
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplega-
ment de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials 
de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residèn-
cies, per fer front als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté 
la vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 
7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar 
els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel 
qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00078/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 
públic català
202-00079/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 6

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als treballadors de les 
residències i els serveis complementaris de cura de la gent gran
250-01416/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la reinserció laboral 
dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 6

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les persones LGTBI
250-01420/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7
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Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció primària
250-01423/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01424/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’adaptació de la formació digital a les noves necessi-
tats laborals de les empreses després de la Covid-19
250-01426/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de lloc per part de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura flamenca
250-01431/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé d’Interès Cultural
250-01432/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos
250-01433/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació dels joves
250-01434/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’addicció dels joves a les apostes i 
els jocs en línia
250-01435/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre les solucions a l’habitatge per a joves
250-01436/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el lleure educatiu
250-01437/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el CAP Bufalà, de Badalona
250-01438/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris per als afectats 
per les restriccions de les activitats econòmiques i culturals a causa de les mesures 
sanitàries especials adoptades a l’àrea metropolitana de Barcelona
250-01439/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris per als afectats 
per les restriccions de les activitats econòmiques i culturals a causa de les mesures 
sanitàries especials adoptades a Figueres i Vilafant
250-01440/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10



BOPC 685
21 de setembre de 2020

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector Montcal, a Begur
250-01441/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i AP-2
250-01442/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la vinya
250-01443/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials a la vegueria 
del Penedès
250-01444/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua de l’Ebre al 
nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una solució basada en els princi-
pis de la nova cultura de l’aigua
250-01445/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors catalans Carlos Ruiz 
Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el foment, el prestigi i la difusió de l’espanyol i el reco-
neixement dels autors catalans en espanyol en el Pla nacional del llibre i la lectura 
de Catalunya
250-01447/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a la zona de 
Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder executiu en les 
decisions del poder legislatiu
250-01480/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00017/12
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 13
Propostes de resolució transaccionals presentades pels grups parlamentaris 111
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 76842).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en relació 
amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i 
reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció 
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front 
als brots de la pandèmia generada per la Covid-19, pel qual es manté la 
vigència de preceptes en matèria d’infància i adolescència del Decret 
llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, 
socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la Covid-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica 
el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter 
econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 76707).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 23.09.2020 al 
28.09.2020).
Finiment del termini: 29.09.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 76205).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.09.2020 al 22.09.2020).
Finiment del termini: 23.09.2020; 10:30 h.



BOPC 685
21 de setembre de 2020

3.10.25. Propostes de resolució 6

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 76206; 76262; 76520).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.09.2020 al 02.10.2020).
Finiment del termini: 05.10.2020; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i la gratificació als 
treballadors de les residències i els serveis complementaris de cura 
de la gent gran
250-01416/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76521; 76582).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents per a la 
reinserció laboral dels treballadors del sector automobilístic
250-01417/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76522; 76583).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76523; 76554; 76584).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement dels drets de les 
persones LGTBI
250-01420/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76524; 76555; 76586).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76525; 76556; 76585).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76526; 76587).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de centres d’atenció 
primària
250-01423/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76527; 76557; 76588).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la mineria del Bages
250-01424/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76528; 76558; 76589).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76529; 76559; 76590).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adaptació de la formació digital a les 
noves necessitats laborals de les empreses després de la Covid-19
250-01426/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76530; 76591).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les denominacions oficials de 
lloc per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01427/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76531; 76592).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el cooperativisme agrari
250-01429/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76532; 76593).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura 
flamenca
250-01431/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76533; 76594).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé 
d’Interès Cultural
250-01432/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76534; 76595).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el suport al flamenc i als tablaos
250-01433/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76535; 76596).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impacte del confinament en l’educació 
dels joves
250-01434/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76536; 76560; 76597).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’addicció dels joves a 
les apostes i els jocs en línia
250-01435/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76537; 76561; 76598).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les solucions a l’habitatge per a joves
250-01436/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76538; 76562; 76599).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el lleure educatiu
250-01437/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76539; 76563; 76600).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Bufalà, de Badalona
250-01438/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76540; 76564; 76601).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris 
per als afectats per les restriccions de les activitats econòmiques i 
culturals a causa de les mesures sanitàries especials adoptades a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
250-01439/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76541; 76602).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació urgent d’ajuts compensatoris 
per als afectats per les restriccions de les activitats econòmiques i 
culturals a causa de les mesures sanitàries especials adoptades a 
Figueres i Vilafant
250-01440/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76542; 76603).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el projecte d’urbanització del sector 
Montcal, a Begur
250-01441/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76543; 76565; 76604).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les concessions de les autopistes AP-7 i 
AP-2
250-01442/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76544; 76566; 76605).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació del míldiu en el sector de la 
vinya
250-01443/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76546; 76567; 76606).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament dels serveis territorials 
a la vegueria del Penedès
250-01444/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs (reg. 76545; 76568).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua 
de l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una 
solució basada en els principis de la nova cultura de l’aigua
250-01445/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76547; 76569; 76607).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el reconeixement dels escriptors 
catalans Carlos Ruiz Zafón i Juan Marsé Carbó
250-01446/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76548; 76608).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el foment, el prestigi i la difusió de 
l’espanyol i el reconeixement dels autors catalans en espanyol en el 
Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya
250-01447/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76549; 76609).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a 
la zona de Bellafosca, a Palamós
250-01448/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 76550; 76570; 76610).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reactivació del món rural
250-01449/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76551; 76611).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.09.2020 al 25.09.2020).
Finiment del termini: 28.09.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les ingerències inadmissibles del poder 
executiu en les decisions del poder legislatiu
250-01480/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 76571; 76612).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.09.2020; 10:30 h.
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Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00017/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 76832; 76834; 76835; 76836; 76838; 76839; 76840; 76841; 76843 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 16.09.2020

Reg. 76833 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.09.2020

Reg. 76874; 76875; 76879; 76880; 76882; 76894; 76909 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 17.09.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 76832, 76833, 

76909)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre la manca de diàleg polític i degradació 
institucional
Els successius Governs de la Generalitat de Catalunya han promogut durant la 

darrera dècada un projecte polític que ha generat una profunda divisió en la socie-
tat catalana, en la defensa del qual s’ha exacerbat la tendència a confondre Govern 
i Administració, així com la tendència a forçar i sotmetre les institucions comunes 
per posar-les exclusivament al servei d’aquest projecte polític.

A més de fallida des del punt de vista polític, l’estratègia, si n’hi ha hagut, s’ha 
acreditat com a molt lesiva pel conjunt de la societat i l’economia catalana, ha de-
gradat i erosionat les institucions i ha suposat una constant pèrdua d’oportunitats.

La divisió profunda ha arribat també a la majoria parlamentària que dóna suport 
al Govern, i al Govern mateix. El President de la Generalitat de Catalunya deia, el 
mes de gener d’enguany, que es sentia desautoritzat i veia el seu propi govern dividit 
i sense projecte. D’aleshores ençà, els elements d’aquest diagnòstic no han millorat, 
sinó ben al contrari. El President ha acreditat una manca de diàleg i interlocució po-
lítica que ja no abasta només les forces parlamentàries a l’oposició o els sectors so-
cials que no comparteixen el seu projecte polític, sinó que s’estén ara a socis del seu 
propi Govern i membres del que, fins fa escassos dies, era el seu propi espai polític. 
En aquestes circumstàncies, no hi ha realment una majoria parlamentària que doni 
suport a un Govern i a un programa de Govern, sinó tan sols una majoria parlamen-
tària que evita fins ara el seu esfondrament.

El President, i el Govern, són incapaços o no tenen voluntat de donar compliment 
al seu propi programa de Govern i, el que és més greu, tampoc no en donen a les 
resolucions i mocions aprovades pel Parlament, ni tampoc en despleguen eficaçment 
la legislació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Constata que la dècada en la que els successius governs de la Generalitat de 

Catalunya han promogut el conflicte institucional per tal d’assolir els seus objectius 
màxims ha suposat una acumulació de fracassos col·lectius en el camp polític, so-
cial, i econòmic, amb un efecte profundament divisiu sobre el conjunt de la societat 
catalana.

2. Constata que en aquesta dècada s’ha produït un procés de degradació institu-
cional, pel sotmetiment de les institucions comunes a la consecució de la secessió 
de Catalunya i per l’intent de substituir-les l’any 2017 per d’altres sense cap legiti-
mitat d’origen.

3. Constata que el Govern no dóna compliment a les resolucions i mocions apro-
vades pel Parlament, ni tampoc en desplega eficaçment la legislació.

4. Condemna les intromissions del Govern de la Generalitat en el funcionament 
del Parlament de Catalunya, incloent-hi l’exigència de cessament de funcionaris o 
la difusió de notícies falses sobre les campanyes institucionals del Parlament, entre 
d’altres.

5. Insta el Govern de la Generalitat a no intentar imposar un trencament unila-
teral del marc de convivència i a promoure, en canvi, un procés de diàleg entre les 
forces polítiques i els agents socials de Catalunya.

Proposta de resolució 2. Sobre la mala gestió del Govern
Fa més de 10 anys que el Govern de la Generalitat no aprova uns pressupostos 

que entrin en vigor l’1 de gener de l’any corresponent, mostrant així l’existència de 
successius governs febles, inestables i sense capacitat ni voluntat per donar resposta 
als problemes de la societat i l’economia catalana.

En aquests darrers anys, Catalunya ha perdut el lideratge econòmic dins Espa-
nya en relació al PIB i ha baixat posicions respecte a la competitivitat amb d’altres 
regions europees.

En la darrera dècada Catalunya ha perdut l’oportunitat de reforçar el seu sistema 
social, sanitari, educatiu i econòmic incorporant més recursos i polítiques a aquells 
àmbits estratègics. Per posar alguns exemples, en un darrer estudi de l’associació es-
tatal de directors i gerents de serveis socials, es mostraven les xifres que les Comuni-
tats Autònomes han dedicat a educació o sanitat en els darrers anys. Catalunya ha re-
duït, entre 2009 i 2019, els recursos en educació en 780,7 M€, i en salut en 3.267,7 M€.  
Som la Comunitat Autònoma que més ha reduït la inversió en salut i la penúltima 
en inversió en educació.

Si ens fixem en les dades econòmiques no millorem. L’any 2010 dedicàvem a les 
polítiques industrials 165 M€, l’any 2020 està en 51 M€. En l’àmbit d’universitats, 
trobem prop de 1.000 M€ l’any 2010 i l’any 2020 no arriba als 900 M€.

