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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 546/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació
política general del Govern
255-00008/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 37, 26.09.2019, DSPC-P 65

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 26 de setembre de 2019, ha de·
batut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents
al debat sobre l’orientació política general del Govern tingut els dies 25 i 26 de se·
tembre.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament,
ha adoptat la següent
Resolució
I. Drets i llibertats
I.1. Defensa de l’estat de dret i dels drets civils i polítics
I.2. Diàleg amb el Govern de l’Estat
I.3. Resposta de consens davant la sentència del judici al procés
I.4. Reconeixement i exercici del dret d’autodeterminació i exigència de l’amnistia
I.5. Polítiques de consens
II. Polítiques transversals
II.1. Llengua i cultura
II.2. Perspectiva de gènere i igualtat
II.3. Violència masclista
II.4. Desplegament legislatiu
III. Governança i administracions públiques
III.1. Suficiència econòmica del Govern de la Generalitat
III.2. Funció pública
III.3. Seguretat pública i emergències
III.4. Administració local
III.5. Lluita contra la corrupció
III.6. Compromisos pendents de l’Estat
III.7. Polítiques digitals
IV. Cooperació al desenvolupament i acció exterior
V. Habitatge
VI. Ensenyament
VI.1. Escola inclusiva i universal
VI.2. Millores en el sistema educatiu
VI.3. Finançament de l’educació pública
VI.4. Plurilingüisme
VII. Salut
VII.1. Pressupostos i inversions
VII.2. Reducció de les llistes d’espera i la despesa farmacèutica
VII.3. Accessibilitat del sistema de salut
VII.4. Atenció primària i comunitària
VII.5. Salut mental i addiccions
VII.6. Professionals de la salut
VII.7. Infermeria escolar
VII.8. Vacunacions
VII.9. Esport i activitat física
VIII. Infraestructures i mobilitat
VIII.1. Xarxa viària
VIII.2. Xarxa de fibra òptica pública
IX. Medi ambient
IX.1. Emergència climàtica
IX.2. Mobilitat
IX.3. Sostenibilitat i transició energètica
IX.4. Protecció dels animals
1.10. Acords i resolucions
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X. Justícia
XI. Activitat econòmica i treball
XI.1. Lluita contra l’explotació laboral
XI.2. Sinistralitat laboral
XI.3. Ocupació
XI.4. Treball autònom, emprenedoria i petites i mitjanes empreses
XII. Afers socials i famílies
XII.1. Lluita contra la pobresa i la malnutrició infantil
XII.2. Infants, adolescents i joves
XII.3. Gent gran
XII.4. Atenció a la dependència
XII.5. Immigració
XII.6. Drets socials
XIII. Universitats, recerca, innovació i societat del coneixement
XIV. Indústria i turisme
XV. Agricultura, ramaderia i alimentació
XV.1. Política agrària, ramadera i forestal
XV.2. Alimentació saludable
XVI. Cohesió territorial
XVI.1. Equilibri territorial
XVI.2. Despoblament rural

I. Drets i llibertats
I.1. Defensa de l’estat de dret i dels drets civils i polítics

1
El Parlament de Catalunya constata que el procés judicial celebrat al Tribunal
Suprem contra el Govern de la Generalitat i els líders polítics i socials que van im·
pulsar el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 ha estat un procés
arbitrari i esbiaixat en què els drets fonamentals dels ciutadans s’han vist repetida·
ment abusats i violentats, tant per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat
com de la Fiscalia, el jutge instructor, el jutjat del Tribunal Suprem, el Govern de
l’Estat i el cap de l’Estat, de la mateixa manera que també s’han vulnerat, entre al·
tres, 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 i el
dret a la representació política dels ciutadans.
2
El Parlament de Catalunya es reafirma en el compromís amb el lliure exercici i
la protecció dels drets civils i polítics com a base de l’estat de dret i d’una societat
plenament democràtica.
3
El Parlament de Catalunya 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 demo·
cràtic i del lliure exercici dels drets civils i polítics.
4
El Parlament de Catalunya consideraria una greu anomalia democràtica i un
abús flagrant de les institucions europees que el Tribunal Suprem dictés sentència
sense el pronunciament previ del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte a
la immunitat parlamentària de l’eurodiputat Oriol Junqueras.
5
El Parlament de Catalunya 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 legis·
lació impulsada amb l’excusa de combatre el terrorisme, per tal d’atemorir la ciuta·
dania i coartar la protesta i la dissidència. Per aquests motius, el Parlament de Ca·
talunya considera necessàries:
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a) L’aturada de les operacions policials de les forces i els cossos de seguretat de
l’Estat, que considera prospectives i que fan una utilització especulativa i arbitrària
dels tipus penals associats al terrorisme amb l’objectiu de reprimir l’activisme so·
cial i polític.
b) La dimissió immediata de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Te·
resa Cunillera, perquè és manifestament incapaç de garantir els drets fonamentals
dels ciutadans.
c) La retirada de Catalunya dels efectius de la Guàrdia Civil, que s’ha mostrat
obertament com una policia de caire polític centrada a perseguir determinats col·
lectius polítics i socials, completament redundant a l’hora de garantir la seguretat
dels ciutadans.
d) El respecte escrupolós i absolut a la presumpció d’innocència per part dels re·
presentants públics i dels mitjans de comunicació, que han d’evitar de criminalitzar
ciutadans i polítics.
e) El compromís de les forces polítiques d’aquest Parlament d’utilitzar la re·
presentació que tenen en el Congrés dels Diputats per a modificar la Llei orgànica
2/2015, del 30 de març, de reforma del Codi penal en matèria de terrorisme, que va
obrir la porta a l’arbitrarietat i l’abús en la qualificació i utilització del tipus penal
de terrorisme.
6
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar impulsant la defensa dels drets fonamentals per mitjà de l’Oficina
de Drets Civils i Polítics, amb la promoció del coneixement d’aquest òrgan i l’acom·
panyament 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 exercici dels drets civils i polítics.
c) Continuar amb la revisió exhaustiva de les actuacions dels mossos d’esquadra,
d’acord amb els mecanismes de transparència i control intern.
d) Continuar vetllant per garantir els drets fonamentals de totes les persones pri·
vades de llibertat als centres penitenciaris de Catalunya. Continuar col·laborant amb
investigadors i experts en drets humans per a prevenir i evitar qualsevol mala praxi
i garantir l’absolut respecte als drets humans i a la dignitat de les persones.
7
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions
oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que aquest:
a) Compleixi les resolucions del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de
les Nacions Unides i, conseqüentment, alliberi els presos polítics i arxivi totes les
causes obertes a les persones represaliades pel Primer d’Octubre.
b) Garanteixi l’aplicació directa del Pacte internacional de drets civils i polítics,
que, tal com denuncien les Nacions Unides en el sisè informe periòdic sobre drets
humans a l’Estat espanyol, en aquest moment no està garantida.
c) Segueixi les recomanacions d’aquest informe de l’ONU pel que fa a l’elimi·
nació de la discriminació racial i ètnica, la igualtat de gènere i la violència domès·
tica, els maltractaments i l’ús excessiu de la força i de les condicions de privació de
llibertat, entre altres, per part de la policia i els centres d’internament d’estrangers.
d) Preservi el dret a la lliure expressió, a la protesta i al vot.
e) Limiti l’ús de la figura del delicte d’odi a la protecció de col·lectius especial·
ment 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 als ciutadans que pateixin injusta·
ment la presó preventiva i posteriorment siguin absolts.
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8
El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb la defensa dels drets i
les llibertats i el seu rebuig a la judicialització d’un conflicte polític que només es
pot resoldre per vies democràtiques i dialogades.
9
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 a aconseguir aquest objectiu.
10
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al president de la Generalitat,
Quim Torra i Pla, en la seva defensa del dret a la llibertat d’expressió i les llibertats
col·lectives de Catalunya, i rebutja la imposició de les multes i els expedients incoats.
11
El Parlament de Catalunya constata que la Junta Electoral Central no respecta
el dret a la llibertat d’expressió dels ciutadans i dels treballadors públics en exigir
la censura de determinades expressions i símbols als espais que depenen de la Ge·
neralitat.
12
El Parlament de Catalunya denuncia que la Junta Electoral Central i el poder
judicial atempten contra la separació de poders i infringeixen l’autonomia i la invi·
olabilitat parlamentàries.
13
El Parlament de Catalunya denuncia que l’acusació per desobediència i la peti·
ció d’inhabilitació del president Torra són noves proves de la deriva autoritària de
la justícia espanyola per a atacar, una vegada més, un president de la Generalitat.
14
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar difonent
per tots els mitjans disponibles i al més àmpliament possible les decisions del Grup
de Treball sobre la Detenció Arbitrària de les Nacions Unides, que exigeix la posa·
da 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 ésser
ni neutres ni còmplices davant de situacions d’injustícia.
15
El Parlament de Catalunya reprova les declaracions fetes per la portaveu del
Grup Parlamentari de Ciutadans, Lorena Roldán Suárez, amb relació al president de
la Generalitat, Quim Torra, amb què manipula el sentit de les seves paraules, dites
temps enrere en un altre context. Aquestes declaracions pretenen construir un fals
relat de violència del moviment independentista.
16
El Parlament de Catalunya constata la trajectòria cívica, pacífica i democràtica de
l’independentisme arreu dels Països Catalans, un bagatge que és incompatible amb
les acusacions infundades que pretenen criminalitzar tot un moviment i situar-lo fora
del marc democràtic.
17
El Parlament de Catalunya, més enllà de les legítimes i diverses posicions ideo·
lògiques, defensa la necessitat de garantir a Catalunya el coneixement i el reconei·
xement dels principis democràtics essencials, els drets socials, civils i polítics, en
especial el dret a l’autodeterminació, i rebutja la criminalització i la judicialització
en el camp polític.
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18
El Parlament de Catalunya insta el 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 polític entre Catalunya i Espanya basat en el respecte a la volun·
tat dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes.
19
El Parlament de Catalunya lamenta la negativa del Govern de l’Estat espanyol a
acceptar un mediador o un relator en una taula de diàleg.
20
El Parlament de Catalunya reitera el reconeixement del dret inalienable del poble
de Catalunya a l’autodeterminació i la voluntat d’exercir-la amb plenitud.
I.3. Resposta de consens davant la sentència del judici al procés

Davant la imminent sentència sobre la Causa especial 20907/2017 del Tribunal
Suprem amb relació al procés català:
21
El Parlament de Catalunya denuncia i rebutja la via judicial i repressiva adoptada
pels poders de l’Estat com a resposta a la demanda legítima de la ciutadania de Ca·
talunya de decidir el futur polític de manera col·lectiva i democràtica.
22
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’apostar per les vies políti·
ques i la recerca de solucions democràtiques per a fer efectiu que el futur de Catalu·
nya sigui el que el poble de Catalunya vulgui.
23
El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret a l’auto·
determinació com a instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de Ca·
talunya.
24
El Parlament de Catalunya insisteix a exigir l’alliberament immediat dels presos
polítics i la garantia del lliure retorn dels exiliats polítics, i reclama, per tant, el so·
breseïment de totes les causes repressives que afecten ciutadans i entitats.
25
El Parlament de Catalunya reitera la denúncia del procediment seguit contra els
representants polítics i civils perquè l’entén com un procediment polític contra l’in·
dependentisme, i considera que la sentència que finalment es dicti només pot ésser
d’absolució, ja que els fets pels quals se’ls persegueix judicialment no poden ésser
constitutius de cap delicte segons els estàndards més bàsics de protecció dels drets
polítics i civils.
26
El Parlament de Catalunya, una vegada coneguda la sentència del Tribunal Su·
prem, si aquesta és condemnatòria:
a) Es compromet a treballar per trobar solucions per a aconseguir la llibertat dels
condemnats per mitjà de l’amnistia, com a part d’una solució política al conflicte
polític entre Catalunya i l’Estat espanyol.
b) Es conjura a liderar una resposta institucional a la sentència basada en el res·
pecte, la garantia i la defensa dels drets fonamentals civils i polítics, de les llibertats
i de l’exercici del dret d’autodeterminació i en el respecte de la democràcia, conjun·
tament amb la resta d’institucions democràtiques de Catalunya.
27
El Parlament de Catalunya, davant una eventual sentència condemnatòria injus·
ta, mostra el suport als afectats i fa una crida a l’exercici del dret de manifestació,
la llibertat d’expressió, la mobilització i la protesta, sempre per les vies pacífiques,
cíviques i democràtiques.
1.10. Acords i resolucions
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I.4. Reconeixement i exercici del dret d’autodeterminació i exigència de
l’amnistia

28
El Parlament de Catalunya constata que la construcció d’una república inde·
pendent és un objectiu legítim i desitjat per cada vegada més ciutadans d’arreu dels
Països Catalans. És obligació de totes les forces polítiques i socials democràtiques
construir i articular els més amplis consensos, i garantir que les institucions públi·
ques posin a l’abast de la ciutadania totes les eines perquè aquest objectiu sigui re·
alitzable en el marc del reconeixement i l’exercici del dret a l’autodeterminació dels
pobles, reconegut per la Declaració universal dels drets humans i el Pacte interna·
cional dels drets civils i polítics.
29
El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya va exercir el dret d’autode·
terminació en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017, celebrat
en un marc d’amenaces i de repressió exercides per l’Estat espanyol abans, durant i
després del referèndum, i constata que va ésser la violència física, ambiental i jurí·
dica exercida per l’Estat espanyol que va impedir la celebració de la votació en les
millors condicions de normalitat democràtica i que, en lloc de perseguir els culpa·
bles d’aquella violència, s’ha empresonat i forçat a l’exili molts dels responsables
d’un referèndum legítim i legal.
30
El Parlament de Catalunya constata que, davant la incapacitat i la impossibilitat
de materialitzar l’exercici de l’autodeterminació a Catalunya a l’octubre de 2017, i
davant la manca d’acords amplis en els anys posteriors, és responsabilitat de les for·
ces democràtiques del país, i també de les seves institucions, cercar solucions demo·
cràtiques que donin resposta a l’aspiració popular d’exercir aquest dret. Aquestes so·
lucions passen pel reconeixement de les vies d’exercici de l’autodeterminació de què
disposa el poble català i també de les vies que ja ha exercit d’una manera legítima.
31
El Parlament de Catalunya es reafirma, d’acord amb la Resolució 1/XI del 2016
i amb l’apartat I.2.6 de la Resolució 534/XII del 2019, en el seu caràcter plenament
sobirà; rebutja les imposicions antidemocràtiques de les institucions de l’Estat es·
panyol i, en especial, dels seus Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, i, con·
següentment, afirma la legitimitat de la desobediència civil i institucional com a
instruments en defensa dels drets civils, polítics i socials que puguin ésser lesionats.
32
El Parlament de Catalunya reconeix que l’exercici del dret d’autodeterminació
va necessàriament lligat a la defensa i l’exigència d’una amnistia total i considera
que, com a part indestriable del programa orientat al reconeixement i l’exercici del
dret col·lectiu del poble a l’autodeterminació, l’amnistia ha d’anul·lar totes les causes
judicials impulsades contra persones que hagin estat processades, jutjades, detingu·
des o empresonades per defensar drets polítics, socials o civils, des del dret d’auto·
determinació fins al dret de vaga, en el marc d’una legislació d’excepció contra els
drets civils i polítics, com la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana, anomenada «llei mordassa», la legislació antiterrorista o qual·
sevol altre dispositiu jurídic. L’amnistia també ha de reconèixer i reparar els danys
causats a les persones que hagin estat represaliades en l’exercici de llurs drets i dels
drets col·lectius, a llurs famílies i als col·lectius dels quals formen part, i ha d’establir
mesures amb relació a tots els responsables de la repressió i la vulneració de drets
fonamentals, concretament pel que fa a la vulneració del dret a la llibertat d’expres·
sió i de reunió; la violència exercida contra població civil; la vulneració del dret de
representació directa i indirecta; les detencions i els empresonaments il·legals, i, en
definitiva, la vulneració del dret de qualsevol ciutadà a viure en pau al seu país.

