) Crear línies d’ajuts específics per a treballadors autònoms per evitar que, da
vant un rendiment insuficient de l’activitat, el treballador es pugui veure en una si
tuació d’exclusió social.

d) Sol·licitar al Govern d’Espanya la reforma de la Llei 25/2015, de mecanisme 
de segona oportunitat per millorar aspecte de la mateixa com ara la no inclusió dels 
deutes amb les institucions públiques, o l’exigència d’un procés concursal que sovint 
s’escapa de les possibilitats de l’autònom, quan un procés de negociació extrajudicial 
amb arbitratge podria constituir una alternativa vàlida.

e) Reduir l’import mínim de la línia ICF Avalis per a pimes i autònoms per eli
minar la barrera d’entrada que aquest límit representa, ja que queda lluny de les ne
cessitats d’un nombre important de possibles beneficiaris.

Proposta de resolució 13. Una administració àgil, moderna i que retorni 
els drets als seus treballadors
1. En l’àmbit de l’organització de l’Administració de la Generalitat, el Parlament 

de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Presentar en seu parlamentària un informe que reculli totes les mesures i ac

cions adoptades en el marc del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i del seu sector públic, aprovat pel Govern de la Generalitat al juny 
del 2014.

b) Elaborar un nou pla de racionalització i simplificació del sector públic instru
mental (entitats amb participació majoritària i minoritària) per reduir fins un 50% 
el nombre total d’ens que en formen part, ja que a dia d’avui, tot i els processos de 
racionalització i simplificació, el sector públic instrumental encara continua està 
format per més de 390 entitats.

c) Impulsar la reforma de la Llei 13/2005, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs de la Generalitat de Catalunya que inclogui la creació de l’Oficina catalana 
de Conflicte d’Interessos.

d) Aprovar, en el termini d’un mes, el Projecte de llei d’ordenació del Sistema 
de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i del seu sector públic, aprovat pel Govern al juliol del 2015 i presentat a la Cambra 
tot just abans de finalitzar la X legislatura.
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e) Garantir la disponibilitat lingüística en l’àmbit de l’administració de la Gene
ralitat, garantint que, tant els impresos, les comunicacions i l’atenció estigui dispo
nible en les tres llengües oficials de Catalunya.

2. En l’àmbit de l’estructura política de l’Administració de la Generalitat, el Par
lament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Suprimir el Comissionat per al desplegament de l’autogovern i cessar al vice 
conseller nomenat per a dirigirlo.

b) Tancar l’Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics, creada a través 
del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit 
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat.

3. En l’àmbit de les mesures de suport a l’administració local, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar, i presentar al Parlament abans de l’1 de gener de 2020, un calendari 
de pagament als ajuntaments, establint un pla per cada entitat local on es reconegui, 
per evitar cap prescripció, el deute per ambdues parts (inclòs el derivat de la llei de 
barris), i procedir a la seva liquidació durant el 2020.

b) introduir en el pressupost per al 2020 una modificació dels criteris del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per a donar més relleu a la inversió 
relacionada amb cohesió social, amb uns recursos globals de 500 milions.

c) Incrementar el Fons de Cooperació Local de Catalunya pel 2020 fins 700 mi
lions.

d) Millorar el pressupost del 2020 per les transferències corrents per finançar 
programes i serveis de competència compartida entre la Generalitat, fins arribar al 
5% dels ingressos corrents de la Generalitat.

4. En l’àmbit de la funció pública, el Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 

a) Donar compliment als acords assolits amb la Taula de la Funció Pública i re
tornar així, segons el calendari previst, les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 
2014 que els empleats públics de la Generalitat no van percebre fruit de les retalla
des aprovades pel Govern de la Generalitat.

b) Garantir la recuperació de la resta dels drets laborals i econòmics dels em
pleats públics de l’administració de la Generalitat suspesos des de l’any 2012 per les 
retallades del Govern.