Hem desaprofitat 6 anys de creixement econòmic per millorar la inversió en ser-
veis essencials com la salut i l’educació, revertint retallades, i també per fer apostes 
estratègiques en l’àmbit econòmic basades en la innovació i la tecnologia.

Des de l’inici de la pandèmia provocada per la Covid-19, el Govern de la Gene-
ralitat no ha estat a l’alçada de les circumstàncies i no ha donat respostes als pro-
blemes que la crisis ens ha posat per davant. La seva incapacitat de gestió s’ha vist 
palesa en àmbits com les residències de gent gran, la compra de material sanitari i 
la contractació de rastrejadors o la falta de recursos i concrecions en l’inici de curs 
escolar.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya constata:
1. La falta de voluntat del Govern en aprofitar els sis anys de creixement eco-

nòmic per revertir les retallades i millorar la inversió dels serveis bàsics en salut i 
educació, i en polítiques industrials i econòmiques basades en el coneixement, la 
innovació i la tecnologia.

2. La falta d’interès i voluntat del Govern per portar a terme un pla de retorn 
de les més de 5.000 empreses que van canviar la seu social fora de Catalunya l’any 
2017 i 2018, i que ara lamentem pel cas de la fusió entre Bankia i Caixabank degut 
a la nul·la capacitat d’incidència de la Generalitat en aquest procés que convertirà la 
fusió en el banc més important de l’Estat.

3. La mala gestió del Govern en la gestió de la crisi provocada per la Covid-19 
tant en l’àmbit sanitari, i social com educatiu.

4. La falta de diàleg polític i social del Govern envers els grups parlamentaris i 
els agents socials i econòmics, així com la incapacitat per cercar acords que donin 
resposta a la greu crisi actual.

5. El trencament del Govern que no permet acordar internament les polítiques 
que millor poden afrontar aquesta crisi.

Proposta de resolució 3. Sobre els incompliments del Govern
Durant la XII Legislatura el Ple del Parlament ha aprovat 191 mocions amb di-

ferents acords que instaven al Govern a portar a terme actuacions en l’àmbit de les 
polítiques socials, sanitàries, educatives, econòmiques, etc.

Són moltes les mocions que reclamen al Govern de la Generalitat, des de l’inici 
de legislatura, que augmentin els recursos econòmics en salut per reforçar l’atenció 
primària, en educació per arribar al 6% del PIB establert per la LEC o per millorar 
les polítiques socials. Els darrers pressupostos aprovats corresponents a l’any 2020, 
demostren, però, el grau d’incompliment del Govern envers els acords aprovats per 
aquesta cambra.

Els incompliments per part del Govern constaten el poc respecte institucional i 
polític envers el Parlament de Catalunya i, per tant, la degradació de la pròpia ins-
titució.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata l’incompliment reiterat que fa el Govern 

de la Generalitat dels compromisos acordats pel Ple del Parlament.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a complir tots els 

acords adoptats en les mocions aprovades pel Ple del Parlament durant la XII Legis-
latura, especialment pel que fa a:

a. Les Mocions 6/XII i 119/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
de medi ambient.

b. Les Mocions 7/XII, 30/XII i 142/XII del Parlament de Catalunya, sobre polí-
tiques de salut.

c. La Moció 17/XII del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures que 
són competència de la Generalitat

d. Les Mocions 19/XII, 44/XII, 47/XII, 99/XII, 114/XII i 168/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre polítiques d’educació

e. Les Mocions 36/XII, 110/XII i 179/XII del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’interior.

f. Les Mocions 52/XII, 88/XII, 92/XII, 137/XII i 151/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre polítiques socials.

g. Les Mocions 56/XII, 97/XII i 129/XII del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques universitàries.
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h. Les Mocions 59/XII i 161/XII del Parlament, sobre polítiques d’igualtat de 
gènere.

i. La Moció 66/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política industrial.
j. La Moció 74/XII del Parlament de Catalunya, sobre les urbanitzacions i els 

barris amb dèficits urbanístics.
k. Les Mocions 75/XII i 139/XII del Parlament de Catalunya, sobre les políti-

ques laborals.
l. Les Mocions 79/XII i 171/XII del Parlament de Catalunya, sobre el món local
m. Moció 102/XII i 173/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 

d’habitatge.
n. Les Mocions 108/XII, 121/XII i 154/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

les polítiques contra el despoblament rural.
o. La Moció 130/XII del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals
p. La Moció 150/XII del Parlament de Catalunya, sobre la manca d’un finança-

ment just de la cultura.
q. La Moció 160/XII del Parlament de Catalunya, sobre els pressupostos per al 

2020.

Proposta de resolució 4. Sobre la degradació dels mitjans de 
comunicació. Un canvi de projecte per a la CCMA
Les dades del darrer Baròmetre del CEO mostren, una vegada més, com una part 

important de la població catalana segueix desconnectant dels nostres mitjans de co-
municació públics. L’audiència dels canals i emissores només respon a un públic de 
marcat perfil independentista, prova del marcat biaix secessionista que ja caracterit-
za a la Corporació.

En números, hem passat pràcticament del 57% de persones que no es conside-
raven independentistes i que veien TV3 o escoltaven Catalunya Ràdio fa 10 anys, 
a percentatges d’un 15% de mitjana. Els motius els denunciem reiteradament a la 
Comissió de Control del Parlament: el marcat biaix independentista, la manca de 
pluralisme i la dependència política i econòmica del Govern.

El pressupost de la Corporació continua sent deficitari. Aquesta s’ha mostrat in-
capaç en el darrers anys de fer un pressupost equilibrat. Les ajudes extraordinàries 
s’han fet durant tots els exercicis de manera permanent, tot incomplint el seu propi 
Pla de govern que incloïa la redacció i signatura d’un contracte programa per aquest 
període. Fins i tot, en les darreres setmanes el Govern ha anunciat l’ús del Fons esta-
tals extraordinaris Covid-19 per compensar la caiguda d’ingressos de la Corporació 
quan aquests fons són, essencialment, per dedicar a la despesa en salut i educació 
degut a la crisi de pandèmia.

La direcció que, a més de caducada, s’ha caracteritzat per una nefasta gestió hu-
mana i econòmica, ha estat incapaç d’haver formalitzat un contracte programa que 
proporcioni l’estabilitat econòmica, financera i laboral que la Corporació necessita, 
i que garanteixi uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i 
l’accés general a una informació veraç, plural i independent.

Les conseqüències no són només econòmiques, també en trobem d’altres de 
culturals, cíviques i lingüístiques; doncs quan un nombre considerable de catalans, 
pràcticament el 50%, no veu ni les nostres emissores ni els nostres canals de tele-
visió perquè no troba representades les seves idees, significa que la meitat de la po-
blació d’adults, joves i infants de Catalunya es desconnecta de la seva pròpia realitat 
social.

És necessari que els nostres mitjans públics siguin avantguarda i motor del sector 
audiovisual; però ho és més que siguin garants de la missió de servei públic que els 
hi ve encomanada i que actualment estan deixant de banda, doncs no són la televisió 
i la ràdio públiques de tots els catalans i catalanes.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Vetllar perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya compleixin amb el dret a la informació i els principis 
d’imparcialitat, objectivitat, pluralitat i neutralitat inherents als mitjans de comuni-
cació públics; i instar al CAC a crear nous barems i variables en els seus estudis so-
bre el pluralisme més enllà del criteri estadístic i quantitatiu en serveis informatius 
que permetin analitzar l’equilibri i la diversitat de veus en especial en les tertúlies.

2. Garantir una programació i un contingut de qualitat i plural, que respecti totes 
les opinions i manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses 
presents a tot el territori.

3. Oferir un contingut i un to informatius en aquells programes o emissions que 
així ho requereixen, obviant opinions personals i punts de vista dels professionals 
que hi participen; tot garantint els principis d’objectivitat, imparcialitat i neutralitat 
que recull el propi Llibre d’Estil de la Corporació.

4. Reconèixer que existeix un marcat biaix independentista entre l’audiència dels 
canals i emissores de la Corporació, tal i com mostren els darrers baròmetres del 
CEO; i instar al Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació 
específic per tal d’equilibrar aquest biaix de les audiències.

5. No destinar els recursos del fons estatal Covid-19 adjudicats a Catalunya per a 
compensar la reducció dels ingressos de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, ja que aquest destí no respon als objectius dels fons, i per tant, destinar-los 
a salut o educació, tal i com aquests determinen.

Proposta de resolució 5. Sobre la convocatòria d’eleccions
Els successius Governs de la Generalitat de Catalunya han promogut durant la 

darrera dècada un projecte polític que ha generat una profunda divisió en la societat 
catalana, una inestabilitat i incertesa en l’economia, i una degradació de les institu-
cions que ha comportat una pèrdua d’oportunitats en molts àmbits.

El President de la Generalitat de Catalunya afirmava el mes de gener d’enguany 
que el Govern estava dividit i esgotat i que, després de l’aprovació de pressupostos 
per al 2020, convocaria eleccions immediatament. El 24 d’abril es varen aprovar els 
pressupostos però no hi ha hagut convocatòria electoral posterior.

En aquests darrers mesos de gestió de la pandèmia provocada per la Covid-19, el 
Govern ha mostrat una incapacitat per cercar respostes a la triple crisi sanitària, so-
cial i econòmica més important de les darreres dècades. I, en comptes de convocar 
les eleccions anunciades per tenir un nou Govern, el President ha remodelat el seu 
equip de manera partidista i sectària, afeblint-lo encara més.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el President de la Generalitat a convocar elec-

cions de manera immediata.

Proposta de resolució 6. Sobre els consensos amplis i exploració del 
model federal
La societat catalana, com el conjunt de la societat espanyola i europea, afronta 

grans reptes. Molts d’ells són compartits, i només abordar-los amb amplis consen-
sos, i de manera coordinada i solidària, garanteix l’èxit en la consecució dels objec-
tius a assolir en els terrenys social, econòmic, ambiental, i també en el polític. Per 
assolir els amplis consensos que necessita la societat catalana, és imprescindible 
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l’establiment d’un diàleg polític honest, en profunditat i amb autèntica voluntat de 
negociar i arribar a acords.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Constata la necessitat d’establir consensos amplis com a única fórmula viable 

per superar la divisió i el bloqueig actuals, i crida a bastir-los mitjançant el diàleg, 
la negociació i el pacte.