1.10. Acords i resolucions

8

BOPC 431
4 d’octubre de 2019

33
El Parlament de Catalunya reconeix que Catalunya pertany a una realitat nacio·
nal 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, i també amb llurs institucions, per a preveure, concretar i, even·
tualment, consensuar les vies de reconeixement i exercici de la sobirania i del dret
d’autodeterminació en tot l’àmbit dels Països Catalans.
34
El Parlament de Catalunya manifesta que l’exercici del dret a l’autodeterminació
ha de comportar un debat profund sobre el model polític, institucional, econòmic,
social i cultural del conjunt del país. Per això, i d’acord amb els debats que puguin
tenir lloc amb relació als continguts, les formes i els objectius de les aliances inter·
nacionals que el poble català pugui establir, és també imprescindible debatre i even·
tualment prendre una decisió sobre la pertinença o no a les diferents organitzacions
internacionals, començant per l’Estat espanyol, però també amb relació a la Unió
Europea, a la Unió Monetària i Econòmica de la Unió Europea, a l’OTAN i a altres
organismes internacionals.
35
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 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 democràcia, amb l’objectiu d’assentar els
consensos necessaris per a assolir l’amnistia de totes les persones perseguides per
l’exercici dels drets polítics, civils i socials, i fixar les vies per a concretar l’exercici
del dret d’autodeterminació en el termini més breu possible.
36
El Parlament de Catalunya, conseqüentment amb un posicionament global amb
relació a les vulneracions de drets fonamentals i en defensa d’una amnistia total,
rebutja l’operació repressiva impulsada els darrers dies per l’Audiència Nacional
espanyola i la Guàrdia Civil, que ha comportat la detenció de fins a nou activistes
catalans, i n’exigeix l’alliberament immediat i l’arxivament de la causa oberta contra
ells, i també insta el Govern de la Generalitat a impulsar un procés de reconeixe·
ment i reparació dels represaliats i llurs famílies.
I.5. Polítiques de consens

37
El Parlament de Catalunya es compromet a treballar en aquests grans consensos:
a) Diàleg per a resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat i cercar totes les vies
polítiques i jurídiques més efectives per a assolir la llibertat dels dirigents indepen·
dentistes que són a la presó.
b) Impuls d’una transició ecològica justa amb el desplegament de la Llei 16/2017,
de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
c) Blindatge dels serveis públics.
d) Compromís amb la igualtat real entre homes i dones i blindatge dels pressu·
postos destinats a feminisme.
II. Polítiques transversals
II.1. Llengua i cultura

38
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern
de l’Estat que:
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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 incorporació con·
seqüent al règim lingüístic de les institucions de la Unió.
b) Faci la revisió legal necessària per a incloure el coneixement del català com a
requisit per a l’accés a places de l’Administració de justícia a Catalunya i estableixi
un programa continuat de formació en llengua catalana dels membres dels cossos i
forces de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya per a garantir l’atenció en català
als ciutadans.
c) Implanti i assumeixi l’ús del català en tots els webs i portals de l’Administra·
ció de l’Estat i organismes que en depenen, i també en els butlletins i formularis
oficials d’aquesta administració, com a opció lingüística.
d) Incorpori en l’acció exterior i internacional de l’Estat la seva realitat plurilin·
güística, i contribueixi al finançament de l’acció exterior de la llengua catalana de
l’Institut Ramon Llull.
39
El Parlament de Catalunya reitera el seu suport al model de la immersió lingüís·
tica com a metodologia d’aprenentatge dins d’un projecte educatiu per a fer possible
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i rebutja les accions externes que qües·
tionen el model reeixit d’escola catalana a l’hora de desenvolupar les competències
comunicatives dels alumnes.
40
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Dur a terme les accions necessàries per a reforçar eines i programes de fo·
ment de la lectura a les escoles i biblioteques i reconèixer la cultura com una eina de
transformació i cohesió social.
b) Continuar i ampliar el suport a la creació en tots els àmbits, formats, disci·
plines i sectors, i a la creació i traducció en català i en occità, aranès a Aran.
c) Garantir les eines i dinàmiques necessàries per a consolidar la internaciona·
lització de la cultura popular i tradicional catalana, consolidant el treball en xarxa
i els marcs estratègics.
d) Continuar desenvolupant el Pla de museus de Catalunya amb la finalitat de
dur-ne a terme el desplegament i reforçar els museus nacionals, tant els ja existents
com els que s’hagin de crear, potenciant-ne el paper estratègic i l’autonomia per mit·
jà de la millora de les instal·lacions.
II.2. Perspectiva de gènere i igualtat

41
El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’obtenir resultats més òptims pel que
fa a les polítiques d’igualtat de gènere, tant en la gestió interna dels departaments
del Govern de la Generalitat com en totes les accions sectorials, insta el Govern de
la Generalitat a:
a) 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.
b) 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.
c) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques de salut per tal
d’aconseguir un sistema més just i equitatiu, amb la voluntat de posar fi a totes les
formes de discriminació contra les dones i les nenes, d’acord amb l’objectiu 5 de
l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, aprovada el 25 de setembre de 2015
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per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que vetlla per aconseguir la igualtat
de gènere i apoderar totes les dones i les nenes.
d) Potenciar i desenvolupar una recerca i una avaluació del sistema de salut amb
perspectiva de gènere que permeti de fer front als biaixos androcèntrics que es pu·
guin produir en tot aquest procés.
e) Adoptar les mesures necessàries per a garantir una veritable equitat de gènere
en la carrera acadèmica que incorpori aquesta perspectiva.
f) Intensificar les mesures i actuacions necessàries per a fomentar l’accés de les
dones a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu final d’aug·
mentar la presència de les dones en àmbits en què es troben poc representades, 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 Policia de la Generalitat - Mos·
sos d’Esquadra.
g) Enfortir els mecanismes que promoguin la carrera professional de les dones
dins la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i l’accés de les dones a càrrecs
directius i de comandament.
h) Continuar impulsant mesures que afavoreixin la conciliació laboral dels mem·
bres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i permetin de compatibilit·
zar el desenvolupament professional amb la vida personal i familiar.
i) Continuar amb el disseny i la implantació de mesures per a garantir una for·
mació bàsica, progressiva i permanent dels membres de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, per mitjà de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, amb la finalitat de complir el que dis·
posa 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 Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
j) Incorporar la dimensió de gènere en les actuacions i polítiques del Departa·
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i la defensa i promoció de la
plena igualtat efectiva en el món rural i marítim, amb l’assessorament del Consell
Assessor de les Dones del Món Rural i Marítim.
k) Incloure la perspectiva de gènere com a principi del Pla estratègic de serveis
socials 2020-2024 i del sistema català de serveis socials, per tal que aquest apliqui
mesures que no sols trenquin les desigualtats socials, sinó que modifiquin les causes
estructurals i les relacions de poder i desigualtat patriarcals que fan que es manifes·
tin les necessitats socials.
42
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públi·
ques per tal de promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i
les nenes a tots els nivells, i amb la voluntat de posar fi a totes les formes de discri·
minació contra totes les dones i nenes, d’acord amb l’objectiu número 5 de l’Agenda
2030 de desenvolupament sostenible.
b) 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 de la Generalitat.
c) Exigir al Govern de l’Estat la derogació de la Llei d’estrangeria per tal de ga·
rantir els drets de les dones migrades, incloent-hi drets socials com el dret a la salut,
al treball o a l’habitatge, que s’entenen 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.
d) Donar impuls a la tasca de l’Observatori Català de la Justícia en Violència
Masclista, que el Departament de Justícia ha posat en marxa el 2019 pera analitzar
la resposta judicial i les mesures penals per violència masclista, amb l’objectiu de
millorar-ne l’efectivitat.
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e) Desplegar del tot la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista. Especialment, s’han de reforçar les unitats d’atenció i protec·
ció de les víctimes del Cos de Mossos d’Esquadra.
f) Aplicar de manera efectiva els articles de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva
de dones i homes, que resten per desplegar, i aprovar-ne el reglament sancionador.
g) Continuar desplegant la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofò·
bia, la bifòbia i la transfòbia.
h) Continuar treballant per a garantir l’accés universal a la salut sexual i repro·
ductiva i als drets reproductius, de conformitat amb el Programa d’acció de la Con·
ferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Ac·
ció de Beijing i els documents finals de les conferències d’avaluació respectives.
i) Apostar de manera ferma per la coeducació als centres escolars, amb un èm·
fasi especial en l’educació afectivosexual.
j) Establir i impulsar mesures de conciliació de la vida laboral i personal de ma·
nera que homes i dones assumeixin corresponsablement les tasques de cura.
k) Apoderar i visibilitzar la dona al món rural, mitjançant la promoció de la in·
corporació de les dones al sector agrícola, ramader i forestal. Promoure la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits i sectors relacionats amb el
sector primari. Fomentar el desenvolupament de projectes empresarials promoguts
per dones, especialment els que tinguin relació amb el sector primari. Donar suport
i assistència en el disseny de polítiques relacionades amb les dones del món rural.
l) Impulsar les mesures institucionals encaminades a trencar la bretxa salarial de
gènere que es desprenen de l’estudi que el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies porta a terme des de l’any 2016, tenint en compte que la desigualtat salarial
porta a la feminització de la pobresa.
m) Apostar per les quotes i la discriminació positiva en tots els òrgans de l’Ad·
ministració, per a garantir la paritat i complir el que estableix la Llei 17/2015, tot
donant continuïtat i impuls a la formació que estableix el Pla director de formació
en equitat de gènere de Catalunya 2017-2020.
n) Continuar introduint la mirada de gènere en matèria de justícia, tal com ja s’ha
començat a fer amb la revisió del Codi civil de Catalunya, i fer-ho també en l’àmbit
penitenciari.
o) Continuar treballant en la inclusió de la perspectiva de gènere en les polítiques
i les actuacions comunicatives dels mitjans audiovisuals i de comunicació per tal
d’oferir una representació audiovisual no sexista, que no reprodueixin els rols i es·
tereotips de gènere propis del sistema patriarcal i que facin un tractament acurat de
les violències masclistes, segons el protocol estipulat, i evitin de reproduir estereo·
tips de gènere des de la infantesa, que perpetuen les desigualtats, discriminacions i
violències contra les dones.
II.3. Violència masclista

43
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al II Programa d’intervenció
integral contra la violència masclista 2019-2022, aprovat pel Govern de la Generali·
tat amb el suport de diversos experts i entitats.
44
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Ampliar el protocol marc d’atenció a la violència masclista per a assegurar
la cobertura jurídica dels professionals que atenen els fills de dones supervivents
d’aquesta violència i incloure en aquesta atenció les adolescents que la pateixen.
b) Impulsar una recerca específica sobre l’abast i les característiques de les di·
verses formes de violència masclista que es donen entre la població jove per a fer-les
més visibles i disposar d’un diagnòstic del fenomen tan complet i representatiu com
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sigui possible, amb l’objectiu d’introduir millores en les accions d’intervenció i re·
forçar-ne així l’eficàcia i la incidència.
c) Posar en pràctica un pla per a erradicar la mutilació genital femenina i fer arri·
bar les polítiques de prevenció en aquesta qüestió al cent per cent de la població de
risc, en un període de tres anys.
d) Posar en pràctica en tres anys un pla d’apoderament de les dones migrades
més vulnerables que ofereixi polítiques de formació al cent per cent de les dones
analfabetes.
e) Posar en pràctica en tres anys un pla de prevenció del matrimoni forçat que
desplegui polítiques de prevenció, detecció, intervenció i recuperació disponibles
per al cent per cent de la població de risc.
f) Aplicar les mesures pertinents per a obrir en un període inferior a sis mesos
quatre nous serveis d’intervenció especialitzada per a la plena recuperació de les do·
nes que han patit violència masclista.
g) Aplicar les mesures pertinents per a obrir en un període inferior a sis mesos
deu nous serveis substitutoris de la llar per a donar suport habitacional en el procés
de recuperació de les dones que han patit violència masclista.
h) Impulsar l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista com a fò·
rum d’anàlisi, reflexió, debat, participació i propostes d’actuació en matèries relacio·
nades amb l’erradicació de la violència masclista.
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Informar-lo sobre els recursos propis que destinarà a combatre la violència
masclista el 2019 i sobre la proporció que representa aquesta inversió respecte al
2017 i el 2018.
b) Incrementar almenys en un 50% els recursos propis destinats a combatre la
violència masclista el 2020.
c) Desplegar, abans que acabi el 2019, les unitats de valoració forense integral,
com estableixen el Pacte d’estat contra la violència de gènere, la Moció 32/XII i les
resolucions 82/XII i 144/XII del Parlament de Catalunya.
d) Informar-lo periòdicament sobre el desplegament de les mesures del Pacte
d’estat contra la violència de gènere en les competències que depenen de la Genera·
litat i l’ús que es fa dels fons transferits.
e) Desplegar íntegrament la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, tal com estableix la Resolució 374/XII del Parla·
ment de Catalunya.
f) Aprovar immediatament el decret que ha de regular el procediment sanciona·
dor de la Llei 5/2008.
g) Desplegar íntegrament la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’ho·
mofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
h) Informar-lo immediatament de l’avaluació de l’impacte social de la Llei
11/2014.
i) Incrementar almenys en un 30% la partida pressupostària destinada al desple·
gament integral de la Llei 11/2014.
j) Posar a disposició de la població un telèfon d’assistència amb servei de mis·
satgeria gratuïta per a l’atenció a les víctimes de la violència del col·lectiu LGBTI.
46
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir la dotació pressupostària necessària per a combatre la violència mas·
clista a tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places als centres
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica i d’inserció
sociolaboral.
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b) Augmentar el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats al
Grup d’Atenció a la Víctima.
c) Dissenyar programes específics d’atenció i suport a les víctimes conegudes
com a «víctimes invisibles» de la violència masclista, com ara els fills menors, els
familiars i els amics de les víctimes directes.
d) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violèn·
cia masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre les agressions se·
xuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació genital femenina i
el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats
i la violència contra els drets sexuals i reproductius.
e) Reforçar la formació especialitzada amb cursos presencials per als professio·
nals relacionats amb la Llei 5/2018, i en especial per als professionals i els funcio·
naris d’educació i salut, per a la detecció i la prevenció en matèria de política de
violència masclista.
f) Intensificar la coordinació entre administracions i organismes públics per a
millorar la resposta en la lluita contra la violència masclista.
47
El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a qualsevol posicionament po·
lític que propugni l’eliminació o el menyspreu de les mesures de protecció de les
dones davant la violència masclista, que negui l’existència d’aquesta violència o que
fomenti discursos d’odi des de la xenofòbia, l’homofòbia o l’aporofòbia, que no fan
sinó discriminar col·lectius i aprofundir llur vulnerabilitat.
48
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Acompanyar la proposta de pressupost per al 2020 de l’informe sobre l’impac·
te de gènere d’aquest pressupost. Aquest informe ha d’especificar les partides fina·
listes previstes per a polítiques d’igualtat i de lluita contra les violències masclistes.
b) Incrementar en la proposta de pressupost per al 2020 la dotació per a l’Institut
Català de les Dones fins a arribar al pressupost previ a les retallades, de 12 milions
d’euros.
c) Respondre als informes d’avaluació de la xarxa d’atenció i recuperació integral
contra les violències masclistes complint la Moció 32/XII, pressupostant i inaugu·
rant vuit nous serveis d’intervenció especialitzada el primer semestre del 2020 per
a garantir l’atenció a totes les dones i l’equitat territorial i augmentant fins al 35% la
dotació dels serveis d’informació i atenció a les dones en el pressupost per al 2020.
d) Desplegar íntegrament la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia, dotar-la pressupostàriament, desenvolupar-ne el règim sancionador i
fer una atenció especial al seu desplegament territorial.
II.4. Desplegament legislatiu