Proposta de resolució 14. Polítiques en matèria d’agricultura, ramaderia, 
pesca i alimentació
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Modificar el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de permetre la 

construcció d’un nou habitatge familiar destinat als membres directes de la família 
dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.

b) Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la pròpia pro
ducció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i trans
formació de la mateixa, en la normativa reguladora de les activitats comercials, 
d’acord amb les seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i 
de subministrament directe a les persones consumidores.

c) Impulsar amb el Govern d’Aragó, un conveni per a una regulació única en les 
zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, 
com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.

d) Continuar donant compliment a les conclusions del darrer debat monogràfic 
al Ple de Parlament recollides a la Resolució 739/X del Parlament de Catalunya so
bre el món agrari.

e) Donar compliment al previst a la Resolució 671/VIII del Parlament de Cata
lunya sobre el món agrari, en aquells aspectes que encara no s’hagin assolit adequa
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dament els seus propòsits o que no hagin canviat les normes que permeten el seus 
propòsits, excepció feta de les reglamentàries adoptades pel Govern.

f) Incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2020 els 
recursos necessaris per executar les accions de reforestació de la Ribera d’Ebre, i 
de la resta d’indrets afectats pels greus incendis del 2019, així com les mesures de 
suport a les activitats agrícoles i ramaderes que s’han vist afectades.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 46788; 46789; 46798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.09.2019

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM  

(REG. 46788)

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

d’Unitat Popular  Crida Constituent, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució trans
accional, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
25500008/12), que substitueix les propostes de resolució 14 del Grup Parlamenta
ri de Catalunya en Comú Podem, 13 del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular.

Proposta de resolució transaccional
Catalunya encapçala, en el sí de l’Estat espanyol, el rànquing dels desnonaments 

amb més de 60 desnonaments diaris. La pujada del preu de l’habitatge, tant de llo
guer com de compra, és una constant, i la immensa majoria de les catalanes destina 
una mitjana del 40% del seu salari per tal de poder cobrir un dret essencial com és 
el de l’habitatge.

I mentrestant, aquesta realitat conviu amb el fet que hi ha un milió i mig d’habi
tatges buits als Països Catalans que no compleixen la seva funció social. A la pràcti
ca, el contrast d’aquestes dades posa de relleu que a l’Estat espanyol i a la Catalunya 
autonòmica el valor mercantil de l’habitatge està per sobre del seu valor d’ús; que és 
més important l’habitatge com a mercaderia o com a objecte de l’especulació, que a 
com a instrument per a la garantia d’un dret fonamental.

Així doncs, i davant d’un model que no només permet, sinó que fomenta l’espe
culació amb un bé essencial pel desenvolupament d’una vida digna, calen receptes 
que permetin sortir d’aquesta lògica mercantil del dret a l’habitatge i que posin per 
davant els drets i les necessitats de les veïnes i no pas els interessos dels especula
dors.

Aquestes receptes, han de passar necessàriament per l’ampliació del parc públic 
d’habitatge. Avui dia, aquest no arriba ni tan sols al 2% del total del parc d’habitatge 
existent, fet que fa evident que els recursos i els instruments dels que disposen les 
administracions són del tot insuficients.

Però això no és perquè durant la darrera dècada no hagi estat possible fer inver
sions o despeses públiques importants. Va ser amb els diners de totes que es va dur 
a terme un rescat bancari que va costar fins a 61.000 milions d’euros al conjunt de 
l’Estat. De tots aquests diners, fins a 40.000 milions d’euros ja han estat condonats, 
cosa que vol dir que s’ha perdonat aquest deute als bancs.



BOPC 425
30 de setembre de 2019

3.10.30. Debats generals 144

És tenint en compte tot aquest context, i tots aquests precedents, que el Govern 
disposa de motius sobrats per iniciar expedients d’expropiació contra aquests matei
xos bancs, que són els principals tenidors, que permetin alhora ampliar el parc pú
blic d’habitatge, i reduir significativament el parc d’habitatges buits que ara mateix 
estan fora del mercat de lloguer amb finalitats especulatives. Es tracta d’habitatges 
que ja han estat pagats amb fons públics.

Cal subratllar que això no és sinó una qüestió de voluntat política. Existeixen 
precedents, com en el cas RUMASA, en què el Tribunal Constitucional espanyol 
no va posar cap objecció a la justificació que va donar l’administració de l’estat per 
acreditar la concurrència d’interès general per dur a terme l’expropiació.