2. Fa una crida al conjunt de la societat, i dels actors polítics i socials, a explorar 
les possibilitats i oportunitats que ofereix l’articulació d’un model federal a Espanya, 
i alhora a impulsar el procés de construcció federal de la Unió Europea.

3. Insta al Govern de la Generalitat a desbloquejar la convocatòria d’una nova 
sessió de la mesa de diàleg amb el Govern d’Espanya.

Proposta de resolució 7. Sobre la gestió del sistema sanitari
La crisi de la Covid-19 ha posat en evidència la fragilitat del nostre sistema de 

salut, que ha patit retallades en els darrers 10 anys de més de 3.267 milions d’euros. 
Un sistema de salut al qual li calen reformes en profunditat, i al mateix temps la ne-
cessitat de disposar d’uns serveis públics essencials, forts, universals, equitatius i de 
qualitat. Uns serveis públics de salut que hauran de ser proactius davant dels reptes 
de futur: dels canvis socials, demogràfics i econòmics, així com d’entorns de salut 
pública cada cop més complexos i incerts, també efecte del canvi climàtic i de l’in-
crement de les desigualtats en salut.

S’ha de posar la persona al centre de l’atenció i sumar els diferents serveis pú-
blics per respondre a les seves necessitats, acompanyar-la al llarg de la vida, i incor-
porar de manera essencial el tractament de la malaltia mental.

El creixement tan accelerat i amb volums tan grans de pacients i consultes en 
el primer episodi de la pandèmia, va obligar al sistema a desenvolupar de forma 
molt ràpida els plans de contingència, escurçant al mínim els terminis d’implantació 
d’aquests plans donat el fort creixement, la qual cosa ha generat una tensió impor-
tant en tots els centres, però que va posar en evidència la capacitat d’auto-organit-
zació del centres i el paper fonamental de totes i tots els professionals de la Salut.

Al costat d’això ens hem trobat una Conselleria de Salut i un Govern de la Gene-
ralitat sense cap lideratge, amb decisions erràtiques, sense un projecte global, i que 
no dóna compliment als acords del Parlament.

El Govern va trigar 46 dies a nomenar el nou Secretari de Salut Pública del De-
partament de Salut, i no es va preveure els reforços de salut pública i vigilància epi-
demiològica per fer front als nous brots. No es van contractar rastrejadors, ni es va 
reforçar l’atenció primària, que no ha estat fins ara que ha vist una proposta, però 
que tampoc concreta amb quins recursos faran possible el seguiment d’escoles i re-
sidències.

La fase de represa, precipitada pel Govern, per fer evident la pretesa recuperació 
de competències, ha estat molt mal gestionada pel Departament de Salut, va comen-
çar amb el Segrià i ha continuat amb l’extensió de la Covid-19 a la resta del territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que en els darrers 10 anys el Govern de la 

Generalitat ha retallat 3.267,7 milions d’euros en salut, el que suposa una reducció 
de la seva despesa en l’àmbit sanitari d’un 27%.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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2. Preveure els recursos pressupostaris adients per, pel que fa a les i els profes-
sionals de la Salut, se’ls hi pugui:

– retornar els drets i retribucions perdudes durant les retallades.
– facilitar l’equiparació de retribucions, de jornades i condicions laborals també 

d’objectius entre els i les professionals de l’ICS i el Siscat.
– preveure el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels sanitaris des del 2010.
3. Establir un programa de consolidació de places que permeti no només recu-

perar les pèrdues de personal produïdes per les retallades, sinó les necessitats d’am-
pliació generades durant els darrers anys, prioritzant l’atenció primària, amb una 
previsió de convocatòries de places àmplies i ràpides.

4. Donar compliments als acords del Ple del Parlament de Catalunya pel que fa 
a rescindir el contracte amb l’empresa FERROSER pel rastreig de casos i contactes 
de la Covid-19, en cas de no haver-se realitzat, presentar un informe de les causes 
que no ho ha fet possible, quines tasques han realitzat, quins imports s’han abonat, i 
quines previsions de realització de tasques hi ha previst fins a 31 de desembre.

5. Realitzar una auditoria de la despesa realitzada per la gestió de la pandèmia 
i sota l’estat d’Alarma, auditoria que ha de contemplar totes les contractacions rea-
litzades i la seva idoneïtat, de tot el sistema ICS i Siscat. Els resultats d’aquesta au-
ditoria s’hauran de presentar, en un període no superior a tres mesos, davant la Co-
missió de Salut.

Així mateix, realitzar una auditoria independent sobre les despeses que s’han ge-
nerat al sector privat i la seva relació amb la tarifa establerta, per tal de que, si és el 
cas, es pugui retornar als pressupostos públics l’escreix de pagament.

Proposta de resolució 8. Sobre la gestió de l’educació
El sistema educatiu de Catalunya, en un context d’incertesa provocat per la pan-

dèmia de la Covid-19, afronta l’inici de curs més complicat dels últims anys, marcat 
també per la reducció en 780 milions d’euros de la inversió en educació per part dels 
governs independentistes a Catalunya en els darrers 10 anys, i en un context d’ele-
vada segregació escolar i de taxes d’abandonament escolar prematur per sobre de la 
mitjana espanyola i europea.

Però el Govern de la Generalitat no sembla haver après massa lliçons del darrer 
curs confinat: continuen mancant docents per garantir grups de 20 alumnes a tot el 
territori, no es coneix quin és el pla B en casos de quarantenes o nous confinaments 
(si es posarà a disposició equipament informàtic, connectivitat i capacitació digi-
tal...), falten instruccions clares sobre el currículum a assolir, i no s’ha habilitat un 
fons específic per reforçar els serveis de neteja i desinfecció dels centres educatius, 
entre d’altres.

En definitiva, malgrat l’esforç ingent del conjunt de la comunitat educativa per 
començar aquest curs amb les màximes garanties de seguretat, i de la responsabili-
tat i confiança de les famílies per acompanyar els infants i joves en aquests propers 
mesos, hem de tornar a lamentar el fracàs de la gestió del govern, que no ha sabut 
liderar una prioritat de país com la tornada a les aules després de 6 mesos de tanca-
ment de centres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que en els darrers 10 anys el Govern de la 

Generalitat ha retallat 780,7 milions d’euros en educació, el què suposa una reducció 
del 12% de la despesa que s’ha destinat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
2. Donar compliment dels acords de la Moció 168/XII sobre la situació d’emer-

gència educativa aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 18 de juny 
de 2020 i determinar el pressupost i calendari de cadascuna de les propostes.
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3. Rebutjar la decisió del Departament d’Educació de fomentar l’eliminació de la 
sisena hora als centres educatius públics de màxima complexitat durant aquest pro-
per curs, positiva per compensar les desigualtats educatives.

4. Garantir el desplegament efectiu i la implementació del decret 150/2017 de 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, reforçant 
la dotació de personal docent i no docent per reforçar l’atenció educativa a l’alum-
nat amb necessitats de suport educatiu i vetllar perquè aquests no se separin del seu 
grup estable, comprometent així avenços en matèria d’inclusivitat als centres edu-
catius ordinaris.

5. Lamentar la seva decisió de recuperar el saldo pendent de les targetes moneder 
distribuïdes a les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador durant el curs escolar, 
i de no mantenir la càrrega d’aquestes targetes durant els mesos d’estiu, per garan-
tir la suficiència alimentària, i exigir que aquesta sigui una prioritat en el nou curs 
escolar, tant si és mitjançant els ajuts al servei de menjador a les escoles com amb 
altres fórmules viables i que no fomentin el risc de contagi, en períodes de quaran-
tena o de nous confinaments.

Proposta de resolució 9. Sobre la gestió de les polítiques socials
Els darrers 10 anys de governs formats, d’una o altra manera, per formacions 

independentistes han situat Catalunya a la cua en inversió social. Són molts els indi-
cadors que així ho han senyalat durant aquests anys, i no només durant la greu crisi 
econòmica, sinó també en escenaris posteriors de recuperació. Es tracta, per tant, 
de l’establiment d’altres prioritats entre les que no es troben les polítiques socials: 
educació, salut i serveis socials. Així ho demostren les darreres dades fetes públi-
ques per l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, després d’analitzar 
la inversió social de les diferents Comunitats Autònomes. Catalunya és la Comu-
nitat Autònoma que més retalla en polítiques socials (2007-2019), 588€ menys per 
habitant en polítiques socials del que invertia l’any 2009. Altres comunitats amb un 
deute públic superior al català i amb els mateixos –o més greus– problemes de fi-
nançament han estat capaces d’incrementar la seva aposta per les polítiques socials. 
Tampoc els recents pressupostos aprovats per la Generalitat reverteixen aquesta si-
tuació, ja que és testimonial l’increment si el comparem amb la despesa social exe-
cutada l’any 2019. Catalunya es situa en el vagó de cua de la resta de comunitats del 
nostre entorn i torna, un any més, a ser la Comunitat que més està trigant en revertir 
les retallades fetes anys enrere.

El Govern de la Generalitat de Catalunya no només ha estat incapaç de fer com-
plir la gran majoria de les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya: també 
les proposades en el seu Pla de Govern. Hores d’ara, Catalunya no disposa ni d’una 
Llei autonòmica d’Autonomia Personal, ni del desplegament normatiu d’un servei de 
Teleassistència Avançada, ni del desplegament de la Llei de Drets i Oportunitats de 
la Infància i l’Adolescència, ni d’una Llei de Foment de l’Associacionisme o de Gent 
Gran, ni d’un nou Pla de Suport al Tercer Sector, ni un nou model per als Centres 
Especials de Treball, o d’una Agència Catalana de Protecció Social. Aquests són 
només alguns dels molts exemples dels reiterats incompliments per part del Govern 
del seu propi Pla.

Catalunya està desnortada en polítiques socials. Cap nova proposta, prestació o 
servei que hagi millorat substancialment la vida d’una part important de catalans i 
catalanes, més encara quan mantenim uns alts índex de pobresa severa, de pobresa 
infantil, de llistes d’espera en dependència, i quan continuem sent la comunitat au-
tònoma amb menys inversió social dels darrers 10 anys i la que més està trigant en 
revertir aquestes retallades.