49
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Enllestir, en el termini de sis mesos, el desplegament normatiu total de la Llei
17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dotar-la econòmicament.
b) Enllestir, en el termini de sis mesos, el desplegament normatiu total de la Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,
i dotar-la econòmicament.
c) Enllestir, en el termini de cinc mesos, el desplegament normatiu de la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
d) Enllestir, en el termini de sis mesos, el desplegament normatiu total de la Llei
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i dotar-la econòmicament.
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III. Governança i administracions públiques
III.1. Suficiència econòmica del Govern de la Generalitat

50
El Parlament de Catalunya, atès 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, Carles Puigdemont, i atès que des de llavors no s’han
tornat a aprovar:
a) Manifesta la necessitat d’aprovar els pressupostos per a l’any 2020 com a eina
indispensable per a poder continuar treballant per als ciutadans de Catalunya.
b) Constata que, malgrat que 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, s’ha man·
tingut l’estat del benestar i s’ha avançant en els drets dels ciutadans.
51
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar els pressupostos per al 2020 i reclamar al Govern de l’Estat que com·
pleixi els 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.
b) Aprofundir en els programes de revisió de la despesa i reforçar l’avaluació de
polítiques públiques per a millorar l’eficiència i eficàcia en l’assignació dels recursos
públics, i també el retiment de comptes.
c) Reclamar la fi immediata del control polític de les finances de la Generalitat
per part del Govern espanyol, que ha reconegut explícitament que en manté el con·
trol perquè a Catalunya hi governen partits independentistes.
d) 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.
e) Reduir el frau fiscal per mitjà de la conscienciació fiscal, la minimització del
risc d’incompliment, la implicació social en la prevenció i l’activitat de control tribu·
tari, adoptant les mesures previstes en el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal
i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022.
f) Avançar en l’homologació jurídica de l’Institut Català de Finances com a ban·
ca pública (entitat de crèdit públic), per tal de millorar les condicions de finança·
ment per a impulsar el creixement, tot gestionant dipòsits i accedint al descompte
del Banc Central.
52
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Presentar uns pressupostos per a l’any 2020 que tinguin com a principals ob·
jectius la reducció de la desigualtat, la lluita contra l’emergència climàtica i la de·
fensa dels drets de les dones.
b) Prioritzar en els pressupostos per a l’any 2020 l’atenció primària sanitària,
l’escola bressol i l’escola inclusiva, reduir les taxes universitàries, garantir l’accés a
l’habitatge, enfortir la renda garantida de ciutadania, augmentar els recursos per a
les polítiques d’igualtat de gènere i dotar de més recursos el transport públic.
c) Impulsar una reforma fiscal progressiva que modifiqui la fiscalitat en els im·
postos sobre la renda i de successions i posar en marxa la fiscalitat verda per a lluitar
contra el canvi climàtic, amb l’impost sobre els vehicles contaminants, les activitats
econòmiques que generen més gasos amb efecte d’hivernacle i les emissions portuà·
ries de grans vaixells i creuers.
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III.2. Funció pública

53
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar amb el procés d’estabilització i consolidació de plantilles negociat
en el marc de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administra·
ció 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.
b) Fomentar que les entitats del sector públic de la Generalitat amb més personal
s’adhereixin al Programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lec·
tual de l’Administració de la Generalitat.
III.3. Seguretat pública i emergències

54
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir, en els pròxims anys i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries,
el manteniment de les plantilles de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua·
dra i del Cos de Bombers, que són necessàries per a l’adequat compliment de llurs
funcions.
b) Revisar, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el model actual de
distribució de parcs de bombers, per tal d’adequar-lo, en els pròxims cinc anys, a
l’actual nivell de risc tecnològic, antròpic i natural, i adaptar-lo a l’actual xarxa vià·
ria i als altres indicadors perquè en garanteixin un servei homogeni territorialment,
eficient econòmicament per al ciutadà i eficaç en el servei.
55
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Treballar amb totes les forces polítiques presents al Parlament i amb la resta
d’administracions catalanes en un acord nacional d’emergències que garanteixi la
sostenibilitat del Sistema d’Emergències de Catalunya per mitjà de la participació
de totes les administracions amb competències en prevenció, extinció d’incendis i
salvaments.
b) Avaluar el sistema actual de finançament de les àrees dedicades a la gestió del
Sistema d’Emergències de Catalunya i avaluar-ne les necessitats estructurals.
c) Aplicar la normativa pel que fa als ingressos finalistes, per tal que siguin des·
tinats com a tals.
d) Establir les aportacions anuals per al finançament del Sistema d’Emergències
de Catalunya per mitjà del pressupost del Govern de la Generalitat, de la subcomis·
sió de govern local dels ajuntaments i diputacions i de les aportacions de la Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) establertes com a
contribucions especials per la normativa vigent.
e) Fer una memòria anual dels projectes finançats amb les partides finalistes.
f) Impulsar, amb les empreses de telecomunicacions que operen a Catalunya, la
implantació del sistema d’alertes cell broadcast per tal de prestar un millor servei a
la ciutadania davant les emergències.
g) Desenvolupar un sistema de detecció anticipada d’emergències químiques als
territoris on es concentren indústries que manipulen substàncies perilloses per mit·
jà de la implantació de barreres de sensors químics instal·lats en la interfície pobla·
ció-indústria.
56
El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’estudiar una proposta de mo·
dificació del Codi penal per tal que:
a) L’agreujant de multireincidència esdevingui aplicable a delictes tipificats com
a lleus, com és el cas del furt.
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b) El fet de trobar petites quantitats d’estupefaents al voltant dels mateixos pisos
de manera recurrent i continuada, conjuntament amb altres indicis, es pugui consi·
derar delicte de tràfic d’estupefaents.
c) Es faciliti a l’Administració pública la persecució de delictes comesos utilit·
zant habitatge públic.
57
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Preveure els recursos necessaris per a superar els dèficits en matèria de segu·
retat pública i solucionar els problemes de seguretat.
b) Aprofundir els mecanismes de coordinació i cooperació entre els cossos de
seguretat i amb les policies locals per a garantir més eficiència en la lluita contra el
delicte i per a garantir la convivència, aplicant criteris de proximitat i de primera
intervenció, i presentar tan aviat com es pugui la proposta de llei compromesa pel
Govern de la Generalitat en seu parlamentària per a anar en la direcció d’un sol sis·
tema de policia de Catalunya.
c) Continuar impulsant noves promocions del Cos de Mossos d’Esquadra, d’acord
amb les previsions de desplegament per a tot el territori i amb les necessitats de nous
efectius que reclamen tots els municipis, especialment aquells en què es dona 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 a fer efectiu el patrullatge preventiu i la reducció de la percepció d’in·
seguretat.
d) Avançar eficientment cap a la solució de les reclamacions socials de tots els
membres dels serveis d’emergències (Cos de Mossos d’Esquadra, Cos de Bombers
de la Generalitat, operadors del centre de gestió de trucades 112, treballadors del
Grup d’Emergències Mèdiques o protecció civil, entre d’altres), prioritàriament les
que afecten directament el servei públic, amb un calendari clar i pactat de negocia·
cions amb tots els sindicats representatius de cadascun dels serveis implicats.
III.4. Administració local

58
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar els canvis normatius necessaris amb relació a l’estabilitat i sostenibi·
litat de les finances dels ens locals i de les comunitats autònomes per a eliminar les
limitacions imposades a aquestes administracions.
b) Impulsar les eines necessàries per a fer front al problema de la manca de fun·
cionaris d’habilitació estatal, desenvolupant instruments com el registre català de
funcionaris d’habilitació estatal i la borsa d’interins per a proveir llocs de funciona·
ris d’habilitació estatal, i també publicar la llista de places de personal d’habilitació
estatal.
III.5. Lluita contra la corrupció

59
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar i desenvolupar una estratègia de lluita contra la corrupció i d’integri·
tat pública, per a disposar d’unes institucions eficaces, responsables i transparents
a tots els nivells, d’acord amb l’objectiu de desenvolupament sostenible número 16.
b) Establir una estratègia catalana de govern obert en el marc de la Xarxa de Go·
verns Transparents de Catalunya que consolidi les polítiques públiques de govern
obert en el conjunt de les administracions públiques catalanes.
c) Impulsar les millors pràctiques de bon govern. Amb aquest objectiu, cal ela·
borar el Codi ètic del servei públic de Catalunya i promoure les accions necessàries
per a impulsar l’aprovació de la normativa de regulació dels conflictes d’interès en
l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.
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d) 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 la Gene·
ralitat de Catalunya, tot garantint la protecció dels alertadors.
e) Impulsar el control dels actius situats a l’estranger per a evitar el frau fiscal en
l’impost de patrimoni i de successions i detectar casos de corrupció relacionats amb
el frau fiscal o que hagin implicat frau fiscal.
f) Constituir un registre de subvencions, d’accés públic, per a totes les subven·
cions de les administracions públiques catalanes.
g) Continuar i incrementar la col·laboració entre el Cos de Mossos d’Esquadra i
l’Agència Tributària de Catalunya.
III.6. Compromisos pendents de l’Estat

60
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go·
vern espanyol:
a) 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.
b) El pagament del deute pendent destinat als Mossos d’Esquadra, xifrat en prop
de 800 milions d’euros.
c) El pagament del deute del Fons de Cohesió Sanitària, reconegut pel Ministeri
de Sanitat, corresponent al període 2013-2018, per tal que el Govern de la Genera·
litat pugui continuar millorant l’accessibilitat i els temps d’espera en el sistema de
salut.
d) La reobertura del traspàs del servei de rodalia per tal de tractar els temes
pendents, com són el traspàs del dèficit del servei a la Generalitat, la signatura d’un
contracte programa i la creació de la Unitat Rodalies de Catalunya; i també les in·
versions pendents del Pla de rodalies (2009), amb una execució de només el 14%,
i del Pla d’inversions prioritàries (2013), amb una execució de només el 12%, entre
d’altres. Cal el traspàs total de la infraestructura o de les línies per on circulen prio·
ritàriament serveis que són de titularitat de la Generalitat.
e) La reversió de les reformes laborals, que comporten la precarització de les re·
lacions laborals, l’augment de la bretxa salarial i la temporalitat excessiva del mer·
cat de treball.
f) El garantiment, per mitjà de les transferències econòmiques pertinents, de la
viabilitat econòmica necessària per a avançar en el calendari d’inversions progra·
mades en el pla econòmic i financer vigent destinades a millores dels equipaments
judicials.
g) El traspàs de les funcions de protecció de la natura i del medi ambient al Cos
d’Agents Rurals en substitució de la Guàrdia Civil (Seprona).
h) El compliment de la legislació transferint els fons corresponents a l’actualitza·
ció de les bestretes del sistema de finançament previst per al 2019.
III.7. Polítiques digitals

61
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la Carta catalana per als
drets i les responsabilitats digitals que ha presentat el Govern de la Generalitat i que
s’ha elaborat conjuntament amb la societat civil.
62
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Presentar-li, durant el 2019, la Carta catalana per als drets i les responsabili·
tats digitals.
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b) Impulsar el projecte IdentiCAT com a eina d’apoderament de la ciutadania en
l’entorn digital, per tal que siguin els mateixos ciutadans els que tinguin el control i
el govern de llurs dades personals en qualsevol relació digital.
IV. Cooperació al desenvolupament i acció exterior

63
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar una acció exterior forta per mitjà de l’aprofundiment de les relacions
bilaterals amb governs, xarxes, organismes internacionals i altres actors d’àmbit
global.
b) Impulsar la col·laboració amb Europa, la Mediterrània i Àfrica per mitjà de
l’aplicació del Pla Europa i de l’Estratègia mediterrània, i de l’adopció del Pla Àfrica.
c) 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 com preveu el V Pla director
de cooperació de la Generalitat.
d) Treballar per una cooperació al desenvolupament alineada amb l’Agenda 2030
i els seus objectius globals de desenvolupament sostenible i que permeti d’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 desenvolupament humà
sostenible, la defensa dels drets humans, la pau i la seguretat al món.
e) Mantenir l’oferiment dels ports catalans per al salvament de persones a la Me·
diterrània.
V. Habitatge

64
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar una norma que doni més instruments per al foment de la construcció
d’habitatge assequible i que inclogui mesures de dinamització del sòl públic per a
destinar-lo a habitatge protegit i mecanismes d’estímul per a la promoció d’habitatge
amb protecció oficial per part del sector privat.
b) Incrementar la producció d’habitatge social, per mitjà dels instruments que
estableix la legislació, com ara l’exercici del tanteig i el retracte, incloent-hi 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’habitatge social.
c) Establir una nova línia de finançament adreçada a comunitats de propietaris
per al foment de la rehabilitació d’habitatges.
d) Destinar, a través de l’Institut Català del Sòl, 15 milions d’euros a inversió di·
recta per a la promoció d’habitatge de lloguer social.
65
El Parlament de Catalunya es compromet a impulsar una iniciativa legislativa
que tingui per objectiu la creació d’un fons social d’habitatge, amb actius procedents
del rescat del sistema financer del 2012, per mitjà de la cessió obligatòria a l’Admi·
nistració per a ús com a lloguer social d’immobles que actualment són de la Sareb,
tal com indicava la Moció 39/XII, del 19 de desembre de 2018, sobre el retorn social
del rescat bancari.