Per aquests motius: 
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
a. Expropiar, per raons d’interès general i sense compensació, tot el parc d’habi

tatges buits en mans de bancs i grans tenidors, per tal d’incorporarlos al parc públic 
d’habitatge de lloguer, amb la finalitat d’arribar a disposar d’un parc d’habitatge pú
blic que representi com a mínim el 20% del total d’habitatges.

b. Posar a disposició dels ajuntaments els habitatges expropiats en règim de ces
sió condicionada perquè siguin destinats a lloguer social a un preu que en tot cas 
serà inferior al 20% del salari mitjà.

c. Regular el preu dels lloguers sobre la base de la capacitat econòmica de les 
persones o unitats familiars, i sempre per sota dels preus de mercat.

d. Destinar els recursos suficients a la borsa d’habitatges d’emergència per tal 
d’eliminar les llistes d’espera i la saturació de les Meses d’Emergència, fent especial 
atenció a víctimes de violències masclistes, col·lectiu LGTBi i famílies amb menors, 
així com desenvolupar la normativa necessària per a mobilitzar l’habitatge buit, pri
oritzant sempre la seva funció social.

e. Declarar permanent la condició d’habitatge protegit, tant sigui sobre sòl públic 
com privat.

f. Millorar l’eficiència i accelerar els terminis en la imposició de sancions per 
incompliment de la llei 24/2015, a l’hora que es fa difusió de manera proactiva als 
mitjans de comunicació a l’abast dels drets que la llei preveu per a les famílies en 
risc d’exclusió residencial.

g. Emetre una instrucció, acordada amb les entitats socials, on la funció del cos 
dels Mossos d’Esquadra sigui en tots els casos garantir el dret fonamental a l’habi
tatge, preservant la seguretat de les persones residents en els habitatges i impedint 
l’actuació de les empreses o grups executors en cas de desallotjaments extrajudi
cials.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Carles Riera Albert, representant SP CUPCC; Susanna Segovia Sánchez, por

taveu GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 46789)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet i 

Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Susanna Segovia 
Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord 
amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 25500008/12), que substitueix les propostes de resolució 
30 del Grup Parlamentari de Junts x Catalunya i GP Republicà, 19 del Grup Parla
mentari de Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució 1. Enfortiment del sector agrari: producció 
d’aliments, preus justos, gestió del medi i equilibri territorial
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Establir de manera definitiva quina és la participació dels diferents territoris 

de l’Estat en la definició del Pla Estratègic de la PAC 2021/2027 que preveu la pro
posta de reglament comunitari. I això es pot fer, tal com preveu la proposta de re
glament, territorialitzant els Plans Estratègics, establint els ajuts amb criteris més 
propers al territori i més adaptats a les necessitats del sector, contribuint molt millor 
al desenvolupament competitiu i ambiental de les explotacions agràries.

2. Reclamar al Govern Espanyol una assignació territorial justa dels fons euro
peus en base a l’execució dels fons dels períodes anteriors, donant prioritat als que 
han complert amb l’execució de la programació i despesa prevista, amb l’objectiu 
de poder establir criteris als ajuts orientats a l’enfortiment del sector agrari català i 
també, a evitar la pèrdua de fons europeus.

3. Prioritzar les inversions en modernització del regadiu, tot garantint una gestió 
transparent, sostenible, no especulativa i respectuosa amb el medi, la biodiversitat, 
el paisatge i els valors naturals dels espais protegits. La situació de canvi climàtic 
actual converteix la gestió de l’aigua en la peça clau per assegurar unes produccions 
que generin una renda suficient a les explotacions agràries, factor imprescindible per 
assegurar la seva viabilitat i continuïtat, de creació d’una economia dinàmica i di
versificada, base del relleu generacional, del manteniment de la població al territori 
i per tant, de l’equilibri territorial i social del país.