Aquesta manca d’inversió social i d’iniciativa política, ha agreujat encara més el 
correcte abordatge de les situacions derivades de la crisi sanitària, econòmica i so-
cial provocades per la Covid-19. Una nova realitat davant la qual les administracions 
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han de fer-hi front de manera eficaç i abocant els recursos necessaris per intentar 
evitar l’eixamplament de la fractura social i les desigualtats. El 21,3% de catalans i 
catalanes es troben en risc de pobresa. Mentre que a Espanya la població en situació 
d’exclusió social severa es reduïa en un 19%, abans de la Covid-19, a Catalunya s’in-
crementava en un 3,7%. És a dir, a dia d’avui hi ha 26.000 persones més en situació 
de pobresa severa en relació a l’any 2013 o dit d’una altra manera: 1 de cada 5 per-
sones a Catalunya es troba en situació d’exclusió. Aquesta situació present abans de 
la pandèmia s’ha vist incrementada en els darrers mesos. De fet, l’organització Save 
The Children avisa que la Covid-19 incrementarà la pobresa infantil a Catalunya en 
un 36%, empitjorant encara més l’esfereïdora dada actual que situa en un 16% els 
infants i joves en situació de pobresa severa.

En aquests moments calen polítiques que protegeixin als sectors més febles de 
la nostra societat, especialment aquells que ja estaven en situació d’exclusió i que 
sabem que aquesta esdevindrà estructural: persones sense llar, infància, gent gran i 
persones víctimes de violència masclista.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de Catalunya ha estat inca-

paç durant els darrers 10 anys d’aplicar polítiques efectives per lluitar contra l’incre-
ment de la pobresa infantil, el risc de pobresa extrema, les llistes d’espera en depen-
dència o la desinversió social, situant Catalunya com la Comunitat Autònoma amb 
menys inversió social per càpita de tot l’Estat.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
2. Incrementar, en el cas de fills o filles de víctimes mortals a conseqüència de 

violència masclista, l’import de la indemnització fins el 30 % de l’import previst pel 
mateix supòsit a l’annex I de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i 
Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme, és a dir, un màxim de 75.000 €. En 
cas de concurrència de descendents, cada fill o filla té dret a rebre aquesta quantitat.

3. Destinar 10 milions d’euros a la lluita contra el sensellarisme en base a l’Estra-
tègia Integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya de l’any 2017 i encara 
no aplicada, atenent especialment els nous perfils que es deriven de la crisi social 
provocada per la Covid-19 i que afecta a persones cada cop més joves i amb més di-
ficultats per accedir a recursos residencials alternatius.

4. Convertir els programes d’ajuts excepcionals a les famílies vulnerables en in-
gressos mensuals via targetes moneder durant tota la durada de la crisi, per evitar 
l’agudització de les seves circumstancies, la saturació dels serveis socials i afavorir 
l’apoderament de les famílies.

5. Obrir immediatament totes les oficines d’Afers Socials i Famílies del territori 
català amb atenció presencial, sempre garantint les mesures de seguretat de profes-
sionals i usuaris recomanades per les autoritats sanitàries.

6. Introduir la figura dels/les professionals del treball social en els equips de ras-
trejadors de Covid-19. El seguiment de casos positius de persones en seguiment dels 
Serveis Socials requereix de l’acompanyament de professionals per garantir el seu 
seguiment i aïllament.

Proposta de resolució 10. Sobre la reindustrialització
Darrerament són molts els anuncis empresarials de tancament de fàbriques: Nis-

san, Saint Gobain, Alfisa, Bosch, Nobel Plàstiques Ibérica. Moltes d’aquestes com-
panyies internacionals han aprofitat la pandèmia provocada per la Covid-19 per fer 
plans de tancament o reajustaments sobretot en el sector industrial.

Aquest degoteig de tancament d’empreses no ens ve de nou, és des de la crisi del 
2008 que hi ha una disminució d’indústries al nostre país on aquest sector represen-
ta el 20,7% del PIB, i si prenem com a mesura la industria manufacturera, la xifra 
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disminueix fins el 17%. Malgrat la forta arrel industrial del nostre país hem perdut 
potencia industrial.

L’any 2015 es va presentar el Pacte Més Indústria signat per agents socials i eco-
nòmics, col·legis professionals, universitats amb l’objectiu de posar la indústria al 
centre del debat i establir les bases d’una política industrial innovadora i de futur, 
basada en el coneixement i la innovació. L’any 2016 els grups de la oposició del Par-
lament vàrem forçar al Govern a portar a terme un Pacte Nacional per la Indústria 
que havia de reforçar la política industrial catalana amb una estratègia de futur. El 
Pacte es va aprovar el juliol del 2017 i ha tingut un impacte més aviat tímid a tenor 
del descens del paper de la indústria al país.

En breu, caldrà refer un nou Pacte que posi la indústria al centre de l’agenda polí-
tica amb l’objectiu d’aconseguir una indústria més innovadora basada en el coneixe-
ment i la tecnologia. Ara bé, això no succeirà si no som capaços de posar projectes 
sobre la taula i sobretot recursos. Cal prioritzar i ser ambiciosos si volem crear llocs 
de treball de qualitat i estables en el nostre teixit econòmic. L’any 2010 dedicàvem a 
les polítiques industrials 165 M€ i avui aquesta xifra baixa fins als 51 M€.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la falta de voluntat i d’acció política del 

Govern de la Generalitat per evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs 
de treball, així com la falta de recursos destinats a les polítiques industrials que, en 
els darrers 10 anys, s’han reduït en un 30%.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les reivindicacions i defensa 
dels llocs de treball que estan portant a terme els treballadors i treballadores de les 
empreses que actualment es troben en situació de crisis o de tancament, tals com 
Saint Gobain, Bosch, Nissan, Alfisa, Nobel Plàstiques Ibérica...

3. El Parlament de Catalunya constata la falta de responsabilitat i la inconscièn-
cia del Govern de la Generalitat en la filtració interessada i partidista de converses 
que s’estan produint en les negociacions per aconseguir atraure inversions a la Zona 
Franca i que podrien entorpir acords i posar en perill llocs de treball futurs.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
4. Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Indústria per tal que, en el cas del 

tancament anunciat per algunes empreses, es cerquin socis industrials que puguin 
mantenir l’activitat industrial i el màxim de llocs de treball possibles.

5. Destinar en els propers quatre anys 1.000 M€ a polítiques industrials que ens 
permetin fomentar la indústria de la innovació basada en la tecnologia i el coneixe-
ment, en sectors estratègics com l’automoció i la seva transformació digital, la intel-
ligència artificial, les biotech o la indústria 4.0.

6. Destinar 25 milions d’euros a les tasques de formació i outplacement dels tre-
balladors/es per fer front als possible ajustos de plantilla.

7. Dissenyar un pla sobre habilitats digitals que permeti la recol·locació de treba-
lladors en sectors estratègics demandants d’ocupació

8. Desenvolupar els plans de xoc corresponents per tal de fer front a la difícil 
situació que viuen alguns territoris a causa del tancament d’empreses, tals com el 
Penedès, l’Anoia o l’Ebre. Cal posar tots els recursos per revertir les dades econòmi-
ques de comarques molt perjudicades per l’atur i la falta d’horitzó industrial.

9. Presentar a la comissió corresponent, en el termini de dos mesos, un Pla de 
xoc pel Penedès, acordat amb els agents socials, econòmics i locals del territori, que 
estableixi una estratègia de reindustrialització que ha de comportar: major inversió 
en infraestructures físiques i intel·ligents, polítiques actives d’ocupació que perme-
tin formar i actualitzar les capacitats dels treballadors en els sectors demandants 
d’ocupació com la tecnologia, l’automoció o l’energia, una estratègia per l’atracció 
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d’inversions, un pla de digitalització de les empreses existents, reconversió sosteni-
ble del teixit industrial en sectors com el camp i l’energia, la logística, el turisme o 
l’automoció i el sector agroalimentari.

Proposta de resolució 11. Sobre el coneixement, la tecnologia i la 
innovació
Si volem fer front a l’actual crisi sanitària que també ho és social i econòmica, 

cal que avancem inevitablement cap a una economia del coneixement.
El coneixement que es genera a les universitats i als centres de recerca s’ha de 

transferir al teixit productiu per tal de valoritzar-lo a través dels processos, els pro-
ductes i els serveis generant així innovació i, per tant, competitivitat. Aquest és un 
dels reptes que té el nostre sistema. Som dels països amb una producció científica 
més elevada però els diversos estudis i rànquings a nivell europeu ens situen en po-
sicions baixes en innovació. I, per tant, és en aquí on caldrà incidir de manera més 
intensa.

La pèrdua de la competitivitat de Catalunya en relació amb altres regions eu-
ropees situant-nos avui per sota de la mitjana, en la posició 161 d’un total de 268 
regions, o el descens fins a la posició 46 en el Top 100 ranking clúster d’innovació 
mundials són dues mostres de la falta de recursos i de polítiques envers la indústria 
de la innovació.

El sistema de coneixement compta avui amb el mateix finançament que l’any 
2010, és a dir, hem perdut una dècada per reforçar i invertir en coneixement i tecno-
logia, per tant, en una indústria més competitiva i innovadora.

El pressupost en polítiques industrials era l’any 2010 de 165 M€ i en aquest 2020 
és de 51 M€, el finançament de les universitats s’ha reduït un 10% en 10 anys tenint 
en compte que l’any 2010 comptàvem amb 1.000 M€ de pressupost. I les polítiques 
de recerca s’han mantingut estables en un moment en el què calia enfortir-les per 
reforçar la nostra economia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la falta de recursos que, en els darrers 

anys, el Govern de la Generalitat ha destinat a les polítiques per transformar el nos-
tre model productiu basant-lo en el coneixement, la tecnologia i la innovació, per tal 
de generar llocs de treball de qualitat i estables.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Augmentar el finançament i les inversions a les universitats públiques catala-

nes fins arribar als 1.500 M d’euros l’any 2023, revertint les retallades i recuperant 
la capacitat en tots els àmbits propis de la universitat i acostant-nos als estàndards 
europeus.

3. Prioritzar les polítiques de recerca, innovació i tecnologia, dotant-les d’un in-
crement significatiu fins arribar al 2% l’any 2023 amb l’objectiu d’aconseguir una 
economia i una indústria més competitiva.

4. Desenvolupar infraestructures intel·ligents:
a. Finalitzar el desplegament de la fibra òptica per tot Catalunya l’any 2021
b. Iniciar el desplegament de la tecnologia 5G
5. Dissenyar un programa ambiciós per a la digitalització de les empreses cata-

lanes amb els recursos suficients i amb el suport dels instruments ja existents, tals 
com els d’ACC10 o Eurecat.