1.10. Acords i resolucions

19

BOPC 431
4 d’octubre de 2019

VI. Ensenyament
VI.1. Escola inclusiva i universal

66
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir a tots els infants una educació gratuïta, equitativa i de qualitat d’acord
amb l’objectiu de desenvolupament sostenible 4 de la UNESCO, i, amb aquesta fina·
litat, aprovar un nou decret d’admissions d’alumnes per al curs 2020-21 que millori
l’equitat en els processos d’admissió i escolarització i que garanteixi l’accés gratuït
a l’educació a partir de les mesures i els instruments de consens que recull el Pac·
te contra la segregació, impulsat pel Síndic de Greuges. El decret ha de recollir la
corresponsabilitat dels ajuntaments amb relació a la programació educativa i en els
processos d’admissió i escolarització. Igualment, ha de fixar els mateixos criteris de
programació de l’oferta educativa per als centres públics.
b) 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 ha d’establir com a requisit per a mantenir el con·
cert educatiu el compliment del principi de coeducació per mitjà de l’escolarització
mixta.
VI.2. Millores en el sistema educatiu

67
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Presentar un pla d’obres per a un període de set anys que permeti donar res·
posta a la necessitat d’equipaments educatius i reduir el nombre de mòduls prefa·
bricats que no siguin conjunturals. Les noves construccions han de seguir criteris
constructius que donin resposta a les necessitats de la nova realitat pedagògica a
les aules i els criteris definits per l’objectiu de desenvolupament sostenible 4 de la
UNESCO, que fa referència a entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i
eficients per a tothom.
b) Revisar el model curricular de la formació professional dual per tal de fer-lo
més flexible perquè es pugui adaptar a les necessitats dels alumnes i les empreses,
amb l’objectiu d’incrementar el rendiment acadèmic de l’alumnat de manera concer·
tada amb els agents socials.
c) Estendre la formació professional dual a tots els centres, sectors i territoris per
a millorar-ne l’oferta, amb l’objectiu d’incrementar la inserció laboral.
d) Consolidar convocatòries d’oposicions docents que garanteixin la màxima
qualitat en el procés de selecció per mitjà de models de proves que prioritzin la iden·
tificació de la qualitat de la pràctica docent per damunt dels elements memorístics.
e) Millorar, quan ho permeti la disponibilitat pressupostària, les ràtios globals
dels centres, prioritzant els centres amb les ràtios mitjanes més altes.
VI.3. Finançament de l’educació pública

68
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’edu·
cació, i insta el Govern de la Generalitat a prendre mesures urgents per a corregir
l’infrafinançament que pateix l’educació pública a Catalunya del 2010 ençà.
69
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:
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a) Complir els compromisos adquirits i el calendari que fixen les mocions i pro·
postes de resolució aprovades en la dotzena legislatura en matèria educativa.
b) Desplegar efectivament el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alum·
nat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i aplicar un model global d’escola
inclusiva a partir del curs 2020-2021, garantint la dotació dels recursos educatius
especialitzats necessaris –com ara personal docent i no docent, tècnics en educació
infantil, vetlladors i psicopedagogs– per a atendre adequadament l’alumnat amb ne·
cessitats educatives especials, reduint les ràtios, proporcionant una oferta pública i
gratuïta de formació especialitzada als docents, millorant els equipaments en aules
de suport, publicant i donant a conèixer els protocols de malalties i trastorns diver·
sos existents als centres educatius, i posant a disposició de les persones interessades
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 de zero a tres anys –un mòdul eco·
nòmic que cobreixi, com a mínim, 1.600 euros per plaça i any– i retornar el deute
pendent als ajuntaments en concepte de foment i funcionament de les escoles bressol
municipals no retornades del 2012 ençà que no hagin estat substituïdes per les sub·
vencions de les diputacions provincials.
d) Impulsar un pla per a combatre la segregació escolar i les desigualtats educa·
tives que inclogui la corresponsabilització dels centres educatius públics i concertats
en una escolarització equilibrada, i noves mesures d’admissió de l’alumnat que fo·
mentin l’interclassisme i de programació escolar que millorin l’equitat.
e) Assegurar la recuperació de la sisena hora a tots els centres públics d’educació
primària el curs 2020-2021, destinant-hi el professorat necessari.
f) Garantir l’accés en igualtat d’oportunitats als llibres de text i altre material di·
dàctic i informàtic o tecnològic –per a reduir la fractura digital–, incrementant els
ajuts per a 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 de les plantilles dels centres d’alta i de màxima comple·
xitat i dotar-los de més recursos i ajuts.
h) Fomentar un espai de migdia integrat en el projecte educatiu de centre que in·
clogui un servei de menjador, que ha d’ésser de caràcter universal no obligatori, en
els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària,
i que ha d’ésser de qualitat –dotat de professionals amb una formació adient, amb
ràtios adequades–, i fomentar una alimentació saludable i inclusiva.
i) Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del
curs 2020-2021 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 escoles
bressol i els centres d’educació primària i secundària que ho requereixin, especial·
ment dels que estan en mòduls prefabricats.
k) Complir els acords adoptats en la Moció 42/XI del Parlament de Catalunya,
sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals.
l) Ampliar l’oferta pública de formació professional, garantint-ne la gratuïtat, i
incrementar la dotació de professionals de la formació professional per tal de reduir
les ràtios i millorar l’atenció educativa, combatre l’abandonament prematur i millo·
rar les taxes de graduació, i també reforçar la formació del professorat.
m) Reforçar les competències lingüístiques dels docents tant d’educació infantil i
primària com de secundària en una tercera llengua, preferentment l’anglès, reforçant
la formació inicial i la formació permanent específica del professorat, i incremen·
tar-ne l’oferta pública, especialment en la modalitat presencial.
n) Garantir el servei de transport escolar col·lectiu i la seva gratuïtat en el cas dels
serveis de transport escolar obligatoris, i també la suficiència dels ajuts en el cas de
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serveis de transport no obligatoris però necessaris, atenent criteris de renda i relatius
a la naturalesa del desplaçament (distància i dificultat) en les diverses etapes educa·
tives, per a garantir l’accés a l’educació.
o) Promoure una millora dels programes de formació permanent del professorat
i incrementar-ne l’oferta pública i llur adequació als projectes educatius.
p) Impulsar actuacions relacionades amb les zones educatives i amb la concerta·
ció amb les administracions locals per a la configuració d’un mapa de planificació
escolar amb una perspectiva de cinc a deu anys, i també assegurar, amb una dotació
dels mitjans materials i humans necessaris, el funcionament correcte de les oficines
municipals d’escolarització.
VI.4. Plurilingüisme

70
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Complir els objectius del Marc per al plurilingüisme aprovat el 2013, promou·
re 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, i habilitar els recursos corresponents.
b) Reforçar la formació inicial del professorat en anglès, millorar la formació
permanent específica destinada a reforçar les competències lingüístiques en llengua
estrangera del professorat tant d’educació infantil i primària com de secundària,
sobretot dels professors que hagin d’impartir matèries no lingüístiques en aquesta
llengua, i incrementar-ne l’oferta pública, especialment en modalitat presencial, i la
coordinació d’aquesta oferta.
c) Augmentar la dotació de professorat d’anglès per a reduir les ràtios a les clas·
ses d’aquesta matèria o fomentar els desdoblaments i els agrupaments per nivell
lingüístic.
d) Fomentar els programes de suport a la certificació del coneixement de llen·
gües estrangeres en diversos ensenyaments, incloent-hi els cicles formatius, per mit·
jà d’organismes col·laboradors com les escoles oficials d’idiomes.
e) Promoure els intercanvis i les estades a l’estranger tant del professorat com de
l’alumnat dels centres educatius catalans, posant a llur disposició els recursos ne·
cessaris per als ajuts a l’estudi a l’estranger per tal de millorar-hi l’accés, i facilitar
i difondre la informació sobre els programes i les oportunitats que, en aquest sentit,
ofereix la Unió Europea, i també fomentar la participació en aquests programes i
llur aprofitament.
f) Garantir un increment de les places disponibles en les escoles oficials d’idio·
mes on en manquin, sobretot en les llengües més sol·licitades, com l’anglès, i també
la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i no obligatoris, per
a millorar-hi l’accés.
g) Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, per a afavorir l’aprenentatge
de l’anglès.
VII. Salut
VII.1. Pressupostos i inversions

71
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir una dotació adequada de recursos econòmics, materials o humans,
que permeti d’oferir la millor atenció sanitària a la població.
b) Assegurar una despesa farmacèutica que vagi d’acord amb les necessitats de
la població i del sistema català de salut, i reclamar a l’Estat que la incorporació de la
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innovació farmacèutica se centri en l’assoliment de resultats en salut que garanteixin
l’equitat i el manteniment del sistema.
c) Potenciar l’atenció primària, garantint que tingui una dotació de recursos ade·
quada i posant el focus en els seus professionals, en l’augment de llur resolució, a
fer-los eix vertebrador del sistema de salut i a aconseguir que siguin actors indiscu·
tibles de la salut comunitària.
72
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar una estratègia pluriennal, amb diversos escenaris pressupostaris, que
permeti en un horitzó de dos anys arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pú·
blica de salut, prioritzant les accions per a corregir els efectes de les retallades i la
pèrdua de qualitat assistencial.
b) Elaborar d’un pla d’inversions en infraestructures i equipaments. Aquest pla
ha de preveure tant el manteniment com la reposició del material tecnològic i de
diagnosi, i també les millores en infraestructures dels centres assistencials.
VII.2. Reducció de les llistes d’espera i la despesa farmacèutica

73
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Presentar un pla de xoc perquè no hi hagi llista d’espera a l’atenció primària.
b) Presentar un pla de xoc per a disminuir de manera clara el temps de la llista
d’espera quirúrgica, en les proves diagnòstiques i en les consultes externes.
c) Executar un pla d’acció per a erradicar les desigualtats territorials en la llista
d’espera i presentar-lo a la Comissió de Salut abans de sis mesos.
d) Fer pública l’auditoria externa exhaustiva aprovada el 2018 a la Comissió de
Salut sobre les llistes d’espera en el sistema sanitari públic, que havia de comprovar
la concordança entre les dates d’entrada en les llistes d’espera i les de les consultes
dels especialistes o les de les proves diagnòstiques. Aquesta auditoria havia de ga·
rantir la incorporació dels treballadors del sistema sanitari públic que així ho desit·
gessin, i també dels moviments socials i les entitats de pacients per tal de completar
l’auditoria amb el concurs dels ciutadans.
e) Garantir la publicació mensual, de manera transparent, de la informació so·
bre les llistes d’espera del sistema sanitari públic per a donar a conèixer el nombre
de pacients que esperen un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informa·
ció mínima, aprovada el 2018 a la Comissió de Salut, contenia el desglossament per
prestacions i centres i especificava el sexe, l’edat i l’origen dels pacients.
f) Implicar els professionals sanitaris en l’aportació de solucions encaminades a
la reorganització i el millorament de la provisió del servei sanitari.
g) Elaborar les llistes d’espera amb criteris compartits perquè siguin compara·
bles entre els diferents centres, regions sanitàries i comunitats autònomes.
h) Fer un últim esforç per tal que la història clínica compartida sigui adherida
a la història clínica digital d’Espanya, de manera que tots els pacients, a qualsevol
comunitat autònoma, puguin disposar de llurs historials sanitaris quan els calgui
ésser atesos.
74
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar en un mes el nou decret d’accessibilitat als serveis sanitaris, que ha
d’abordar nous criteris i noves garanties per a reduir les llistes d’espera per a inter·
vencions, visites en l’atenció primària o als especialistes o proves diagnòstiques.
b) Plantejar un nou pla de dispensació de medicaments genèrics i biosimilars que
permeti reduir la despesa pública en farmàcia de l’any 2020.
c) Complir tots els acords adoptats en la Resolució 226/XII, sobre la reducció
de les llistes d’espera del sistema sanitari públic, aprovada el 17 de gener de 2019.
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d) Crear la història clínica única social i sanitària accessible per a tots els pres·
tadors dels serveis socials i sanitaris, que ha de facilitar immediatament l’accés a
la història clínica compartida als professionals sanitaris de les residències de gent
gran.
VII.3. Accessibilitat del sistema de salut

75
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Millorar l’accessibilitat del 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 persones en tot el procés assistencial.
b) Vetllar per una atenció centrada en les necessitats de les persones i llur entorn,
que tingui en compte tots els condicionants biopsicosocials, i cooperar activament
entre el Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies per a assegu·
rar una atenció integral durant tota la línia de la vida.
c) Aprovar un pla d’atenció sanitària al deteriorament cognitiu que doni resposta
a les necessitats de les persones que pateixen aquestes malalties i a llur entorn i que
incorpori la perspectiva de gènere.
d) Potenciar el model català d’atenció a les malalties minoritàries d’acord amb
els estàndards europeus, per a assegurar un abordatge multidisciplinari, integral i
individualitzat de les persones afectades i llurs famílies, i exigir al Govern espanyol
l’acreditació dels centres catalans que compleixin els requisits marcats per les ins·
tàncies europees.
VII.4. Atenció primària i comunitària

76
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Garantir que el 25% del pressupost de salut de la Generalitat es destini als ser·
veis de l’atenció primària i comunitària.
b) Garantir el compliment dels acords adoptats en la Moció 30/XII, sobre l’aten·
ció primària i comunitària, aprovada el 13 de desembre de 2018.
VII.5. Salut mental i addiccions

77
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Constituir el Consell Assessor del Pla Integral d’Atenció a les Persones amb
Trastorn Mental i Addiccions, en el marc de la Comissió Interdepartamental del Pla
Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions.
b) Treballar, d’acord amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, per a
garantir una vida sana i promoure el benestar de totes les persones a totes les edats,
en concret elaborant polítiques per a la prevenció, l’assistència i el tractament de les
addiccions, sia a substàncies o a les noves tecnologies, amb el propòsit d’enfortir la
prevenció i el tractament.
VII.6. Professionals de la salut

78
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Posar en pràctica les polítiques necessàries per a donar resposta a les necessi·
tats actuals i futures dels professionals de la salut, d’acord amb els acords del Fòrum
de Diàleg Professional.
b) Adoptar les mesures pertinents per a garantir la cobertura jurídica plena de les
actuacions d’infermeria relatives a la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació
de medicaments, incloent-hi la possibilitat d’una normativa pròpia.
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c) Adoptar les mesures necessàries per a promoure, als centres assistencials, la
generació d’entorns de benestar professional, tant pel que fa a la salut física com al
benestar emocional.
79
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) 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 al setembre,
incorporant-hi el pla d’aplicabilitat, el calendari i els recursos necessaris.
b) Destinar els recursos i esforços necessaris per a dur a bon terme la negociació
del conveni del Servei d’Emergències Mèdiques, tot respectant el dret a la informa·
ció dels professionals i de llurs representants sindicals.
c) Elaborar un pla de contractació de professionals sanitaris per a cobrir les bai·
xes, jubilacions i no cobertures que es van produir durant el període d’aplicació de
les retallades, i dotar els centres dels professionals necessaris per a garantir la qua·
litat assistencial.
d) Disminuir la precarietat laboral als centres de l’Institut Català de la Salut i
elaborar el Pla d’igualtat i de conciliació dels centres del Servei Català de la Salut.
e) 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.
VII.7. Infermeria escolar

80
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Refermar la necessitat d’incorporar una infermera escolar a cada centre edu·
catiu per a garantir el ple desenvolupament i el màxim benestar físic dels infants
i adolescents, especialment dels qui pateixen malalties cròniques, i per a treballar
conjuntament amb l’escola tots els aspectes de prevenció i promoció de la salut.
b) Elaborar, per mitjà del Departament d’Educació, un estudi sobre el nombre i
les necessitats dels infants amb malalties cròniques i sobre els centres on n’hi ha, i
presentar, d’acord amb els resultats de l’estudi, un calendari i els recursos necessaris
per a fer efectiva la cobertura de les dites necessitats.
VII.8. Vacunacions