4. Reclamar al govern espanyol que, mentre es mantingui la situació en que ha 
d’actuar com a interlocutor davant la CE també en nom dels interessos del món rural 
de Catalunya, intensifiqui l’activitat negociadora amb altres socis de la Unió per tal 
d’acordar nous mecanismes de gestió de crisi dels preus agraris que siguin eficients. 
Cal superar de manera clara la manca de resposta actual quan alguna part del sector 
primari entra en situació de crisi.

5. Treballar perquè les explotacions agràries dels sectors més vulnerables pel risc 
que suposen els preus inexplicablement baixos que perceben els productors, tinguin 
un futur digne.

6. Seguir exercint la missió de mediació i arbitri sempre que es requereixi, en 
l’àmbit de les competències del Govern i en compliment de les normes i procedi
ments que dicten les lleis de la competència de la UE, per l’establiment d’una re
flexió de fons sobre el futur del sector, que condueixi a uns preus rendibles pels 
productors, per sobre dels costos de producció i unes condicions de pagament cone
gudes amb anticipació suficient a la firma dels contractes de compra. Evitant, en tot 
cas, pràctiques deslleials i abusives com la venda sota preu, el dumping o la venta a 
resultes, entre d’altres.
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7. Un cop acordat per part del Govern Espanyol, que acceptaran les recomana
cions presentades pel Consell Regulador de la DO Cava, pel que fa a la limitació de 
les autoritzacions de noves plantacions i replantacions, seguir demanant al govern 
espanyol que traslladi a la Unió Europea les peticions de les organitzacions de viti
cultors en tot allò relatiu a l’allargament dels terminis de plantació (passant de 5 a 
8 anys) en l’execució de les autoritzacions de plantació per tal de donar més marge 
als viticultors per tornar a plantar, endarrerir l’entrada en producció de noves super
fícies i així pal·liar els efectes negatius que han provocat durant els darrers anys les 
ampliacions de superfície plantada autoritzades pel MAPA, i poder fer un millor 
maneig de les superfícies de vinya, especialment les ecològiques, que necessiten 
més temps de descans entre plantació i plantació.

8. Reforçar el sistema de control i sanció si s’escau, de l’entrada de raïm, most o 
vi de fora de les denominacions d’origen, per evitar que entrin i puguin qualificarse 
com a vi o cava amb DO.

9. Dictar, en el termini de 150 dies i en compliment de la Llei 18/2015 del 29 
de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries; una ordre que 
reguli els requisits formals i materials i el procediment per al reconeixement d’or
ganitzacions de productors, de llurs associacions, de les activitats que poden exter
nalitzar i de les extensions de les normes en llur àmbit, i també l’homologació dels 
contractes tipus agroalimentaris, que s’han de concloure abans del lliurament dels 
productes i han de contenir, com a mínim, les clàusules relatives a les determina
cions de la normativa europea vigent i a les normes bàsiques, mercantils o civils, 
generals aplicables.

10. Realitzar accions encaminades a garantir la traçabilitat del producte, de ma
nera que la persona compradora i/o consumidora final sàpiga en tot cas el lloc d’ori
gen del producte.

11. Afavorir la venda de proximitat i el circuit curt de comercialització, en favor 
de la màxima comunicació entre persona productora i persona consumidora i que el 
productor percebi uns preus competitius.

12. Potenciar i dotar de recursos humans i logístics suficients per a les tasques 
d’inspecció i gestió el Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial i la Subdirec
ció General de la Inspecció i Control Agroalimentari.

13. Aprofundir en les polítiques orientades a la diversificació econòmica del ter
ritori com a base per treballar contra el despoblament rural, reforçant la Comissió 
Interdepartamental sobre Despoblament Rural liderada pel Departament d’Agricul
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb els Grups d’Acció Local 
(GAL), l’Associació de Micropobles de Catalunya, les administracions públiques, i 
altres entitats vinculades.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Susanna Se

govia Sánchez, GP CatECP, portaveus
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR  

(REG. 46798)

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

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 25500008/12), que substitueix les propostes de resolució 
22 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup Parlamentari Republicà, 
7 del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Proposta de resolució transaccional. Pobresa energètica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Refermar el seu compromís a evitar qualsevol intent de tall de subministra

ment a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat.
2. Prendre el lideratge polític en defensa dels drets energètics de les persones, fa

mílies i llars, i especialment en la protecció de les persones més vulnerables, creant 
un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a elaborar un pro
tocol i un reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del 
deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir que 
cap ciutadà en situació de vulnerabilitat sigui objecte d’un tall de subministraments, 
en aplicació de la Llei 24/2015.