6. Presentar, en el termini de 3 mesos, les conclusions de la Comissió Interdepar-
tamental contra la despoblació i a favor del desenvolupament rural a través de me-
sures fiscals, legislatives i financeres que evitin l’abandonament de part del territori. 
Al mateix temps, impulsar un acord contra la despoblació, de manera coordinada, 
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entre la Unió Europea, el Govern de l’Estat, el Govern de la Generalitat i la resta 
d’Administracions Públiques.

7. Crear un Fons pressupostari de 100 Milions d’euros per fer front a la despo-
blació i potenciar el desenvolupament econòmic rural.

Proposta de resolució 12. Sobre la transició energètica
La transició energètica i la transició ecològica són una realitat que cal abordar 

com un dels nous eixos estratègics a Catalunya i és una clara oportunitat de creació 
de nova ocupació que no podem deixar escapar.

Catalunya ja no figura al capdavant de l’energia renovable a Espanya i s’ha situat 
a la cua. Aquestes darreres setmanes hem vist com a Galícia es comencen a instal·lar 
molins al mar així com també al País Basc on associat a l’energia renovable es pre-
veu un gran projecte relacionat amb l’Hidrogen. Cap d’aquestes dues noves activitats 
relacionades amb l’energia es preveu a Catalunya.

Avui, per la inacció del Govern de Catalunya continuem a la cua en el conjunt 
d’Espanya en incorporació de nova generació elèctrica a partir de fons renovables. 
Al llarg d’aquest any s’han connectat a la xarxa elèctrica 2277,25 MW a partir de 
fonts d’energies renovables dels que només 22,97 MW ubicats a Catalunya.

Tanmateix, podem incidir en aquestes noves formes de generar, transportar i 
emmagatzemar energia. Disposem, a més en diverses comarques de Catalunya de 
potents infraestructures en les línies transportadores d’electricitat . Això ens atorga 
un avantatge competitiu que podem i hauríem d’aprofitar.

Cal aprofitar la disposició per primer cop a la història d’un Govern d’Espanya 
que ha reconegut el dret a tenir una transició justa amb compensacions a les comar-
ques amb instal·lacions generadores d’electricitat amb carbó i nuclears. Aquest Go-
vern ha creat, el passat 28 d’abril, l’anomenat «Instituto para la Transición Justa» 
que s’ocuparà de donar suport als Plans de reactivació de les comarques que dispo-
sem de grups nuclears.

Considerem que el vent, l’aigua i el sol són recursos naturals que són de tots i 
només es justifica el seu aprofitament privat més que temporalment i perquè les in-
versions són molt elevades però cada territori i cada ciutadà i cada ciutadana ha de 
poder beneficiar-se’n, cosa que no ha succeït fins ara.

Per tot això, creiem que ha arribat el moment d’abandonar posicions negatives i 
de rebuig a les noves formes d’explotar l’energia i les activitats que s’hi relacionen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que per la inacció del Govern de la Gene-

ralitat, Catalunya està a la cua d’Espanya en incorporar capacitat de generació elèc-
trica a partir de fons d’energia renovable.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Presentar en el termini de dos mesos, el pla de desenvolupament d’energies 

renovables 2021-2030, que especifiqui els objectius de construcció anuals que per-
metin assolir al final del període la instal·lació de 10.000 MW de nova capacitat de 
generació eòlica i fotovoltaica per cobrir el 50% l’any 2030 de la demanda elèctrica 
de Catalunya.

3. Presentar en el termini de dos mesos un pla per recuperació de les concessi-
ons actuals de les mini hidràuliques cap a la gestió pública quan acabi el període 
concessionat.

4. Liderar i adoptar un posicionament actiu envers la implantació de les energi-
es modificant la vigent normativa, amb la finalitat també de donar veu al territori.

5. Elaborar un Pla de reactivació Econòmica conjuntament amb el govern d’Es-
panya amb l’objectiu d’una transició energètica justa en vistes al futur de les nu-
clears d’Ascó i Vandellòs.
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6. Presentar, en el termini de dos mesos, pel seu debat i posterior aprovació en el 
Parlament de Catalunya del primer quinquenni dels pressupostos de carboni tal com 
fixa la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Proposta de resolució 13. Sobre els fons europeus
Des de l’inici de la crisi provocada per la Covid-19, el Govern d’Espanya ha mos-

trat la seva voluntat per ajudar a les famílies i a les empreses davant aquesta situació, 
a través de diverses polítiques que han suposat i suposen recursos per als col·lectius 
més afectats, tals com l’Ingrés Mínim Vital o els ERTO.

En aquests mesos, l’esforç del Govern d’Espanya ha estat immens i ha transferit a 
les CCAA un Fons Covid-19 de 16.000 M€ amb l’objectiu de reforçar les polítiques 
de salut i educació, principalment.

El passat 21 de juliol la Unió Europa va aconseguir una acord històric amb la 
creació del Pla de Recuperació per a Europa amb una dotació de 750.000 milions 
d’euros. Aquest Pla té com a objectius contribuir a reparar els danys econòmics i 
socials provocats per la pandèmia del coronavirus i posar les bases per aconseguir 
una Europa moderna i més sostenible.

Espanya rebrà 140.000 milions d’euros del total del Fons que s’hauran de desti-
nar a recuperar l’economia i transformar l’actual model productiu, a través de prio-
ritzar la transició ecològica, la digitalització, la mobilitat sostenible i l’economia de 
la cura i la salut. La importància d’aquests fons és evident per poder fer front a la 
dura crisi que vivim i poder sortir més reforçats amb una economia més competi-
tiva.

El passat 31 de juliol el President del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va con-
vocar una reunió amb els Presidents autonòmics per tal de tractar, entre d’altres, el 
repartiment dels Fons europeus. A aquesta reunió el President Torra va ser l’únic 
President autonòmic que no hi va assistir.

En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha fet una mala gestió d’alguns 
recursos europeus rebuts havent de retornar fons que s’haurien d’haver dedicat al 
programa de garantia juvenil, per exemple. En concret, es varen retornar 43 M€ 
tenint en compte que els nivells d’atur dels joves catalans supera els de la mitjana 
europea.

En aquesta línia, al mes de maig, el Departament de la Vicepresidència i d’Eco-
nomia i Hisenda va decidir reassignar els recursos del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDER) per a destinar-los a despesa sanitària derivada del 
coronavirus, sense haver-ho consensuat amb la resta de departaments afectats, ajun-
taments i centres de recerca. Aquesta decisió ha comportat, en l’actualitat, una man-
ca de finançament dels projectes que es pretenien finançar amb els FEDER que el 
Govern encara no ha garantit malgrat el compromís del President Torra i el Vice-
president Aragonès.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que:
a. El Govern d’Espanya ha fixat l’augment del sistema de finançament autonòmic 

per a Catalunya en 1.632,5 milions d’euros, que fan un total de 21.816 milions d’eu-
ros, un 8% més que l’any 2019

b. El Govern d’Espanya ha acordat assignar recursos extraordinaris a càrrec del 
Fons de Finançament Autonòmic per a fer front a part de les desviacions del dèficit 
del 2019, que, en el cas de Catalunya, va ésser del 0,56%, i pel qual rebrà 819 mi-
lions d’euros

c. El Govern d’Espanya transferirà un total de 3.312 M€ a Catalunya provinents 
del fons estatal extraordinari no reemborsable, creat per fer front a la Covid-19.
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d. 679.000 treballadors a Catalunya s’han acollit als ERTO, 247.000 autònoms 
han rebut la prestació extraordinària durant la pandèmia, i 102.214 empreses s’han 
acollit al finançament ICO amb un total de 98.878 M€.

2. El Parlament de Catalunya constata la importància de l’acord històric al què 
ha arribat la Unió Europea posant 750.000 milions d’euros a disposició dels Estats 
per tal de fer front a la crisis provocada per la Covid-19, i el treball dut a terme pel 
Govern Espanyol.

3. El Parlament de Catalunya constata la mala gestió del Govern de la Generali-
tat envers alguns dels recursos rebuts provinents de fons europeus, posant en perill 
la supervivència d’alguns projectes i perdent oportunitats de futur.

4. El Parlament de Catalunya reprova l’actitud del President de la Generalitat per 
la no assistència a la reunió convocada pel President del Govern d’Espanya en la que 
es debatia el repartiment dels Fons europeus.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a participar en 
qualsevol reunió en la que es debatin més recursos per a Catalunya, ja siguin pro-
vinents del Govern d’Espanya o de la Unió Europea.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a definir en el 
termini d’un mes, conjuntament amb les forces polítiques i els agents socials i eco-
nòmics, els projectes estratègics que presentarà per al seu finançament a través dels 
fons europeus.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar durant 
aquest mes de setembre un acord de Govern en el què es garanteixi el finançament 
de la Generalitat per als projectes inicialment finançats amb fons FEDER, tant els 
què es refereixen al sistema de recerca com els del món local.

Proposta de resolució 14. Sobre la cultura
La pandèmia provocada per la Covid-19 ha generat una crisis sanitària, social i 

econòmica que ha afectat de manera contundent alguns sectors, com el de la cultura 
que ha patit tres mesos de tancaments de teatres, cinemes, biblioteques, llibreries, 
museus, etc. Aquests tancaments han portat a anul·lar festivals, concerts i trobades 
culturals de tots tipus.

Amb la represa de la normalitat el sector va patir la incertesa que el Govern va 
generar amb decisions contradictòries, canvis de posició (obertura/tancament) en la 
mateixa setmana, sense haver tingut en compte que el sector cultural havia fet un 
esforç important per aconseguir activitat segura que, finalment, s’ha anat recupe-
rant, molt poc a poc.

Les ajudes al sector cultural per part del Govern de la Generalitat han estat es-
casses i insuficients, i caldrà més enllà del canvi de responsable política al capda-
vant de la Conselleria, posar els recursos que necessita la nostra cultura, arribant al 
2% del total del pressupost de la Generalitat.

El passat 14 de juliol el Govern de la Generalitat va acordar encarregar al Depar-
tament de Cultura, en col·laboració amb el d’Educació, la redacció del Pla Nacional 
del Llibre i la Lectura amb l’horitzó 2030, a la vegada que aprovava les bases que 
han de regir la seva elaboració.