81
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar campanyes informatives sobre els avantatges de la vacunació i refor·
çar les polítiques de vacunació, especialment per als col·lectius vulnerables.
b) Lluitar contra les campanyes de moviments pseudocientífics i antivacunes,
que alerten, sense cap base científica, sobre el risc de vacunar-se, i treballar per a
facilitar a les escoles i els centres de lleure mecanismes per a garantir que tots els
infants estiguin vacunats.
c) Adoptar les mesures pertinents per a garantir una millor cobertura dels ciuta·
dans contra la grip, sobretot dels més grans de seixanta-cinc anys, les embarassades
i el personal sanitari.
d) Formar part de la Coalició Europea per a la Vacunació, proposada per la Co·
missió Europea.
e) Elaborar un estudi jurídic i comparatiu entre els països de la Unió Europea, en
col·laboració amb les societats científiques, sobre les possibilitats d’obligatorietat de
la vacunació en edat infantil.
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VII.9. Esport i activitat física

82
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Donar suport a les federacions i associacions esportives catalanes per tal d’as·
solir el reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes.
b) Impulsar actuacions per a garantir l’accés a la pràctica d’activitat física i es·
port a tota la ciutadania, amb igualtat i sense cap discriminació per raó de gènere,
aptitud, capacitat, procedència o situació socioeconòmica.
c) Fomentar i garantir la participació de la dona en llocs de responsabilitat direc·
tiva en el sector de l’esport.
VIII. Infraestructures i mobilitat
VIII.1. Xarxa viària

83
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar la generació de carrils addicionals, per a millorar la funcionalitat i
la capacitat de les infraestructures viàries i la connectivitat del territori, i l’execució
d’infraestructures viàries d’accés i de distribució de fluxos que millorin la seguretat
dels usuaris.
b) Impulsar, en el marc de la visió zero de la seguretat viària, un pla 2+1 de la
xarxa de carreteres de la Generalitat per a transformar les carreteres convencionals
principals en aquest nou tipus de xarxa.
c) Elaborar, en el marc del Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020, un
pla per a estendre el transport públic a les comarques amb baixa densitat de pobla·
ció que no en tenen, per a garantir el dret de mobilitat i d’accés al transport públic
a tots el nuclis de població.
d) Elaborar una programació per a completar la xarxa de busos ràpids BRCAT
per a continuar potenciant l’ús del transport públic en els corredors amb més mobi·
litat, amb l’objectiu de reduir l’ús del vehicle privat i millorar la qualitat de l’aire i
les baixes emissions.
e) Elaborar una programació per a completar la xarxa de busos exprés per a con·
tinuar potenciant l’ús del transport públic en els corredors amb més mobilitat, amb
l’objectiu de reduir l’ús del vehicle privat i millorar la qualitat de l’aire. Aquesta
programació ha d’estar dotada el 2020 amb 1 milió d’euros com a mínim perquè es
pugui desenvolupar.
f) Instar el Govern de l’Estat a treballar conjuntament amb la Generalitat per a
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 de Catalunya.
g) Instar el Govern de l’Estat perquè el Ministeri per a la Transició Ecològica i
Red Eléctrica de España aprovin la petició de l’Autoritat Portuària de Barcelona per
a connectar en alta tensió (220 kV) el port a la futura subestació de Cerdà, com a
solució per a electrificar els molls per a permetre la connexió dels vaixells i evitar
així que tinguin en marxa els motors generadors auxiliars durant llur estada al port.
h) Aprovar l’Estratègia catalana de la bicicleta per a marcar el camí que han de
seguir la Generalitat i les altres administracions perquè aquest mitjà de transport es·
devingui clau per a promoure una mobilitat quotidiana més sostenible i segura i per
a potenciar-lo en termes d’esport, oci i turisme.
VIII.2. Xarxa de fibra òptica pública

84
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a finalitzar el des·
plegament d’una xarxa de fibra òptica pública de molt alta capacitat que permeti una
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oferta fonamentada en xarxes de nova generació competitiva i en règim de compe·
tència que arribi primer a totes les capitals de comarca i, posteriorment, i coordina·
dament amb les administracions municipals i supramunicipals, als municipis, per
a connectar totes les zones d’activitat econòmica i totes les seus de la Generalitat i
de la resta d’administracions públiques catalanes, seguint els objectius definits en el
Pacte nacional per a la societat digital i en el Pacte nacional per a la indústria.
IX. Medi ambient
IX.1. Emergència climàtica

85
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a promoure que els
municipis aprovin una declaració d’emergència climàtica, més enllà dels compro·
misos que molts ja han adoptat en adherir-se al Pacte d’alcaldes i alcaldesses i en el
marc de llurs competències, amb actuacions com les següents:
a) Accelerar les mesures de mitigació del canvi climàtic.
b) Adoptar mesures encaminades a reduir la vulnerabilitat del municipi i dels
seus habitants, especialment dels sectors socials més sensibles als impactes del can·
vi climàtic.
c) Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle
compartit i els models de micromobilitat, i en els vehicles d’emissió zero.
d) Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per a elimi·
nar els obstacles que posin en perill l’assoliment dels objectius en matèria de miti·
gació del canvi climàtic i de transició energètica.
86
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Incloure, en l’elaboració del Pla de millora de la qualitat de l’aire 2020-2025,
actualment en redacció, les mesures necessàries per a reduir la concentració d’ozó,
especialment a les comarques de la Catalunya central.
b) Encarregar al Servei Meteorològic de Catalunya, com a organisme de referèn·
cia en l’estudi del clima, la presentació de les projeccions climàtiques a Catalunya
per als propers decennis, en alta resolució espacial, per tal de posar a disposició de
tota la societat una informació més detallada sobre l’evolució futura del clima.
c) Encarregar al Servei Meteorològic de Catalunya la consolidació i l’ampliació
del sistema actual de monitoratge del canvi climàtic per tal que ajudi a definir les
mesures que s’han de desplegar per a reduir la pèrdua de biodiversitat dels ecosis·
temes i, alhora, permeti de mesurar els impactes del canvi climàtic. Aquesta actua·
ció s’ha de fer de manera integrada i en xarxa amb els altres actors que treballen en
aquest àmbit.
d) Adoptar les mesures necessàries per a aturar la preocupant pèrdua de biodi·
versitat i promoure la recuperació i millora dels ecosistemes fluvials, per mitjà de
l’impuls d’actuacions de custòdia del territori, de programes de restauració de ribe·
res i de la implantació progressiva d’un règim de cabals de manteniment als cursos
fluvials de Catalunya.
e) Identificar i acompanyar els sectors de l’economia que han de fer una transició
per a adaptar-se a les noves condicions derivades del canvi climàtic, per mitjà de
subvencions al món local que permetin de millorar l’eficiència dels sistemes d’abas·
tament municipals i supramunicipals, de l’impuls de la R+D+I amb diverses actua·
cions i d’una ordre de subvenció per als centres de recerca i les universitats.
f) Adoptar mesures per a reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sen·
sibles als impactes del canvi climàtic i d’aquells altres als quals aquesta transició
pot afectar més, com les actuacions de manteniment dels llits dels rius, les ordres
de subvenció per a actuacions de correcció hidrològica, i el foment de les polítiques
d’estalvi de l’aigua, amb una gestió dels sistemes d’explotació preventiva per a opti·
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mar la disponibilitat del recurs per als diversos usos i la implantació total del cànon
social de l’aigua, que comporta importants bonificacions en famílies amb rendes
baixes.
g) Presentar un projecte de llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels
recursos.
h) Desplegar una estratègia sobre els plàstics i els residus de plàstic, que n’as·
seguri la traçabilitat i consideri les pautes que marca la nova Directiva de plàstics
d’un sòl ús.
i) Aprovar un projecte de llei de transició energètica de Catalunya que estableixi
legalment les estratègies per a la descarbonització del sistema energètic i els instru·
ments per a aprofitar el potencial renovable i l’autoconsum.
j) Crear la nova Agència Catalana de l’Energia, a partir de l’actual Institut Cata·
là d’Energia (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, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.
87
El Parlament de Catalunya dona suport a la jornada de mobilitzacions pel clima
convocada per al 27 de setembre de 2019 per més de cent col·lectius que sol·liciten la
declaració d’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de mesures concre·
tes, i es compromet a celebrar anualment un ple monogràfic sobre l’emergència cli·
màtica i la seva afectació a Catalunya, tal com proposa la Declaració d’emergència
climàtica a Catalunya, aprovada pel Govern de la Generalitat el 14 de maig de 2019.
88
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Desplegar íntegrament la Llei 16/2017.
b) Garantir la participació de la ciutadania, les entitats i el món municipal en el
desenvolupament de la sobirania energètica a Catalunya amb l’objectiu de tenir un
model distribuït, de proximitat i cent per cent renovable i democràtic.
c) Adoptar 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.
d) Continuar col·laborant amb l’Administració local per a la conscienciació i el
canvi d’hàbits dels ciutadans, i també com a institució exemplificadora que aposta
per la sostenibilitat, el millorament de la qualitat de l’aire i de l’aigua i la generació
d’energia verda, mitjançant l’impuls de:
1r. Mesures per a la reducció d’emissions contaminants i el millorament de la
qualitat de l’aire, amb l’obligatorietat de l’establiment de zones de baixes emissions
a tots els municipis de més de cinquanta mil habitants.
2n. L’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis i serveis municipals. La cerca de
l’acord amb les administracions locals perquè facilitin localitzacions en espais ur·
bans no desenvolupats per a facilitar el desenvolupament d’energies renovables i sos·
tenibles, com l’energia solar i eòlica o la biomassa. Promoure i facilitar la instal·lació
d’energia fotovoltaica en edificis particulars, i també la recuperació i rehabilitació
dels edificis ja construïts i la conversió en edificis generadors d’energia.
3r. Estratègies de gestió local cap al residu zero.
4t. 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.
5è. La participació activa dels municipis que pertanyen al Pla d’emergència ex·
terior del sector químic de Tarragona en la gestió dels polígons petroquímics del
Camp de Tarragona per a aconseguir un model d’emissions nul·les.
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e) Continuar amb la confecció i redacció del Projecte de llei de prevenció i gestió
dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, i tramitar-lo perquè l’aprovi el
Parlament, de manera que el text normatiu:
1r. Reguli el canvi de model productiu, de distribució i de consum de productes
que esdevenen residus, amb criteris d’ecodisseny, de manera que no es produeixi res
que no sigui reutilitzable o fàcilment reciclable.
2n. Creï nous sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor
(SCRAP) i millori els existents aprofundint en la seva responsabilitat per a la mini·
mització i la gestió correcta dels residus.
3r. Implanti els sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per a envasos i
altres productes tòxics o perillosos.
4t. Prohibeixi i limiti la proliferació de plàstics i altres productes d’un sol ús o
de monodosi.
5è. Prioritzi la reutilització i els materials reciclables i compostables, entre altres.
6è. Consolidi l’autosuficiència territorial que preveu el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (Pinfrecat) per a
evitar la gestió, el tractament i l’abocament de residus fora de l’àmbit territorial de
generació.
7è. Estigui orientat a evitar la incineració com a sistema de tractament de residus
de final de cicle.
f) Fomentar, en l’àmbit de l’Autoritat del Transport Metropolità, l’electrificació
de tot el transport públic i compartit i promoure l’ús de la bicicleta en zones urbanes
i interurbanes, tot col·laborant amb les administracions locals per a aquests matei·
xos objectius.
g) Fomentar, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Aigua, la regeneració de l’ai·
gua depurada per a reutilitzar-la en la recàrrega d’aqüífers, el reg agrícola i els usos
municipals i industrials. Així mateix, analitzar la viabilitat de la seva contribució a
l’increment dels recursos hídrics disponibles per a l’abastament urbà. Tot això, esta·
blint els mecanismes per a garantir l’assignació dels ingressos provinents del cànon
de l’aigua a aquestes polítiques.
h) Establir els instruments financers necessaris per a 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.
i) Continuar promovent amb les administracions competents solucions per a l’ar·
ribada al delta de l’Ebre de sediments retinguts als diferents embassaments de la
seva conca.
j) Incrementar la preservació i la gestió del medi natural i les seves espècies per
a garantir un equilibri harmònic entre la protecció i els usos econòmics i de lleure.
k) Incrementar el finançament i els recursos materials i humans necessaris per a
garantir la protecció adequada del sistema de parcs naturals de Catalunya, per mitjà
de la futura agència del patrimoni natural i la biodiversitat, una vegada aprovada la
llei que l’ha de crear, a fi de poder iniciar les tasques per a la creació dels parcs na·
turals del Montsec i de les Muntanyes de Prades - Bosc de Poblet.
l) 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 que, per tant, no estigui basat en el creixement econòmic, sinó en nous in·
dicadors per a les polítiques públiques orientats a la transformació en un model just
i equilibrat dins la mateixa societat i entre les persones i el planeta.
IX.2. Mobilitat

89
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Estudiar l’impacte de l’establiment d’un abonament mensual per a joves amb
què puguin accedir a tota la xarxa de transport públic de Catalunya per un import
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fix mensual superreduït, inferior a trenta euros, de manera que el transport públic
sigui l’opció més atractiva per als desplaçaments dels joves i la puguin incorporar
fàcilment als costums de mobilitat futura al llarg de la vida.
b) Impulsar un pla de conscienciació i sensibilització sobre els efectes que una
gestió no sostenible dels residus té sobre el medi ambient. En aquest marc, cal dur a
terme una campanya específica sobre la importància que té la separació dels residus
orgànics en la reducció de la fracció resta.
c) Establir un pla específic per a combatre la contaminació per plàstics en l’en·
torn natural.
d) Accelerar l’elaboració del Pla director urbanístic dels aparcaments d’inter·
canvi modal transport públic - vehicle privat en l’àmbit de l’Autoritat del Transport
Metropolità per a construir aparcaments d’enllaç. S’ha de prioritzar la implantació,
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 atmos·
fèric, per a poder accedir al transport públic en aquestes zones.
IX.3. Sostenibilitat i transició energètica

90
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Desenvolupar, atès que l’objectiu és que la participació de les energies renova·
bles en el mix energètic català arribi al cent per cent l’any 2050, el màxim potencial
de les energies renovables i, en aquest sentit, presentar en el termini de sis mesos un
pla que permeti que, en el període 2020-2030, a Catalunya es posin en servei 4000
megawatts de generació eòlica nova i 6000 megawatts de generació fotovoltaica.
b) Presentar el 2020 un projecte de llei per a la creació d’una agència catalana
de l’energia, amb l’objectiu d’actualitzar l’estratègia energètica 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 i la
participació en el desenvolupament de projectes energètics.
c) Presentar un pla estratègic que permeti de garantir l’emmagatzematge d’ener·
gia elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.
d) 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
a partir del 2020 han de cobrir la necessitat d’actuació sobre un mínim de 50.000
habitatges anuals.
e) Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats pels nivells
de contaminació atmosfèrica elevada, les zones de baixes emissions o zones urbanes
d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del corresponent estudi de factibi·
litat a escala supramunicipal i el posterior pla d’aplicació per mitjà de polítiques de
disminució del trànsit privat i la gestió sostenible de l’aparcament a l’àrea i la regió
metropolitanes, i també crear una línia de suport econòmic per al desplegament de
la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona i, als altres municipis de més
de 50.000 habitants, per al desplegament de les futures zones de baixes emissions.
IX.4. Protecció dels animals

91
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer els canvis ne·
cessaris en la regulació de les festes tradicionals amb bous i en la normativa de pro·
tecció dels animals perquè aquestes festes deixin d’ésser una excepció en la legisla·
ció, amb l’objectiu que es deixin de fer les diverses modalitats de correbous.
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X. Justícia