3. Plantejar una proposta de conveni conjuntament amb les administracions lo
cals, supramunicipals i les entitats representants dels ens locals, a signar per les 
companyies subministradores d’energia, amb l’objectiu de combatre la pobresa ener
gètica, garantint el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de gas, i que 
ningú en quedi exclòs per raons econòmiques.

4. Reclamar una solució de consens entre les administracions públiques i les em
preses subministradores d’energia que estableixi la condonació del deute històric i 
del que es generi en el futur a les persones o unitats familiars acreditades pels ser
veis bàsics d’atenció social com a persones vulnerables o en risc d’exclusió residen
cial per tal que puguin resoldre el sobreendeutament i puguin prosseguir en una 
situació de subministres normalitzada i regular d’acord amb els termes de la Llei 
24/2015.

5. Seguir implementant totes les vies sancionadores que permet la legislació vi
gent en matèria de protecció dels consumidors/es i en matèria de garantia i qualitat 
del subministrament d’energia, en cas que les companyies subministradores no aten
guin les seves obligacions, i específicament, quan realitzin talls indeguts a les llars, 
no permesos per la Llei 24/2015.

6. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni els ens locals hau
ran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables per
què s’exigeix la seva condonació.

7. Establir un protocol marc de gestió de les emergències i situacions en matèria 
de pobresa energètica que estableixi les responsabilitats de tots els agents i les admi
nistracions implicades respecte als procediments a seguir per combatre la pobresa 
energètica, garantir els subministraments bàsics d’energia i que ningú quedi exclòs 
per raons econòmiques.

8. Elaborar un Pla d’abordatge de la pobresa energètica a Catalunya que imple
menti mesures de prevenció, formació, coneixement del fenomen i intervenció a les 
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llars afectades per reduir l’impacte de la pobresa energètica en la població vulne
rable.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Grana

dos Galiano, GP PSCUnits, portaveus

RECTIFICACIONS DEL TEXT PRESENTAT I RETIRADES

Reg. 46769; 46772; 46786; 46797; 46799; 46800; 46801 / Coneixement: Mesa del 

Parlament, 26.09.2019

Reg. 46769

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

Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 25500008/12) presenta
da el 25 de setembre de 2019 i amb número de registre 46731.

On hi diu:
«Proposta de resolució 11. En defensa dels serveis públics
El Parlament de Catalunya:
1. Acorda aturar la tramitació del Projecte [...]»

Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 11. En defensa dels serveis públics
El Parlament de Catalunya:
1. Considera que cal aturar la tramitació del Projecte de llei [...]»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, Portaveu GP CatECP

Reg. 46772

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

Popular de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada 
següent en la proposta de resolució número 14 «Polítiques en matèria d’agricultura, 
ramaderia, pesca i alimentació» subsegüent al debat general (tram. 25500008/12) 
presentada el 25 de setembre de 2019 i amb número de registre 46736.

On hi diu: 
«c) Impulsar amb el Govern d’Aragó, un conveni per una regulació única en les 

zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, 
com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.»

Hi ha de dir: 
«c) Treballar amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per l’establiment d’un 

conveni per una regulació única en les zones limítrofes dels rius en que hi ha aigües 
compartides entre Catalunya i Aragó, com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aigu-
abarreig del Segre i el Cinca.»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC
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Reg. 46786

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

Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que retira el punt 5 de la proposta 
de resolució núm. 1 de l’escrit amb número de registre 46731, presentat el dia 25 de 
setembre de 2019, relatiu al tràmit Propostes de resolució subsegüents al debat ge
neral i a l’expedient amb número de tramitació 25500008/12.

5. Treballar en un nou model de finançament per a Catalunya que garanteixi més 
justícia amb el nostre país i solidaritat amb la resta de l’Estat

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Reg. 46797

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

Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en 
la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 25500008/12) presenta
da el 25 de setembre de 2019 i amb número de registre 46731.