L’organisme coordinador del Pla és la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), 
amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Direcció General de Creació, 
Acció Territorial i Biblioteques i de l’Àrea del Llibre de l’Institut Català de les Em-
preses Culturals (ICEC). El Departament de Cultura ha de presentar el Pla al Go-
vern, per procedir a la seva aprovació definitiva, el setembre de 2021.

Entre els cinc eixos que ha de contemplar el Pla hi consta:
«c) Foment de l’hàbit lector, la competència lectora i el llibre entre la petita in-

fància, infants i joves fora de l’àmbit escolar, en què es proposen les actuacions en-
caminades a difondre i prestigiar la lectura en tots els seus formats i suports, així 
com promoció de la lectura en llengua catalana i occitana com un factor de cohesió 
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social, especialment en entorns socialment vulnerables i poc proclius a la lectura 
en català.

d) Suport a la indústria editorial (autors, editors, distribuïdors, llibreters) en llen-
gua catalana i occitana en tots els seus formats, en què s’analitzen les necessitats 
del sector i es proposen les línies de treball que han de garantir la consolidació, el 
desenvolupament i la modernització de la cadena de valor del llibre en tota la seva 
extensió.»

De redactar-se el Pla amb aquestes premisses, en quedarien exclosos els autors 
catalans en llengua castellana com també el sector editorial en castellà, del qual Ca-
talunya, i especialment Barcelona, en són líders mundials. En quedarien exclosos, 
entre d’altres, autors i autores tan importants com Carlos Barral, Eduardo Mendoza, 
Josep Maria Gironella, Jaime Gil de Biedma, Carmen Laforet, Anna Maria Moix, 
Manuel Vázquez Montalban, Carlos Ruiz Zafón, Javier Cercas, Joan Boscà, Clara 
Usón, Kiko Amat, Sergio Vila-Sanjuan, Francisco Casavella, Cristina Fernández 
Cubas, Víctor del Árbol, Javier García Sánchez, Enrique Vila-Matas, Alicia Gimé-
nez Bartlett, Enrique de Hériz, África Lorente, José Agustín, Juan i Luís Goytisolo, 
Ana María Matute, etc.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Constata que el sector cultural català, sis mesos després de la declaració de 

l’Estat d’alarma, continua en una greu situació, essent un dels sectors més perjudi-
cats per les insuficients mesures adoptades pel Govern, especialment, per fer front a 
la precarietat que pateixen la majoria dels seus treballadors i treballadores.

2. Insta el Govern a modificar les bases aprovades el 14 de juliol passat, de 
redacció del Pla Nacional del Llibre i la Lectura amb l’horitzó 2030, especialment 
els eixos c i d, per tal que s’hi incloguin tant els autors en llengua castellana com la 
indústria editorial en castellà.

Proposta de resolució 15. Sobre les ocupacions d’habitatges
El fenomen de l’ocupació no és nou. Fa anys que es produeix, i es va veure inten-

sificat arran de la crisi immobiliària, que va deixar a moltes persones sense habitat-
ge i molts habitatges buits i en mans de grans tenidors.

En els últims mesos, s’ha posat en evidència que a Catalunya la xifra d’ocupaci-
ons s’ha disparat. Aquest fet comporta major vulnerabilitat de les famílies, ja vul-
nerables, que no tenen altra alternativa residencial que ocupar, i que en molts casos 
queden en mans de les màfies que fan negoci a costa de la seva situació.

Per altra banda, les ocupacions mafioses comporten inseguretat i conflictivitat 
als barris més afectats per les ocupacions.

Davant d’això, i tot i ser conscient d’aquesta realitat, el Govern de la Generalitat 
mira cap a una altra banda, incapaç d’articular alternatives residencials a les perso-
nes que les necessiten, i d’actuar amb contundència enfront de les màfies que operen 
en les ocupacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la falta de voluntat del Govern de lluitar 

contra els habitatges buits i els habitatges ocupats, crisi a la que no ha dedicat ni 
recursos ni polítiques per a fer-hi front. I tanmateix constata que hi ha 27.558 pisos 
buits a Catalunya de grans tenidors o de propietaris amb més de 10 habitatges i que, 
en els primers sis mesos de l’any les ocupacions han crescut a Catalunya fins arribar 
a 3.611 denúncies, encapçalant el rànquing a tot l’Estat.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Posar en marxa, d’acord amb les seves competències, un Pla Integral d’Abor-

datge de l’Ocupació a Catalunya.
3. Impulsar, en el marc d’aquest Pla, convenis de cooperació amb els municipis 

catalans, tal com ja preveu la normativa, per tal de conèixer la realitat de l’ocupa-
ció en els municipis catalans. En el marc d’aquests convenis cal fer un cens continu 
d’habitatges buits i d’habitatges ocupats, identificant els perfils dels ocupants, les 
qualitats dels habitatges i els propietaris dels mateixos.

4. Actuar contra els habitatges buits de grans tenidors, incrementant el tipus im-
positiu de l’Impost sobre Habitatges Buits.

5. Treballar en el marc del Pla Integral d’Abordatge de l’Ocupació a Catalunya 
en els següents àmbits:

a. En l’àmbit social, instar al Govern a fer seguiment de les necessitats residen-
cials i socials de les persones que s’han vist aboca-des a l’ocupació. Posant els re-
cursos necessaris per donar-los una alternativa residencial, així com treballant altres 
aspectes socials que ajudin a superar la situació de vulnerabilitat.

b. En l’àmbit d’interior, instar al Govern a impulsar la coordinació efectiva de to-
tes les forces i cossos de seguretat, a través de les juntes de seguretat locals. Només 
amb la coordinació es podrà aconseguir la lluita eficaç contra les màfies organitza-
des que afavoreixen les ocupacions il·legals.

c. Fer les gestions amb la Sala de Govern del TSJC, així com amb les de les au-
diències provincials de Catalunya, per tal que estableixin la necessària unificació 
de criteris interpretatius, mentre no es produeix una modificació legislativa sobre la 
matèria, per tal de garantir la seguretat jurídica en la lluita contra les ocupacions i 
els delictes connexos.

Proposta de resolució 16. Sobre turisme i comerç
La pandèmia provocada per la Covid-19 ha provocat una greu crisi en l’econo-

mia catalana i, especialment, en el sector del turisme i el comerç. Els tres mesos de 
confinament van comportar la pèrdua de la temporada turística de la Setmana Santa, 
degut al tancament dels establiments. Al mes de juny van obrir el 50% dels establi-
ments, provocant que molts treballadors discontinus no poguessin tornar a la feina. 
Els rebrots del juliol van reduir reserves i, per tant, van provocar una caiguda del 
sector turístic que s’estima al voltant del 60%, i de manera desigual en el territori.

Aquesta situació posa de nou sobre la taula el debat etern sobre el futur del mo-
del turístic a Catalunya i la necessitat de repensar-lo, tenint en compte els reptes i 
les incerteses que existeixen a nivell global, tals com els atacs terroristes o les pan-
dèmies, que ens fan plantejar nous escenaris.

En resum, el sector afirma que el turisme de proximitat i nacional ha ajudat a no 
tancar un estiu nefast:

– Els municipis de l’interior i les residències de turisme rural han tingut una ocu-
pació moderada.

– Els municipis costaners amb presència molt important de segones residències, i 
amb poca capacitat hotelera o hotels de petites dimensions, han tingut, especialment 
a l’agost, uns resultats acceptables. Els establiments de restauració han acompanyat 
aquesta tendència, mentre que el comerç ha patit una situació pitjor.

– Els municipis costaners amb gran capacitat hotelera i campista han tingut pit-
jors dades d’ocupació ja que la seva dependència del turista internacional és més 
forta. En aquest sentit, per exemple, la comarca del Maresme ha tingut una capacitat 
hotelera només del 12%. Unes xifres clarament insuficients.

Aquesta caiguda del sector durant els mesos de pandèmia cal analitzar-lo bé, do-
nar respostes al sector i als treballadors, i sobretot iniciar un debat a fons sobre el 
nostre model turístic. Creiem que serà important elaborar un estudi minuciós de la 
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temporada, municipi a municipi, que faciliti a treure conclusions que ens ajudin en 
aquesta nova situació que la Covid-19 ens presenta.

L’altre sector especialment castigat ha estat el comerç que ha tancat també durant 
el confinament, amb una obertura del 39% dels establiments a la província de Bar-
celona, comportant una caiguda de les vendes del 69%, el què suposa 2.751 milions 
d’euros menys de facturació i 69.663 ERTO que han afectat 551.154 persones. Al 
llarg de les setmanes, el comerç ha anat obrint però de manera desigual.

Un dels canvis que ha comportat aquesta crisi el trobem en els hàbits de compra 
dels consumidors, tant en la manera com s’adquireixen els productes com el tipus 
d’establiment on ho fan. Al mes de març, els productes alimentaris, comprats online 
en gran format va créixer un 73,3%. Abans de la crisi el 10% de les compres totals 
es feia online, i aquesta pandèmia ha augmentat considerablement aquesta xifra. Fa 
anys que demanem al Govern un pla per digitalitzar el comerç, per fer el comerç de 
proximitat més competitiu, i que no només els grans operadors siguin els guanya-
dors en aquesta nova situació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata les dificultats que el sector turístic i co-

mercial estan patint degut a la crisi generada per la Covid-19, amb caigudes de més 
del 60% , també la falta de recursos econòmics i les insuficients mesures presenta-
des pel Govern per tal d’evitar el tancament i desaparició d’empreses i destrucció de 
llocs de treball.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Elaborar en estudi minuciós, municipi a municipi, sobre la temporada turística 

per, a partir del mateix, redactar i desenvolupar un Pla de xoc del sector, així com 
un pla de promoció per la propera temporada, adaptat a la nova realitat sanitària. Un 
estudi que vingui acompanyat d’un pla d’ajuts i incentius.

3. Posar les bases per un Pla nacional de turisme que tingui en compte els reptes, 
les febleses i les fortaleses del sector.

4. Aprovar un Pla de xoc per al sector comercial de 50 M€ i un pla de digitalit-
zació que permeti al comerç de proximitat obrir plataformes online que millorin la 
seva competitivitat.

Proposta de resolució 17. Sobre el retorn a la feina
Les primeres setmanes de setembre comporten la reincorporació massiva de cen-

tenars de milers de treballadors/es que, després del seu període de vacances, tornen 
al seu lloc de treball. Aquest trànsit es produeix cada any de manera normal, però 
amb l’arribada de la Covid-19 han sorgit nous elements a tenir en compte, com l’ex-
tensió dels contagis en els centres de treball.