92
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Demanar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i el seu president que deixin sense efecte l’acord conegut com a «operació Toga»
(Acord governatiu núm. 32 de la Sala de Govern i ordre de la presidència del Tri·
bunal, del 5 i el 6 de febrer de 2019, respectivament, acord modificat per l’Acord
núm. 32 TS 6/19P de la Sala de Govern, del 7 de maig de 2019), davant la mani·
festa desproporció de la mesura ordenada pel Tribunal al cap de prefectura del Cos
de Mossos d’Esquadra, que comporta destinar centenars d’agents del Cos dia i nit
a tasques de vigilància estàtica d’equipaments judicials en moments que els poders
públics a Catalunya han de respondre a necessitats de seguretat ciutadana molt més
rellevants i urgents.
b) Negociar amb el Govern espanyol perquè garanteixi, per mitjà de les transfe·
rències econòmiques pertinents, la viabilitat financera necessària per a avançar en el
calendari d’inversions programades en el pla econòmic i financer vigent destinades
a millores en els equipaments judicials.
c) Impulsar la modernització de l’Administració de justícia i dotar-la dels recur·
sos necessaris.
d) Continuar el procés de culminació del Codi civil de Catalunya, amb la com·
pleció del llibre sisè.
93
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Dur a terme, en col·laboració amb el Ministeri de Justícia, les accions necessà·
ries per a fer una nova convocatòria de places per a l’Administració de justícia que
hi redueixi la temporalitat laboral i complir el procés de consolidació previst en els
pressupostos generals de l’Estat del 2017.
b) Crear jutjats exclusius de violència de gènere als partits judicials on actual·
ment se n’encarreguen jutjats de primera instància i instrucció que no ofereixen una
atenció adequada a les víctimes a causa de l’excés de càrrega de treball, i posar en
marxa, conjuntament amb el Govern de l’Estat, els mecanismes necessaris per a ga·
rantir la dotació econòmica necessària a aquest fi.
c) 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 se’n pugui establir un jutjat exclusiu, havent de facilitar en aquest cas els despla·
çaments de les víctimes.
d) Fer un estudi sobre les càrregues de treball dels jutjats d’acord amb els mòduls
establerts pel poder judicial per a jutges i magistrats, i crear nous jutjats o plans de
productivitat per a compensar els excessos de treball.
94
El Parlament de Catalunya declara que la implantació de la Llei de l’Estat
20/2011, del 21 de juliol, del Registre Civil, l’entrada en vigor de la qual és prevista
per al 30 de juny de 2020, si es manté en la seva actual redacció, comporta eliminar
el Registre Civil de l’esfera de l’Administració de justícia, cosa que provoca la pèr·
dua del capital humà expert en aquesta matèria i la desaparició de seus del Registre
i de jutjats de pau, cosa que comportarà al seu torn que els ciutadans hagin de fer
grans desplaçaments per a obtenir certificats que han d’ésser expedits presencial·
ment. El Parlament de Catalunya reconeix, per això, la conveniència de mantenir la
regulació vigent.
95
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Potenciar la col·laboració entre els tres àmbits de decisió que conflueixen en la
gestió de la justícia a Catalunya: el Govern de la Generalitat, el Ministeri de Justícia
i el Consell General del Poder Judicial.
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b) Revisar, actualitzar i impulsar el desplegament de l’oficinal judicial, especial·
ment en els partits judicials on la seva implantació comportaria una gestió més efi·
cient i àgil dels recursos, i, mentre l’oficina judicial no estigui desplegada, impulsar
els serveis comuns processals per tal d’agilitar la gestió de les tramitacions i notifi·
cacions en els expedients judicials.
c) Establir un pla d’inversió en seus judicials que prevegi l’adequació de les seus
existents, en els punts en què calgui, prioritzant les actuacions imprescindibles per
a no deixar sense servei els ciutadans, com s’ha produït. Aquest pla ha de preveure
la construcció d’equipaments que són necessaris i n’ha de fixar la temporalitat i la
dotació pressupostària.
d) Dotar convenientment les plantilles de personal de l’àmbit judicial, per tal
d’evitar l’endarreriment en l’Administració de justícia, que perjudica greument els
ciutadans.
e) Establir un pla d’inversions en equipaments penitenciaris realista, amb les
reformes necessàries per a mantenir els equipaments existents i per a construir els
centres previstos per a dones i el centre obert.
f) Dotar convenientment les plantilles dels centres penitenciaris i donar-los esta·
bilitat, convocant els corresponents processos selectius i concursos de trasllat dels
treballadors de l’àmbit de l’execució penal.
g) Incrementar els recursos destinats al Pla de fosses i al Programa d’identifica·
ció genètica, i coordinar-se amb altres administracions públiques a fi de facilitar als
familiars de les víctimes la recuperació de llurs restes, es trobin on es trobin vícti·
mes i familiars.
h) Presentar immediatament al Parlament el projecte de llei de memòria demo·
cràtica, anunciat a l’inici de la legislatura i, fins avui, no registrat.
XI. Activitat econòmica i treball
XI.1. Lluita contra l’explotació laboral

96
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Posar en marxa un pla especial d’inspecció per a lluitar contra l’explotació la·
boral, amb els objectius següents:
1r. La vigilància de les condicions de treball fonamentals: el pagament dels sa·
laris deguts, els despenjaments o la modificació de salari o jornada fraudulents, les
jornades de contractes a temps parcial abusives, les hores extraordinàries forçades i
no pagades, la modificació a la carta dels horaris cada setmana o cada dia, la presta·
ció de treball a crida de l’empresari o els contractes temporals sense causa.
2n. 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 i les externalitzacions fraudulentes.
3r. Fer aflorar les malalties professionals, especialment les produïdes per expo·
sicions a productes químics i esforços, garantint la participació dels treballadors i
llurs representants en aquest procés.
4t. Garantir que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut
s’ajustin al que està legalment establert.
5è. Incrementar el seguiment de la posada en marxa dels plans d’igualtat i de les
mesures d’igualtat de gènere previstes en els convenis.
6è. Donar a conèixer a tots els treballadors llurs drets i les vies per a denunciar
els abusos.
b) Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als joves emigrants un
contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, en empreses radicades a Cata·
lunya.
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c) Posar en marxa ajuts per a sufragar les despeses del retorn (desplaçament, tras·
llat, etc.) dels beneficiaris del pla de retorn juvenil.
d) Complir l’acord de la Moció 75/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita
contra la desocupació i la precarietat laboral, en què s’insta a convocar, en els tres
mesos següents, 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 Nacio
nal de la Joventut de Catalunya i que tingui com a model base el document que va
adoptar el Fòrum Europeu de la Joventut.
XI.2. Sinistralitat laboral

97
El Parlament de Catalunya declara la necessitat urgent de derogar les reformes
laborals derivades de la Llei de l’Estat 35/2010, del 17 de setembre, de mesures ur·
gents per a la reforma del mercat del treball, i l’anterior Reial decret llei 10/2010, i
de la Llei de l’Estat 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral, i l’anterior Reial decret llei 3/2012, que han transformat l’ocupació
estable en precària, han facilitat la destrucció de llocs de treball i són injustes per
als treballadors.
98
El Parlament de Catalunya constata un creixement alarmant de la sinistralitat la·
boral i la necessitat urgent de complir la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut
laboral, i de posar en marxa un pla de xoc en aquest àmbit.
99
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Assumir la seva responsabilitat en la manca de convocatòries i d’ampliació de
places en l’àmbit de la Inspecció de Treball i dur a terme totes les accions necessà·
ries amb el Govern de l’Estat perquè en el termini tres mesos hi hagi una altra con·
vocatòria que permeti d’assumir campanyes d’activitats planificades per a combatre
el frau laboral.
b) Presentar en el termini de sis mesos el Pla de seguretat i salut laboral 20202025, a més d’un pla específic de vigilància i control a les empreses, acompanyat
d’una taula de seguiment, amb la finalitat de frenar l’augment creixent de la sinis·
tralitat laboral.
XI.3. Ocupació

100
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Assessorar les petites i mitjanes empreses en els riscos de llurs llocs de treball,
promoure la cultura preventiva, en termes de sensibilització i conscienciació de la
importància de la prevenció de riscos laborals, entre les empreses, els treballadors i
la població en general i promoure la prevenció de riscos laborals en el sistema edu·
catiu.
b) Impulsar la constitució del Consell de Treball Autònom de Catalunya.
c) Reforçar la Inspecció de Treball com a instrument per a la igualtat en el món
del treball, per a la lluita contra el frau i per a la millora de les condicions laborals.
d) Avançar en el model català de centres especials de treball, revisar els meca·
nismes d’interrelació entre els serveis ocupacionals i els assistencials prestats a l’en·
torn de les persones amb discapacitat i promoure mesures per a millorar el suport
a les persones amb dificultats especials i per a ponderar els efectes de l’envelliment
en l’àmbit de la discapacitat.
e) Accelerar la tramitació dels reglaments de desplegament de la Llei 14/2017,
de la renda garantida de ciutadania, i el desplegament de la coordinació territorial
i dels protocols d’actuació dels serveis socials i ocupacionals, i continuar millorant
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el temps de resposta de les sol·licituds de prestacions i de les reclamacions adminis·
tratives.
f) Promoure actuacions per a millorar el trànsit dels infants i adolescents a la
vida adulta, en especial amb relació a les polítiques d’inclusió social i d’integració
laboral destinades als joves més grans extutelats o acollits en centres de menors per
a millorar-ne l’autonomia personal, i mesures específiques en matèria de polítiques
actives d’ocupació i d’inserció laboral. Aquestes mesures han de tenir una incidència
especial als territoris on aquesta necessitat sigui més rellevant.
XI.4. Treball autònom, emprenedoria i petites i mitjanes empreses

101
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar un pla per a la cultura emprenedora adreçat als centres d’educació
primària, d’educació secundària i de formació professional, i a les universitats.
b) Aprovar un pla per a enfortir la xarxa d’incubadores i l’acceleradora d’empreses.
c) Crear instruments públics per a finançar noves activitats industrials que es
duguin a terme per mitjà de les oportunitats que es generen a les universitats i als
centres o instituts de recerca.
d) 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.
e) Impulsar, per mitjà del sistema català de recerca, un banc d’idees creatives.
f) 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.
g) Enfortir el centre tecnològic Eurecat per mitjà de les mesures següents:
1a. Modificar-ne la governança per a garantir l’impuls públic i –privat.
2a. Fixar una estratègia alineant la visió de país amb la dels diversos territoris i,
sobretot, reforçar les tecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg termini amb
les petites i mitjanes empreses.
3a. Avaluar els serveis que actualment presta el centre i alinear-los amb l’estra·
tègia.
4a. Avaluar l’organització, per tal de racionalitzar-la i alinear-la amb l’estratègia.
h) Aprovar un pla de millora i gestió dels principals polígons industrials per a
optimar els recursos i millorar els serveis, per tal d’atraure noves empreses i generar
més competitivitat.
XII. Afers socials i famílies
XII.1. Lluita contra la pobresa i la malnutrició infantil

102
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Posar al dia tots els protocols relatius al combat de la malnutrició infantil que
s’han elaborat del 2014 ençà i complir immediatament la Resolució 154/XII, per a
disposar com més aviat millor del nombre d’infants i adolescents que no tenen accés
a una alimentació adequada i poder desplegar les polítiques necessàries per a asse·
gurar l’alimentació correcta de tots els infants i adolescents.
b) Presentar, abans de finalitzar el 2019, el mapa de recursos per a l’atenció inte·
gral a la infància i l’adolescència i un informe sobre la situació de la infància a Ca·
talunya, amb dades actualitzades, tal com estableix la Resolució 220/XII, que insta
el Govern de la Generalitat a fer-ho durant el primer semestre del 2019.
c) Garantir, mentre no sigui efectiva una prestació per fill a càrrec, que totes les
famílies amb infants a càrrec que es troben en situació de vulnerabilitat i complei·
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xen els requisits tinguin accés a la renda garantida de ciutadania, tal com estableix
l’article 7.3 de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.
d) Garantir l’accés a les beques de menjador a tots els infants que ho necessiten,
però també als adolescents que no poden accedir al menjador escolar a causa de la
desaparició d’aquest servei dels instituts, destinant-hi una dotació pressupostària ex·
traordinària i replantejant el model perquè sigui transparent i efectiu.
e) Desplegar la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adoles·
cència, abans que finalitzi el 2019, tal com estableix la Resolució 220/XII, que insta
el Govern de la Generalitat a fer-ho durant el primer semestre del 2019.
103
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Refermar el seu compromís d’evitar qualsevol intent de tall de subministra·
ment a les persones endeutades en situació de vulnerabilitat.
b) Prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics de les persones i
les famílies, i especialment en la protecció de les persones més vulnerables, amb la
creació d’un espai estable de treball entre totes les institucions catalanes per a elabo·
rar un protocol i un reglament de desplegament de la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, en què es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació
de vulnerabilitat social i per a garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat
no és objecte d’un tall dels subministraments, en aplicació de la dita llei.
c) Elaborar una proposta de conveni conjuntament amb les administracions lo·
cals i supramunicipals i les entitats representants dels ens locals, que han de signar
les companyies subministradores d’energia, amb l’objectiu de combatre la pobresa
energètica. S’ha de garantir el subministrament dels serveis bàsics d’electricitat i de
gas i que ningú no en queda exclòs per raons econòmiques.
d) Reclamar una solució de consens entre les administracions públiques i les
empreses subministradores d’energia que estableixi la condonació del deute histò·
ric i del que es generi en el futur a les persones o unitats familiars acreditades pels
serveis bàsics d’atenció social com a persones vulnerables o en risc d’exclusió re·
sidencial, perquè puguin resoldre el sobreendeutament i puguin prosseguir en una
situació de subministraments normalitzada i regular d’acord amb la Llei 24/2015.
e) Continuar aplicant totes les vies sancionadores que permet la legislació vigent
en matèria de protecció dels consumidors i en matèria de garantia i qualitat del sub·
ministrament d’energia, en el cas que les companyies subministradores no atenguin
llurs obligacions i, específicament, quan apliquin talls de subministrament indeguts
a les llars, no permesos per la Llei 24/2015.
f) Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni els ens locals no
hagin d’afrontar el deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables
perquè se n’exigeix la condonació.
g) 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 ad·
ministracions implicades respecte als procediments que cal seguir per a combatre
la pobresa energètica, garantir els subministraments bàsics d’energia i assegurar que
ningú queda exclòs per raons econòmiques.
h) Elaborar un pla d’abordatge de la pobresa energètica a Catalunya que inclogui
mesures de prevenció, formació, coneixement del fenomen i intervenció a les llars
afectades per a reduir l’impacte de la pobresa energètica en la població vulnerable.
XII.2. Infants, adolescents i joves