On hi diu: 
«Proposta de resolució 13. Fer front a la precarietat que incrementa els accidents 

de treball
3. Insta el Govern a assumir la seva responsabilitat davant la falta de convocatò

ries i d’ampliació de places en la inspecció de treball, i a realitzar al seu torn totes 
les accions necessàries perquè en el termini de 3 mesos hi hagi un altre convocatòria 
d’inspecció de treball, que permeti assumir campanyes d’activitats planificades per 
combatre el frau laboral.»

Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució 13. Fer front a la precarietat que incrementa els accidents 

de treball
3. Insta el Govern a assumir la seva responsabilitat davant la falta de convocatò

ries i d’ampliació de places en la inspecció de treball, i a realitzar al seu torn totes 
les accions necessàries amb el Govern de l’Estat perquè en el termini de 3 mesos hi 
hagi un altre convocatòria d’inspecció de treball, que permeti assumir campanyes 
d’activitats planificades per combatre el frau laboral»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Reg. 46799

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

sol·licita retirar el punt c de la Proposta de resolució número 2 (Suficiència econòmi
ca de la Generalitat de Catalunya).

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat



BOPC 425
30 de setembre de 2019

3.10.30. Debats generals 150

Reg. 46800

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Albert Batet 

i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
subsegüent al debat general (tram. 25500008/12) presentada el 25/SET/2019 i amb 
número de registre 46735.

On hi diu: 
«Proposta de resolució 10. Per una escola inclusiva i universal 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir a tots els infants una educació gratuïta, equitativa i de qualitat d’acord 

amb l’ODS 4 de la UNESCO. Per això, insta el Govern a aprovar un nou Decret 
d’admissions de l’alumnat de cara al curs 202021 que millori l’equitat en els proces
sos d’admissió i escolarització i garanteixi l’accés gratuït a l’educació a partir de les 
mesures i instruments de consens que recull el Pacte contra la segregació impulsat 
pel Síndic de Greuges. El Decret ha de recollir la coresponsabilitat dels ajuntaments 
en relació amb la programació educativa i en els processos d’admissió i escolaritza
ció. Igualment, fixarà els mateixos criteris de programació de l’oferta educativa per 
als centres públics.

2. Recuperar en els propers pressupostos una partida per cofinançar l’etapa edu
cativa de 03 anys i presentar un calendari de restitució deies partides destinades al 
foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajunta
ments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les dipu
tacions provincials.

3. Millorar l’actual sistema de beques i ajuts de menjador escolar, especialment 
pel que fa a les beques que cobreixen el 50% del preu, per tal de garantir l’accés 
universal de tot l’alumnat, per afavorir l’equitat i la igualtat d’oportunitats a tota la 
població escolar que imparteix ensenyaments obligatoris, establint una línia d’ajuts 
directes als menjadors escolars en centres docents d’ensenyaments obligatoris que 
ho necessitin, per garantir l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives espe
cials, en el marc del desenvolupament de l’escola inclusiva, incloent aquestes mesu
res en els propers pressupostos.

4. Revisar el decret de concerts educatius per tal d’integrar efectivament en la 
programació educativa dels llocs escolars gratuïts l’oferta de llocs escolars dels cen
tres concertats, de manera que hi hagi una oferta única i integrada dels llocs escolars 
del Servei d’Educació de Catalunya, que eviti la dualització de l’oferta educativa i 
la segregació escolar. El Decret establirà com a requisit obligatori per a mantenir el 
concert educatiu complir amb el principi de coeducació mitjançant l’escolarització 
mixta.