Per part del Govern de la Generalitat, ni tan sols s’han fet accions en les zones 
de més concentració de treballadors/es, com polígons industrials o parcs d’oficines. 
Cal tenir en compte que només als polígons de la regió metropolitana hi treballen 
prop de 60.000 persones

Tot i ser coneixedors d’aquesta situació, el Govern de la Generalitat no ha posat 
en marxa cap mesura per intentar donar seguretat a aquest retorn a la feina.

D’altra banda, la preocupació dels treballadors/es que són pares o mares de me-
nors en edat escolar, viuen amb preocupació una possible quarantena dels seus fills/es.  
Mentre diverses comunitats autònomes han posat en marxa ajudes per compensar la 
reducció de jornada en aquests casos, el Govern de la Generalitat ha anunciat una 
ajuda limitada a col·lectius vulnerables que no rebin cap altra prestació. Una limita-
ció que deixa fora a milers de ciutadans/es que queden coberts en comunitats com la 
Comunitat Valenciana o Euskadi, que en alguns casos van ser creades al mes d’abril.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Realitzar, durant els propers tres mesos, PCR’s massives a les principals zo-

nes de concentració de treballadors, com els polígons industrials o parcs d’oficina.
2. Establir, en els propers 15 dies, una ajuda urgent per a la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral de les persones que hagin exercit el dret de reducció de 
la seva jornada laboral per a l’atenció a menors, majors o dependents a càrrec seu 
per causa de la Covid-19, tal i com han fet altres comunitat autònomes.

Proposta de resolució 18. Sobre l’inici de curs escolar 2020-21
El sistema educatiu de Catalunya, en un context d’incertesa provocat per la pan-

dèmia de la Covid-19, afronta l’inici de curs més complicat dels últims anys. El Go-
vern de la Generalitat no sembla haver après massa lliçons del darrer curs confinat: 
continuen mancant docents per garantir grups de 20 alumnes a tot el territori, no es 
coneix quin és el pla B en casos de quarantenes o nous confinaments (si es posarà 
a disposició equipament informàtic, connectivitat i capacitació digital...), falten ins-
truccions clares sobre el currículum a assolir, i no s’ha habilitat un fons específic per 
reforçar els serveis de neteja i desinfecció dels centres educatius, entre d’altres.

En definitiva, malgrat l’esforç ingent del conjunt de la comunitat educativa per 
començar aquest curs amb les màximes garanties de seguretat, i de la responsabili-
tat i confiança de les famílies per acompanyar els infants i joves en aquests propers 
mesos, hem de tornar a lamentar el fracàs de la gestió del govern, que no ha sabut 
liderar una prioritat de país com la tornada a les aules després de 6 mesos de tanca-
ment de centres.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata el fracàs de la gestió del govern en l’inici 

de curs escolar, després de sis mesos del tancament dels centres, per la manca de 
previsió i de concrecions amb relació als docents, els equipaments, la connectivitat 
per possibles confinaments o quarantenes, i la manca de treball conjunt amb el món 
local.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
2. Incrementar la plantilla de docents per tal de garantir que les ràtios als centres 

educatius del Servei d’Educació de Catalunya, de l’etapa d’infantil i primària, no 
superin els 20 infants per grup, i a secundària els 30.

3. Modificar el règim de substitucions i fer nomenaments cada dia.
4. Posar a disposició de l’alumnat mancat de connectivitat o equipament infor-

màtic, des de l’etapa d’infantil fins a secundària, el material necessari per poder con-
tinuar el seu procés d’aprenentatge en episodis de quarantena o nous confinaments 
durant aquest curs escolar, abans de finalitzar el mes d’octubre.

5. Habilitar un fons pels ajuntaments amb els recursos necessaris per afrontar els 
sobrecostos en serveis vinculats a l’educació per afrontar amb garanties de seguretat 
aquest curs, com el reforçament del servei de neteja i desinfecció de les escoles, o 
de personal per controlar el correcte desenvolupament de les entrades i sortides dels 
centres educatius, etc.

6. Emetre instruccions precises amb relació al currículum educatiu i l’enfoca-
ment pedagògic més adequat als centres educatius en aquest curs escolar extraor-
dinari, i determinar les competències clau a assolir en cada nivell, per evitar així 
greuges i desigualtats estructurals entre centres. Igualment, donar instruccions i 
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orientacions als centres educatius davant de períodes de quarantena, i proveir-los 
amb els recursos pedagògics necessaris per afrontar aquests episodis.

Proposta de resolució 19. Sobre la gestió de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19
La crisi de la Covid-19 ha posat en evidència la fragilitat del nostre sistema de 

salut, que ha patit retallades en els darrers 10 anys de més de 3.267 milions d’euros.
Al costat d’això ens hem trobat una Conselleria de Salut i un Govern de la Gene-

ralitat sense cap lideratge, amb decisions erràtiques, sense un projecte global, i que 
no dóna compliment als acords del Parlament.

El Govern va trigar 46 dies a nomenar el nou Secretari de Salut Pública del De-
partament de Salut, i no es va preveure els reforços de salut pública i vigilància epi-
demiològica per fer front als nous brots. No es van contractar rastrejadors, ni es va 
reforçar l’atenció primària, que no ha estat fins ara que ha vist una proposta, però 
que tampoc concreta amb quins recursos faran possible el seguiment d’escoles i re-
sidències.

La fase de represa, precipitada pel Govern, per fer evident la pretesa recuperació 
de competències, ha estat molt mal gestionada pel Departament de Salut, va comen-
çar amb el Segrià i ha continuat amb l’extensió de la Covid-19 a la resta del territori.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reobrir tots els centres d’atenció primària i consultoris d’arreu del territori, 

que encara resten tancats després de les actuacions extraordinàries generades per la 
Covid-19 i recuperar i reobrir la totalitat dels serveis que han de ser oferts des de 
l’atenció primària.

2. Presentar als grups parlamentaris els treballs elaborats, per part d’entitats 
científiques, professionals i el propi Govern per construir un Nou Pacte per la Salut. 
Sobre la base de la participació i el Consens.

Aquest pacte ha d’establir els mecanismes organitzatius i de coordinació neces-
saris per poder realitzar una atenció social i sanitària, que tingui la persona al cen-
tre i que garanteixi l’atenció al llarg de la seva vida. A més a d’establir i prioritzar, 
un sistema que ens permeti treballar els millors mecanismes de finançament per 
establir:

a. Un increment de la despesa destinada a salut, amb major participació de l’àm-
bit de la salut en els pressupostos de la Generalitat, per tendir a una despesa en Salut 
del 7% del PIB i amb una despesa per càpita tendint als 2.000 euros/any, assegurant 
immediatament una despesa de 1.500 euros/càpita.

b. El Pla de reforç del sistema de salut i els mecanismes de Salut Publica per ac-
cedir als Fons estructurals de la Unió Europea

c. Reforçar la prevenció, la promoció i la vigilància de la salut, a través de veri-
tables polítiques de Salut Pública, amb participació de tots els nivells de l’adminis-
tració.

3. Presentar, en el termini de quinze dies, la campanya de vacunacions de la grip, 
fer-la més accessible, amb facilitats i seguretats, amb especial incidència sobre els 
col·lectius més vulnerables, i els professionals de la salut i d’altres col·lectius de risc.

Acompanyar-ho amb un esforç de comunicació contra les noticies falses, les 
pseudo-ciències, i les noticies negacionistes dels beneficis de les vacunacions i dels 
efectes de la Covid-19. Perseguint els actes que puguin afectar a la Protecció de 
Salut.

4. Adaptar i dotar dels recursos humans i materials, el Pla Estratègic de Salut 
Mental, per fer front a les necessitats i increment de la demanda generada per la 
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Covid-19, que ha agreujat patologies ja existents, amb noves manifestacions fruit de 
la pandèmia.

5. Dotar de recursos estables i estructurals als centres d’Atenció Primària, a 
l’atenció especialitzada i a les entitats de suport, d’afectats i familiars.

6. Garantir la continuïtat del projecte de lluita contra l’estigma en salut mental, 
que es veu agreujada per les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia.

Proposta de resolució 20. Sobre la lluita contra la desigualtat i la 
violència masclista
Catalunya arrossega un dèficit d’inversió en polítiques d’igualtat i de lluita con-

tra la violència masclista que l’arribada de la Covid-19 no ha fet més que aguditzar. 
Malgrat que al llarg d’aquesta legislatura, el Parlament de Catalunya ha aprovat, 
amb el suport dels grups que formen part de govern, mocions i resolucions encami-
nades a avançar en aquest dèficit, la majoria continua sense fer-se realitat.

És especialment sagnant l’incompliment del propi Pla de govern en matèria d’i-
gualtat que continua sense avançar en qüestions que establia com a prioritats de pri-
mer ordre, com són la lluita contra la bretxa salarial i la feminització de la pobresa.

També ho és que segueixi sense convocar-se a les forces polítiques per fer reali-
tat el Pacte Català contra la Violència Masclista, que el Parlament va aprovar havia 
de ser realitat a l’abril de 2019, i que era un dels principals objectius del Pla de Go-
vern de la XII Legislatura.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent:

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya constata la urgència de fer efectius els diferents 

mandats del Parlament de Catalunya per desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, amb partides econòmiques específiques que 
garanteixin aquest desplegament, i els informes preceptius de despesa i impacte de 
gènere. Igualment, constata la imperiosa necessitat d’impulsar polítiques per lluitar 
contra la feminització de la pobresa (segregació vertical, horitzontal, plans d’igualtat 
a les empreses, etc.)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2. Aprovar amb caràcter d’urgència el Pacte Nacional per a la Lluita efectiva 

contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa i fer efectius els 
acords amb els agents econòmics i socials per eradicar la desigualtat salarial, tal 
com establia el Pla de Govern de la XII Legislatura i la Moció 59/XII del Parlament 
de Catalunya, sobre la igualtat de gènere, i la Moció 161/XII del Parlament de Ca-
talunya, sobre les polítiques de dones.

3. Convocar a les forces polítiques durant el mes de setembre per fer realitat 
abans que acabi el 2020 el Pacte Català contra la Violència Masclista, tal com ha 
aprovat el Parlament de Catalunya en diverses resolucions i mocions i com estableix 
el Pla de Govern de la XII Legislatura.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 76834, 76882, 76894)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 

con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00017/12).