104
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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a) Impulsar una enquesta sobre la infància i l’adolescència per a conèixer les con·
dicions de vida dels infants i adolescents catalans que permeti d’orientar les políti·
ques públiques adreçades a aquesta població.
b) Disposar d’un diagnòstic de la situació dels infants a Catalunya que s’actua·
litzi periòdicament i que hauria de servir per a identificar les principals desigualtats
en aquest col·lectiu i orientar les polítiques adreçades als infants i adolescents amb
la finalitat d’assolir la igualtat d’oportunitats.
c) Crear una comissió de treball interdepartamental permanent vinculada a l’Ob·
servatori dels Drets dels Infants que analitzi les condicions de vida dels infants i
adolescents i les polítiques públiques que s’hi adrecen, que reculli i sistematitzi to·
tes les dades disponibles i que permeti d’elaborar un informe anual d’indicadors per
a monitoritzar les polítiques dels diversos departaments de la Generalitat en aquest
àmbit i per a començar a establir un sistema d’avaluació d’aquestes polítiques.
d) Promoure actuacions per a millorar el trànsit dels adolescents a la vida adulta,
en especial amb relació a les polítiques d’inclusió social i d’integració laboral des·
tinades als joves extutelats o acollits en centres de menors per a millorar-ne l’auto·
nomia personal, i mesures específiques en matèria de polítiques actives d’ocupació
i d’inserció laboral. Aquestes mesures han de tenir una incidència especial als terri·
toris on aquesta necessitat sigui més rellevant.
e) Equiparar les prestacions d’acolliment en família extensa a les d’acolliment en
família aliena, atorgant-hi els mateixos complements d’acord amb les circumstàn·
cies de les famílies i dels infants i adolescents acollits per a millorar-ne les condi·
cions de vida.
f) Augmentar la quantitat de les prestacions per a famílies acollidores, tant ex·
tenses com alienes.
g) Demanar al Govern de l’Estat espanyol que creï un règim especial de la Segu·
retat Social per als acollidors professionals.
105
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Intensificar les mesures de protecció per als joves en els espais de lleure, amb
el reforçament dels protocols de seguretat i informació existents i el millorament de
la coordinació entre els departaments relacionats, amb l’objectiu de potenciar les
polítiques d’igualtat.
b) Desenvolupar durant tot l’any campanyes de prevenció, sensibilització i cons·
cienciació relatives a les violències sexuals contra adolescents i joves en espais de
lleure nocturn. Aquestes campanyes s’han de reforçar en èpoques de més concentra·
ció d’esdeveniments multitudinaris de lleure.
c) Reforçar la formació educativa per mitjà de cursos i tallers en matèria de co·
educació i igualtat en drets sexuals i reproductius als centres educatius fins al nivell
de secundària, i garantir així una millora en l’educació específica basada en uns hà·
bits afectius i sexuals saludables.
d) Complir la Moció 73/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGBTI+, per
mitjà de les mesures següents:
1a. Crear una taula de treball que inclogui una representació de les adminis·
tracions i els agents implicats, els grups parlamentaris i les entitats LGBTI+, per a
treballar en els recursos i mecanismes necessaris per al desplegament efectiu de la
Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i in·
tersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en el termini de
tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució.
2a. Continuar desplegant l’article 10 de la Llei 11/2014, sobre formació i sensibi·
lització, amb l’elaboració d’un protocol per a les forces de seguretat per a atendre i
acompanyar les víctimes d’agressions per raó d’orientació afectiva i sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere.
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3a. Reprendre el grup de treball entre la comandància del Cos de Mossos d’Es·
quadra i l’Observatori contra l’Homofòbia per a fer el seguiment de les incidències
per fòbia a les persones LGBTI+ que arriben tant als Mossos d’Esquadra com a
l’Observatori, en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta reso·
lució.
4a. Garantir el dret a una immediata protecció integral, real i efectiva a les per·
sones LGBTI+ que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència
o discriminació.
5a. Garantir el dret a l’atenció i l’assistència jurídica per a garantir que les perso·
nes LGBTI+ rebin tota la informació i assistència especialitzada relacionada amb la
discriminació i els diversos tipus de violències exercides contra aquestes persones.
6a. Habilitar un telèfon d’atenció de vint-i-quatre hores que ofereixi un veritable
assessorament especialitzat en l’atenció del col·lectiu LGBTI+.
7a. Aprovar el Reglament del règim sancionador en matèria antidiscriminatò·
ria que estableix la Llei 11/2014, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació
d’aquesta resolució.
106
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Elaborar un pla d’inspeccions laborals per a avaluar en les pràctiques acadèmi·
ques el compliment dels drets i de la normativa laboral i la situació dels becaris i per
a controlar-hi la contractació en frau de llei, com els falsos autònoms, la consecució
de contractes temporals i altres pràctiques fraudulentes, i intensificar les inspeccions
en els sectors d’ocupació on hi ha més joves, atès que aquests abusos es produeixen
majoritàriament sobre ells, fet que propicia llur inestabilitat, incertesa econòmica i
desprotecció i que esdevé un atac contra llurs drets sindicals, i en conseqüència pro·
voca un impediment per a l’emancipació juvenil.
b) Crear un cens de joves que han deixat Catalunya per raons econòmiques i
laborals, i desenvolupar, a partir d’aquest cens, un pla de retorn lligat a una borsa
d’ocupació que permeti que els joves que vulguin tornar ho puguin fer amb la segu·
retat que els serà reconeguda llur experiència laboral o formativa a l’estranger i que
s’incorporaran immediatament a un lloc de treball que els permetrà de continuar
llur projecte de vida a Catalunya i recuperar llurs drets laborals.
c) Promoure la mobilitat dels joves arreu de Catalunya per a facilitar llur accés
al treball i llurs estudis, i vetllar per l’equitat territorial per mitjà de la tarifació jove
del transport públic i perquè aquesta tarifació no estigui associada a entitats bancà·
ries, com passa amb el Carnet Jove en els serveis de trens regionals de Rodalies de
Catalunya.
XII.3. Gent gran

107
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Tramitar dues mil noves prestacions vinculades a residència durant el 2020,
per tal de facilitar que les persones amb dependència reconeguda que estan en llista
d’espera puguin ocupar una part de les places residencials buides.
b) Obrir dues mil noves places de centre de dia, actualment tancades, per a donar
resposta a les necessitats de les persones amb una dependència més lleu que neces·
siten aquest recurs durant el dia.
c) Incrementar en un 30% el nombre de noves prestacions per a cuidadors no
professionals i garantir així llur cotització a la seguretat social.
d) Posar en marxa un nou pla de xoc per a reduir en un 30% la llista d’espera de
beneficiaris d’una prestació de dependència, en el termini de sis mesos.
e) Facilitar la incorporació de més gerocultors i auxiliars d’infermeria al sistema,
millorant-ne les condicions laborals i salarials.
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f) Incrementar les tarifes en el sector de les residències, a partir de les propos·
tes tant de la patronal com dels sindicats, per tal d’actualitzar els costos dels serveis
residencials.
g) Presentar, en el termini de sis mesos, l’avantprojecte de llei de la gent gran.
h) 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 tècnics
i humans que permetin de garantir la cura i l’envelliment als domicilis, retardant,
fins que les condicions de salut ho requereixin, l’ingrés en un recurs residencial.
i) Presentar, en el termini de sis mesos, un nou pla integral de seguretat de les
persones grans, i també presentar a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
la memòria del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018.
j) Crear una cartera de serveis específica per a les persones grans que viuen soles.
108
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Potenciar el desenvolupament d’accions i cursos orientats a l’ús de les tecno·
logies de la informació i la comunicació per part de la gent gran, amb la finalitat
que puguin accedir en igualtat d’oportunitats als diversos àmbits de la informació i
a la utilització de les xarxes socials, amb programes específics per als grups d’edat
més avançada.
b) Impulsar programes d’informació i preparació per a la jubilació i d’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 i també en projectes solidaris,
educatius, formatius, culturals i d’activitat física.
c) Impulsar els programes de promoció de l’envelliment actiu i de prevenció de
la dependència, destinats a persones majors de seixanta-cinc anys.
d) Identificar la solitud no desitjada com un dels grans reptes de la nostra socie·
tat, impulsar xarxes de suport veïnal i fomentar programes d’habitatge col·laboratiu
com el cohabitatge.
e) 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, amb la promoció de campanyes de sensibilització i visu·
alització de la malaltia i l’impuls de centres Respir i residències especialitzades, de
serveis i programes orientats a mantenir els pacients en llur entorn de vida habitual
i l’assessorament i el suport psicològic a familiars i cuidadors.
XII.4. Atenció a la dependència
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar una atenció
de qualitat a les persones dependents, amb una reducció de les llistes d’espera, i a
assegurar la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector. Amb aquest objec·
tiu, ha de prioritzar les mesures següents:
a) Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia.
b) Recuperar la universalitat de les prestacions econòmiques vinculades.
c) Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics que s’apli·
quen, i garantir 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 Programa
individual d’atenció.
XII.5. Immigració

110
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar els treballs d’elaboració del Pacte nacional per a la interculturalitat,
obrint un procés de participació que abasti tot el territori, els grups parlamentaris,
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els departaments, les institucions catalanes, els agents econòmics i socials, les en·
titats que hi vulguin participar i els ciutadans per a recollir-ne els compromisos
d’actuacions que fomentin la inclusió social, el coneixement i reconeixement de la
diversitat i la interacció entre els catalans d’orígens diversos.
b) Continuar treballant amb els ajuntaments perquè s’ofereixi a totes les persones
que s’empadronin per primera vegada a Catalunya la informació perquè es puguin
inscriure al servei de primera acollida (formació lingüística i per al coneixement del
mercat laboral i la societat catalana), amb l’objectiu que en un any el 30% dels nous
empadronats s’hi inscriguin, prestant una atenció especial a les dones i els infants
i joves reagrupats, a les persones sense ocupació i als col·lectius més vulnerables.
111
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a derogar la Llei
orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració
social, i generar un nou marc normatiu que es basi en el respecte dels drets humans
i socials de les persones immigrants i faciliti l’obtenció dels permisos de residència
i nacionalitat.
b) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per al tancament im·
mediat dels centres d’internament d’estrangers.
c) Complir íntegrament la Moció 111/XII, aprovada el 25 de juliol de 2019, que
expressa el suport del Parlament a la tasca humanitària d’organitzacions no governa·
mentals i als vaixells de rescat, i en especial el punt 2.b, segons el qual ha de presen·
tar al Ple del Parlament abans que acabi el 2019 un estudi econòmic, legal i logístic
per a establir un corredor humanitari per als desplaçaments forçats, el cost del qual
s’ha de preveure en la proposta de pressupost per al 2020.
d) Desenvolupar el pla d’acció, amb calendari i dotat pressupostàriament, de
l’Estratègia d’acollida i inclusió del jovent que emigra sol i presentar-lo al Parlament
a l’octubre del 2019.
XII.6. Drets socials

112
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar aquest
trimestre les mesures pertinents perquè Catalunya deixi d’estar a la cua de les comu·
nitats autònomes espanyoles en l’anul·lació de les retallades socials dels darrers deu
anys. Aquestes mesures han d’incloure, entre d’altres, els punts següents:
a) Una proposta pressupostària per al 2020 que deixi sense efecte les retallades.
b) Mesures concretes per a capgirar la tendència creixent d’increment del risc de
pobresa, i sobretot de pobresa extrema.
c) Acord, amb calendari, per a incrementar les tarifes públiques que es paguen
als serveis del sector de la dependència, amb l’objectiu de dignificar el sector.
d) Mesures per a reduir la llarga espera de les persones dependents per a rebre
els serveis o les prestacions a què tenen dret.
113
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Equiparar, en el termini de sis mesos, les prestacions, els ajuts, els descomptes
i les altres accions que el Govern de la Generalitat preveu per a les famílies nom·
broses als de les famílies monoparentals, la qual cosa inclou els beneficis fiscals,
els preus del transport, les taxes i els preus relacionats amb els estudis i l’expedició
de documentació, l’accés a les places escolars, l’import dels subministraments i els
béns culturals, entre d’altres.
b) Incrementar la inversió en polítiques socials, amb l’objectiu d’igualar o supe·
rar la mitjana de les altres comunitats autònomes.
c) Incrementar la inversió en polítiques d’infància, amb l’objectiu d’igualar o su·
perar la mitjana espanyola.
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d) Elaborar un pla de xoc per al desenvolupament i la salut mental en la infància
2019-2022, amb l’objectiu de posar fi a les llistes d’espera per a accedir a una plaça
d’un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç o d’un centre de salut men·
tal infantil i juvenil. Aquest pla ha de preveure un increment en el nombre de profes·
sionals i en el nombre de visites dels infants que requereixen una atenció especial.
XIII. Universitats, recerca, innovació i societat del coneixement

114
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar les discussions i els treballs que es vagin consensuant en el marc del
Pacte nacional per a la societat del coneixement.
b) Continuar aprofundint en les polítiques d’equitat, amb el manteniment de la
rebaixa en el preu de la matrícula per als estudiants amb rendes familiars baixes,
l’afavoriment d’una política de beques salari que permeti d’ajudar de manera efecti·
va els estudiants amb capacitat que pel fet d’haver de contribuir a la renda familiar
no poden dedicar-se a l’estudi, i així fer accessible el sistema universitari a qui més
ho necessita, i avançar en la igualació dels preus de grau i de màster.
c) Reforçar i augmentar la destinació dels Fons Europeus de Desenvolupament
Regional (Feder) a projectes i convocatòries que impactin en les necessitats de l’R+·
D+I catalana, principalment en les necessitats de donar valor al seu retorn social i
econòmic mitjançant la transferència i la innovació.
115
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar un pla de xoc per a deixar sense efecte el 30% de les retallades en les
universitats públiques, amb l’objectiu de recuperar per a aquest curs 2019-2020 el
finançament de la Generalitat del 2010 per a aquestes universitats. El pla de xoc ha
d’incloure una reducció dels preus públics de matrícula del 30% i una compensació
a les universitats públiques per aquesta reducció.
b) Elaborar un pla estratègic pluriennal de finançament del sistema universitari
públic que garanteixi un pressupost expansiu per a les universitats públiques asse·
gurant:
1r. La revalorització del pressupost de les universitats públiques. Enguany aquest
pressupost hauria d’haver estat de 1.073 milions d’euros si s’hagués actualitzat
anualment. En el marc d’un pla estratègic quadriennal, per exemple, la inversió pú·
blica no hauria d’ésser en cap cas inferior a les previsions de revalorització sobre la
base del pressupost del 2010.
2n. La disminució progressiva dels preus públics de matrícula fins a arribar com
a mínim a la mitjana dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvo·
lupament Econòmic. Aquesta disminució ha de comportar l’equiparació dels preus
dels màsters amb els de llur grau corresponent, per a garantir un mateix preu durant
tot l’itinerari docent.
3r. La renovació de les infraestructures i els equipaments universitaris, amb un
sistema de finançament basal que permeti de planificar inversions per al manteni·
ment dels equipaments actuals i per a nous projectes estratègics.
c) Elaborar una auditoria sobre el grau de compliment per part de les universitats
públiques del marc legal vigent en matèria laboral i de prestació de serveis. Aquesta
auditoria ha d’incloure com a mínim:
1r. L’estudi del compliment del Reial decret 103/2019, de l’Estatut del personal
investigador predoctoral en formació.
2n. L’estudi de les beques vigents que comportin una contraprestació econòmica
per a tasques corresponents al personal d’administració i serveis.
3r. L’estudi del garantiment, sobre la base dels resultats, del compliment de l’Es·
tatut del personal investigador predoctoral en formació i de la legislació vigent. Si
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és necessari, s’han d’incrementar els recursos econòmics per a les universitats, amb
la finalitat de garantir llur capacitat per a aquests compliments i sense incórrer en
dèficits pressupostaris.
116
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Recuperar urgentment, per al 2020, la quantitat de finançament de la Genera·
litat per a les universitats públiques de l’any 2010 (900 milions d’euros) i arribar el
2022 als 1.300 milions d’euros.
b) Reduir les taxes i els preus universitaris aplicats des del 2011, fins a assolir-ne,
en el curs 2020-2021, una reducció del 30%, tal com el Parlament ha acordat d’una
manera reiterada, i compensar les universitats públiques per aquesta reducció amb
un increment del finançament equivalent a l’impacte de la reducció, que caldria afe·
gir a l’increment pressupostari de la lletra a.
c) Complir el Reial decret 103/2019, de l’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut
del personal investigador predoctoral en formació, i aplicar, a les universitats públi·
ques que encara no ho hagin fet o acordat, els increments retributius a partir de l’1
de novembre de 2019 amb els efectes retroactius corresponents.
d) En virtut del que disposa el Reial decret 103/2019, prorrogar, pel termini mà·
xim que estableix la norma, tots els contractes predoctorals de personal investigador
en formació el finançament dels quals depèn del capítol I (FPU, FPI, PIF, AGAUR
i altres modalitats) que s’extingeixin amb posterioritat al 15 de març de 2019 en els
termes següents:
1r. Quan el contracte s’hagi concertat per una durada inferior a quatre anys, s’ha
de prorrogar successivament, sense que, en cap cas, les pròrrogues puguin tenir una
durada inferior a un any.
2n. Quan el contracte es concerti amb una persona amb discapacitat, el contracte
ha d’assolir una durada màxima de sis anys, pròrrogues incloses, tenint en comp·
te les característiques de l’activitat investigadora i l’impacte del grau de les limita·
cions en l’acompliment de l’activitat, amb l’informe favorable previ del servei públic
d’ocupació competent, que a aquests efectes pot sol·licitar un informe dels equips
tècnics de valoració i orientació de la discapacitat competents.
117
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats públi·
ques per al període 2019-2022, amb els objectius de garantir l’estabilitat i la qua·
litat universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació,
i de permetre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investiga·
dor i de personal d’administració i serveis, i, concretament, recuperar per a l’any
2020 la xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques del
2010 (900 milions d’euros) per a arribar el 2022 als 1.300 milions d’euros.
b) Reduir les taxes i els preus universitaris aplicats per la Generalitat des del
2011, de manera que el curs 2019-2020 s’assoleixi una reducció aproximada del
30%, i compensar les universitats públiques per aquesta reducció amb un augment
de la transferència pública, que s’ha d’establir i concretar en els pressupostos cor·
responents, equivalent a l’impacte de la reducció que comporta l’augment de les
transferències, a banda de l’increment pressupostari a què fa referència la lletra a.
La reducció de taxes ha de continuar fins a arribar a un cost de matrícula dels títols
oficials de grau i de màster similar al de la mitjana dels països de l’Organització per
a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
c) Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti els
recursos per a la recerca i la innovació i s’acosti a l’objectiu d’inversió del 2% del
producte interior brut. Aquesta inversió en recerca i innovació ha de tenir una vin·
culació clara amb el teixit productiu per tal de transferir el coneixement, amb l’ob·
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jectiu de generar llocs de treball de qualitat en la indústria i crear, així, benestar
social i econòmic.
XIV. Indústria i turisme