5. Garantir el treball conjunt i coordinat entre els departaments d’Educació i Sa
lut per tal d’oferir l’atenció adequada en els centres escolars a l’alumnat amb neces
sitats mèdiques complexes i millorar l’atenció domiciliària i hospitalària dels me
nors que cursen estudis obligatoris»

Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució 10. Per una escola inclusiva i universal 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir a tots els infants una educació gratuïta, equitativa i de qualitat d’acord 

amb l’ODS 4 de la UNESCO. Per això, insta el Govern a aprovar un nou Decret 
d’admissions de l’alumnat de cara al curs 202021 que millori l’equitat en els proces
sos d’admissió i escolarització i garanteixi l’accés gratuït a l’educació a partir de les 
mesures i instruments de consens que recull el Pacte contra la segregació impulsat 
pel Síndic de Greuges. El Decret ha de recollir la coresponsabilitat dels ajuntaments 
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en relació amb la programació educativa i en els processos d’admissió i escolaritza
ció. Igualment, fixarà els mateixos criteris de programació de l’oferta educativa per 
als centres públics.

2. Revisar el decret de concerts educatius per tal d’integrar efectivament en la pro
gramació educativa dels llocs escolars gratuïts l’oferta de llocs escolars dels centres 
concertats, de manera que hi hagi una oferta única i integrada dels llocs escolars del 
Servei d’Educació de Catalunya, que eviti la dualització de l’oferta educativa i la se
gregació escolar. El Decret establirà com a requisit obligatori per a mantenir el concert 
educatiu complir amb el principi de coeducació mitjançant l’escolarització mixta.»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Albert Batet i Canadell, GP JxCat, portaveus

Reg. 46801

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

Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la pro
posta de resolució subsegüent al debat general (tram. 25500008/12) presentada el 
25/09/2019 i amb número de registre 46731.

On hi diu: 
«Proposta de resolució 18. Per una justícia més propera
2. La creació de Jutjats exclusius de violència de gènere, en aquells partits on en 

l’actualitat s’encarreguen Jutjats de Primera Instància i Instrucció que no ofereixen 
una atenció adequada a les víctimes de violència de gènere a causa de l’excés de 
càrrega de treball.»

Hi ha de dir: 
«Proposta de resolució 18. Per una justícia més propera
2. La creació de Jutjats exclusius de violència de gènere, en aquells partits on en 

l’actualitat s’encarreguen Jutjats de Primera Instància i Instrucció que no ofereixen 
una atenció adequada a les víctimes de violència de gènere a causa de l’excés de 
càrrega de treball, posant en marxa els mecanismes necessaris conjuntament amb el 
Govern de l’Estat per garantir la dotació econòmica necessària.»

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2016
257-00001/12

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Al president del Parlament
La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 19 de setem

bre de 2019, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents a l’Informe sobre 
el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2016 (tram. 257
00001/12), presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 41098), pel Grup 
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Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 41140) i pel Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 41142).

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 185 del Reglament del Parlament, 
ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2016
1. El Parlament de Catalunya aprova: 
a) El Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2016.
b) L’lnforme 1/2019 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de la 

Generalitat de Catalunya corresponent al 2016.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes i a informarlo del compliment d’aquestes recomanacions i 
dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An

tonio Espinosa Cerrato
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/12

ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 19 de setembre 
de 2019, d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament de Catalu
nya, a proposta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, ha elegit secretari el 
diputat Josep Puig i Boix, en substitució del diputat Ferran Roquer i Padrosa.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, An

tonio Espinosa Cerrato

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic 
d’alumnes i professors als centres educatius
354-00158/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Daniel Serrano Coronado, del SP PPC (reg. 44027).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co
missió d’Educació, 25.09.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença d’Òscar Escuder i de la Torre davant 
la Comissió d’Educació perquè informi sobre les actuacions de la 
Plataforma per la Llengua als centres educatius
356-00575/12

SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 46362).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 25.09.2019.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller 
d’Educació sobre l’inici del curs escolar 2019-2020
355-00098/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Educació (reg. 46241).
Comissió competent: Comissió d’Educació.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Educació, 
25.09.2019.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Laia Garrido Angarón com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya
En data del 18 de setembre de 2019, el vicepresident segon del Parlament propo

sa nomenar Laia Garrido Angarón auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència 
Segona del Parlament, en qualitat de personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Laia Garrido Angarón auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència 

Segona del Parlament, en qualitat de personal eventual, amb efectes de l’1 d’octubre 
de 2019, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’ende
mà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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