118
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar un programa per a acompanyar la transformació tecnològica de les
empreses cap a la indústria 4.0 i donar una resposta integral a aspectes com la sen·
sibilització amb relació a la provisió de serveis específics.
b) Elaborar el Compte satèl·lit del turisme com a sistema d’informació econòmi·
ca per a mesurar l’impacte global del turisme sobre l’economia catalana, atenent els
criteris i les recomanacions de l’Organització Mundial del Turisme i afavorint un
millor seguiment i monitoratge del sector, tal com demana el Pla estratègic de tu·
risme de Catalunya.
c) Impulsar, coordinadament amb les administracions locals, un pla d’inspecció
del turisme per a adequar la inspecció al que comporta la digitalització creixent dels
nous models de negoci, tal com reclama el Pla estratègic de turisme de Catalunya,
amb els objectius de controlar l’activitat turística il·legal i el compliment dels requi·
sits turístics i de millorar la qualitat dels establiments.
d) 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, Turisme de
Barcelona, el Consell General d’Aran i representants del sector privat.
XV. Agricultura, ramaderia i alimentació
XV.1. Política agrària, ramadera i forestal

119
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Establir de manera definitiva quina és la participació dels diferents territoris
de l’Estat en la definició del Pla estratègic de la Política agrícola comuna 2021-2027
que preveu la proposta de reglament comunitari. Això es pot fer, tal com estableix
la proposta de reglament, territorialitzant els plans estratègics, establint els ajuts
amb criteris més propers al territori i més adaptats a les necessitats del sector i con·
tribuint molt millor al desenvolupament competitiu i ambiental de les explotacions
agràries.
b) Reclamar al Govern de l’Estat una assignació territorial justa dels fons euro·
peus sobre la base de l’execució dels fons dels períodes anteriors, amb prioritat per
als que han complert l’execució de la programació i la despesa prevista, amb l’objec·
tiu de poder establir criteris per als ajuts orientats a enfortir el sector agrari català i
a evitar la pèrdua de fons europeus.
c) Prioritzar les inversions en la modernització del regadiu, amb el garantiment
d’una gestió transparent, sostenible, no especulativa i respectuosa amb el medi, la
biodiversitat, el paisatge i els valors naturals dels espais protegits. La situació ac·
tual de canvi climàtic converteix la gestió de l’aigua en la peça clau per a assegurar
unes produccions que generin una renda suficient a les explotacions agràries, factor
imprescindible per a garantir-ne la viabilitat i la continuïtat, i la creació d’una eco·
nomia dinàmica i diversificada, base del relleu generacional, del manteniment de la
població al territori i, per tant, de l’equilibri territorial i social de Catalunya.
d) Reclamar al Govern de l’Estat que, mentre es mantingui la situació en què ha
d’actuar com a interlocutor davant la Comissió Europea també en nom dels interes·
sos del món rural de Catalunya, intensifiqui l’activitat negociadora amb altres socis
de la Unió per tal d’acordar nous mecanismes de gestió de la crisi dels preus agraris
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que siguin eficients. Cal superar del tot la manca de resposta actual quan alguna part
del sector primari entra en situació de crisi.
e) Treballar perquè les explotacions agràries dels sectors més vulnerables pel
risc que comporten els preus inexplicablement baixos que perceben els productors
tinguin un futur digne.
f) Continuar exercint la missió de mediació i arbitri sempre que es requereixi,
en l’àmbit de les competències del Govern de la Generalitat i en compliment de les
normes i els procediments que dicten les lleis de la competència de la Unió Europea,
per a dur a terme una reflexió de fons sobre el futur del sector que condueixi a uns
preus rendibles per als productors, per sobre dels costos de producció, i unes condi·
cions de pagament conegudes amb anticipació suficient a la firma dels contractes de
compra. S’han d’evitar, en qualsevol cas, les pràctiques deslleials i abusives, com la
venda per sota del preu, el dúmping o la venda a resultes, entre altres.
g) Continuar demanant al Govern de l’Estat –un cop acordat per part seva que
acceptarà les recomanacions presentades pel Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Cava pel que fa a la limitació de les autoritzacions de noves plantacions i
replantacions–, que traslladi a la Unió Europea les peticions de les organitzacions
de viticultors relatives a l’allargament dels terminis de plantació (passar de cinc a
vuit anys) i a l’execució de les autoritzacions de plantació, per tal de donar més mar·
ge als viticultors per a tornar a plantar, endarrerir l’entrada en producció de noves
superfícies i pal·liar d’aquesta manera els efectes negatius que han provocat durant
els darrers anys les ampliacions de superfície plantada autoritzades pel Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i poder fer un maneig millor de les superfícies
de vinya, especialment de les ecològiques, que necessiten més temps de descans en·
tre plantació i plantació.
h) 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 a evitar que entrin i puguin qualifi·
car-se com a vi o cava amb denominació d’origen.
i) Dictar, en el termini de cent cinquanta 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’organitzacions de productors, de llurs associacions, de les activitats que poden
externalitzar i de les extensions de les normes en llur àmbit, i també l’homologa·
ció dels contractes tipus agroalimentaris, que s’han de concloure abans del lliura·
ment dels productes i han de contenir, com a mínim, les clàusules relatives a les
determinacions de la normativa europea vigent i a les normes bàsiques, mercantils
o civils, generals aplicables.
j) Dur a terme accions encaminades a garantir la traçabilitat del producte, de
manera que els compradors o consumidors finals sàpiguen sempre el lloc d’origen
del producte.
k) Afavorir la venda de proximitat i el circuit curt de comercialització, de manera
que hi hagi la màxima comunicació entre productor i consumidor i que el productor
percebi uns preus competitius.
l) Potenciar i dotar dels recursos humans i logístics suficients, per a les tasques
d’inspecció i gestió, el Servei d’Ordenació de la Distribució Comercial i la Sub-di·
recció General de la Inspecció i Control Agroalimentari.
m) Aprofundir en les polítiques orientades a la diversificació econòmica del ter·
ritori com a base per a treballar contra el despoblament rural, amb el reforçament
de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural liderada pel Depar·
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb els grups
d’acció local, l’Associació de Micropobles de Catalunya, les administracions públi·
ques i altres entitats vinculades.
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120
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 l’activitat complementària de condicionament i transforma·
ció d’aquesta, en la normativa de les activitats comercials, d’acord amb les seves
especificitats civils i no-mercantils, de seguretat alimentària i de subministrament
directe als consumidors.
c) Treballar amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a establir un con·
veni per a una regulació única en les zones limítrofes dels rius en què hi ha aigües
compartides entre Catalunya i Aragó, com la Noguera Ribagorçana, l’Ebre i l’aigu·
abarreig del Segre i el Cinca.
d) Continuar donant compliment al que estableix la Resolució 739/X del Parla·
ment de Catalunya, sobre el món agrari.
e) Complir el que estableix la Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya,
sobre el món agrari, en els aspectes en què encara no se n’hagin assolit adequada·
ment els propòsits o en què no hagin canviat les normes que permeten els seus pro·
pòsits, llevat de les reglamentàries adoptades pel Govern de la Generalitat.
f) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per al 2020 els recursos ne·
cessaris per a executar les accions de reforestació de la Ribera d’Ebre i de la resta
d’indrets afectats pels greus incendis del 2019, i també les mesures de suport a les
activitats agrícoles i ramaderes afectades.
XV.2. Alimentació saludable

121
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Recuperar, en un termini de dos anys, el 40% del pressupost perdut del Depar·
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
b) Recuperar, en el termini de tres anys, les partides econòmiques de millora de
camins, regadius i infraestructura tecnològica de les zones agràries i rurals que hi
havia el 2010.
c) 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.
d) Millorar el control de les pràctiques abusives en la cadena alimentària i apli·
car sancions si se’n detecten, i alhora treballar pel millorament de la Llei de l’Estat
12/2013, del 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena ali·
mentària.
e) Augmentar a dos dies la setmana el consum de fruita a les escoles de primària,
per a educar sobre una alimentació saludable i consumir productes de proximitat.
f) Impulsar subvencions, ajuts i altres accions per a ajudar les petites i mitjanes
explotacions agràries i ramaderes a garantir-ne la viabilitat i competitivitat.
g) Crear un fons extraordinari d’ajuts i subvencions als agricultors i ramaders
afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià, i agilitar la informació i la tra·
mitació dels ajuts per a poder reparar les infraestructures agràries danyades i posar
en funcionament les explotacions al més aviat possible.
h) Elaborar, per mitjà de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, un
mapa territorial amb propostes de conreus i explotacions que siguin viables i soste·
nibles a les diferents comarques catalanes per a incentivar les produccions agràries
més aptes i competitives en cada territori.
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i) Millorar l’oferta formativa en el món rural, tant la que té a veure amb l’agri·
cultura i la ramaderia com la que no hi té a veure, per a evitar la despoblació de les
comarques rurals.
j) Augmentar un 100% els recursos destinats a la incorporació de joves i dones
a l’agricultura i la ramaderia.
k) Augmentar els recursos i la presència dels Mossos d’Esquadra al món rural
per a evitar robatoris al camp i millorar la seguretat, i, en aquesta línia, recuperar la
sala de comandament dels Mossos d’Esquadra de Lleida.
l) Augmentar en un 50% el pressupost per a millorar la gestió de la fauna salvat·
ge i els danys a les explotacions agràries, i alhora, agilitar les indemnitzacions per
als afectats.
m) Replantejar i millorar la política forestal i augmentar un 50% el pressupost
destinat a gestionar-la per tal d’evitar l’abandonament dels boscos i millorar-ne
l’aprofitament.
XVI. Cohesió territorial
XVI.1. Equilibri territorial

122
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar preservant l’equilibri territorial i la cohesió social per a afavorir el
desenvolupament local: el creixement econòmic, la diversificació de l’economia lo·
cal i el millorament del nivell de vida i de l’ocupació de les persones arreu de Ca·
talunya amb mesures que incentivin l’activació econòmica, la connectivitat i l’em·
prenedoria.
b) Impulsar l’Estratègia per a la dinamització territorial per a crear oportunitats
per mitjà de l’activitat econòmica i la implicació compartida de les zones de Cata·
lunya afectades per la desocupació, l’envelliment de la població i el despoblament
rural, amb la coordinació de les polítiques públiques de la Generalitat.
c) Consolidar la relació bilateral Govern-territoris, com un valor principal, fent
que l’anàlisi i l’agenda de les prioritats i actuacions es facin de manera compartida i
consensuada, i que la relació entre la Generalitat i els ens locals sigui de confiança,
de reconeixement mutu, d’acompanyament i de servei.
XVI.2. Despoblament rural

123
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) 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 i de les altres entitats la participació de les quals es consideri
necessària, perquè prossegueixi l’anàlisi de la situació del món rural i impulsi una
resposta conjunta que permeti d’afrontar d’una manera transversal els reptes demo·
gràfics i territorials actuals i futurs.
b) Presentar, en el termini de tres mesos, un informe i un calendari d’accions
concretes, establertes en el marc de la Comissió Interdepartamental sobre Despobla·
ment 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 legisla·
tives amb l’objectiu de dur a terme el calendari d’accions aprovat, que ha d’incloure
les mesures següents, entre d’altres:
1a. 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.
2a. Mesures legislatives de suport a les zones rurals que tinguin en compte les con·
clusions de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, incloent-hi l’es·
tudi de la possibilitat d’impulsar decrets de suport als municipis rurals amb despo·
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blació, l’aprovació definitiva en 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.
c) Revisar i millorar la gestió forestal i impulsar la silvicultura, per mitjà del Pla
general de política forestal de Catalunya 2014-2024, 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.
d) Presentar, en el termini d’un mes, el conjunt d’actuacions i línies d’ajuts lide·
rades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aprovades
per a donar suport als afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Gar·
rigues, 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 xarxes de
regadiu i les explotacions ramaderes, amb una coordinació de tot el conjunt basada
en dues oficines tècniques situades en el territori afectat.
e) Presentar davant la comissió parlamentària corresponent els informes i les
actuacions del Govern de la Generalitat que resultin del compliment d’aquesta re·
solució.
f) Incloure en la proposta de pressupostos per al 2020 un pla de xoc amb partides
específiques d’inversions a les comarques rurals amb l’objectiu de capgirar el descens
de la despesa d’infraestructures estratègiques arreu del territori dels darrers anys.
Palau del Parlament, 26 de setembre de 2019
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent i
Ramió
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