Propuestas de resolución

Propuesta de resolución 1. Pel reconeixement i dignificació dels 
professionals del sistema sanitari
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reconèixer i agrair a tots els professionals del Sistema de Salut de Catalunya 

la seva total dedicació i entrega professional i humana que han permès que les con-
seqüències de la crisi del Covid-19 no hagin estat encara més dramàtiques.

2. Lamentar especialment els contagis entre els professionals de sistema sanita-
ri, conseqüència de la manca de mitjans adequats per desenvolupar la seva tasca en 
condicions de seguretat.

3. Ampliar les plantilles de professionals a tots els nivells assistencials, per ajus-
tar-les a l’atenció adequada de la demanda real i a les necessitats derivades de l’en-
velliment de la població i als ratis europeus i els seus estàndards de qualitat assis-
tencial.

4. Revertir les retallades efectuades pel Govern de la Generalitat arran de la crisi 
econòmica del 2008, que encara pateix el Sistema de Salut Català.

5. Reforçar les plantilles de professionals per poder atendre la població afectada 
pel Covid-19, sobretot tenint en compte que el primer nivell assistencial ha hagut 
d’assumir noves competències derivades d’aquesta crisi sanitària com el control epi-
demiològic del Covid-19, l’atenció a les residències geriàtriques i la supervisió dels 
possibles cassos que puguin sorgir als centres educatius.

6. Reforçar les plantilles dels professionals sanitaris per recuperar l’activitat ajor-
nada durant la primera onada de la pandèmia, garantir l’atenció de la resta de la pa-
tologia no Covid-19, detectar la patologia greu de nou diagnòstic i dur a terme les 
activitats preventives d’altres patologies no Covid-19.

7. Garantir la cobertura de totes les suplències necessàries per vacances dels pro-
fessionals, per les seves baixes mèdiques o per quarantenes derivades dels contactes 
amb casos positius de Covid-19.

8. Consolidar les plantilles de l’ICS mitjançant convocatòria anual de proces-
sos selectius de totes aquelles categories professionals amb contractes temporals i 
interins per acabar amb la temporalitat dels contractes i la inestabilitat dels equips 
laborals.

9. Reconèixer el gran esforç i la bona feina que estan realitzant els treballadors 
del Sistema de Salut de Catalunya, tant els dels centres sanitaris de gestió publica 
com privada, que hagin col·laborat en la cura dels pacients afectats pel Covid-19, 
amb un complement econòmic Covid-19 que estigui pactat amb tots els agents sani-
taris públics i concertats del Siscat.

Propuesta de resolución 2. Per la millora de la gestió, reducció de les 
llistes d’espera i reforç de l’atenció sanitària
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Implementar un pla d’acció per revertir les desigualtats territorials en la llis-

ta d’espera de primeres visites, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, i 
presentar-lo a la Comissió de Salut en el termini de sis mesos.

2. Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, perquè 
l’Atenció Primària i les seves unitats de suport puguin absorbir en els propers mesos 
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tota la patologia que va haver de quedar desatesa durant la crisi del Covid-19, i rea-
litzi les activitats de prevenció i atenció sanitària a tots els ciutadans complint amb 
els temps d’accés indicats en el Pla Estratègic d’Atenció Primària.

3. Presentar un pla de reforç, amb la dotació econòmica corresponent, perquè 
els serveis de Salut Mental puguin absorbir en els propers mesos totes les consultes 
i l’atenció terapèutica que va haver de quedar desatesa durant la crisi del Covid-19, 
a més de tota la nova problemàtica generada de forma directa por la crisi del Co-
vid-19, garantint l’accés dels pacients i les seves famílies a la xarxa de recursos de 
salut mental a la freqüència que ha demostrat eficàcia i recomanen les guies de pràc-
tica clínica.

4. Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, perquè 
l’Atenció Especialitzada pugui absorbir en els propers mesos totes les consultes ex-
ternes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques que no es van realitzar du-
rant la crisi del Covid-19 i pugui disminuir de forma clara el temps mitjà de la llista 
d’espera quirúrgica, de proves diagnòstiques i de consultes externes que tenia abans 
de la crisi del Covid-19.

5. Garantir la publicació mensual, de manera transparent, de la informació so-
bre les llistes d’espera del sistema sanitari públic per conèixer el nombre de pacients 
que esperen un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informació mínima, 
aprovada ja fa dos anys a la Comissió de Salut, contemplava el desglossament per 
prestacions i centres, especificant el sexe, l’edat i l’origen dels pacients.

6. Garantir la publicació periòdica, de manera transparent, de tota la informació 
relacionada amb la pandèmia del Covid-19.

7. Publicar els informes anuals de la Central de Resultats i de la Central de Ba-
lanços de tots els nivells assistencials per complir amb la Llei de Transparència i 
garantir l’accés a la informació dels ciutadans.

8. Implicar, de forma clara i eficient, als professionals sanitaris i les seves or-
ganitzacions representatives en l’aportació de solucions encaminades a la reorga-
nització i la millora de la provisió del servei sanitari i, en particular, de les llistes 
d’espera.

9. Vincular de forma efectiva la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) 
amb la Historia Clínica Digital de España per garantir que tots els ciutadans puguin 
disposar dels seus historials sanitaris quan hagin de ser atesos a una altra Comuni-
tat Autònoma.

10. Donar compliment a les mocions i resolucions sobre l’Atenció Primària apro-
vades pel Parlament, en especial les que fan referència als recursos que es requerei-
xen per dignificar-la, per al seu reconeixement professional i que facilitin les condi-
cions per al seu ple desenvolupament competencial.

11. Donar compliment a les mocions i resolucions sobre l’atenció en Salut Mental 
aprovades per aquest Parlament, garantint l’accés als recursos de la xarxa de salut 
mental per a tots els ciutadans de Catalunya que ho requereixen i les seves famílies, 
l’aplicació d’un Pla de Prevenció del Suïcidi i l’aplicació d’un pla antiestigma en Sa-
lut Mental signant un conveni de col·laboració econòmica plurianual i interdepar-
tamental per fer front a les necessitats derivades de l’impacte en la salut mental de 
la població provocada per la crisi del Covid-19, així com per garantir la continuïtat 
del projecte de lluita contra l’estigma en salut mental durant el període 2021-2013, 
donant compliment a la Línia Estratègica 1 del Pla Integral d’Atenció a les Persones 
amb Trastorn Mental i Addiccions.

12. Donar compliment a les mocions i resolucions aprovades per aquest Parla-
ment de reforç dels serveis d’urgències hospitalàries i els CUAP, així com el servei 
de transport sanitari urgent i no urgent, per poder cobrir de forma correcta la gran 
càrrega assistencial que suporten i l’increment derivat de la crisi del Covid-19.

13. Donar compliment efectiu a les resolucions aprovades en el Ple i en la Co-
missió de Salut d’aquest Parlament en relació amb la millora de l’atenció sanitària 
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dels afectats per la celiaquia, l’esclerosi múltiple, l’ELA, l’endometriosi, la disfunció 
auditiva i un llarg etcètera.

Propuesta de resolución 3. Por el derecho de los ciudadanos a la 
seguridad y al disfrute de una convivencia pacífica y la lucha contra la 
ocupación ilegal de inmuebles
El Parlament de Cataluña:
1. Manifiesta que la necesidad de que los poderes públicos garanticen el derecho 

fundamental de la ciudadanía a la seguridad, obliga a este Parlamento a impulsar 
los consensos y las políticas públicas necesarias para ello, utilizando todos los ins-
trumentos que nuestro ordenamiento democrático pone a su disposición.

2. Proclama que la Seguridad Pública es el instrumento del que disponen el con-
junto de las Administraciones Públicas en el ámbito de nuestro Estado Social y De-
mocrático de Derecho para garantizar la Seguridad Ciudadana imprescindible para 
que toda la ciudadanía pueda desarrollar su proyecto de vida en convivencia, paz 
y libertad, con pleno disfrute de sus derechos fundamentales y libertades públicas.

3. Reitera que, conforme a los principios de cooperación, coordinación y mutua 
colaboración, el Gobierno de la Generalitat debe utilizar todos los instrumentos a 
su alcance para mantener las mejores relaciones con todas las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y velar por el perfeccionamiento y la mejora continua del sistema de 
seguridad pública de Cataluña, a fin de garantizar la máxima eficacia y eficiencia 
posible de la Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra y de las Policías Loca-
les, en beneficio de toda la ciudadanía de Cataluña, para que puedan disfrutar, en 
convivencia, paz y libertad, de sus derechos fundamentales y libertades públicas, en 
cualquier rincón de nuestra Comunidad Autónoma.

4. Se compromete a impulsar la aprobación de la normativa autonómica nece-
saria para garantizar la convivencia pacífica y la seguridad de las comunidades de 
propietarios y de los ciudadanos en general, que se ve perturbada a consecuencia 
de la ocupación ilegal de inmuebles.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a ejercer sus com-
petencias en materia de orden público y seguridad ciudadana para aplicar una polí-
tica eficaz ante la ocupación de inmuebles que implique:

a) Apoyar y promover las reformas legislativas presentadas en las Cortes Gene-
rales para la agilización del desalojo y la protección de los vecinos en caso de ocu-
pación de inmuebles.

b) Incrementar los recursos económicos y humanos, especialmente los efectivos 
policiales, destinados a combatir de manera urgente y estructural la ocupación ilegal 
por parte de la delincuencia organizada.

c) Establecer una cooperación estrecha y continuada con la Fiscalía Superior de 
Catalunya a los efectos de que, de manera consensuada con la Administración auto-
nómica, se fijen criterios de actuación ante la ocupación de inmuebles que dote de 
la necesaria seguridad jurídica a los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra.

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

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

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

g) Incluir en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat los incrementos 
necesarios para dotar a la administración autonómica del parque de vivienda social 
previsto en la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda.

Propuesta de resolución 4. Por una cultura con más recursos
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Aumentar el presupuesto de 2021 del Departamento de Cultura hasta el 2% 

del total de los presupuestos de la Generalitat para superar las carencias históricas, 
los recortes de la última década y como medida para afrontar la crisis del Covid-19 
en el sector cultural.

2. Implantar un bono cultural para la adquisición, especialmente por parte de co-
lectivos con más dificultades de acceso a la cultura, de bienes y servicios culturales 
con el objetivo de estimular la demanda del sector de la cultura y paliar los efectos 
negativos de la crisis del Covid-19.

3. Implantar un cheque resistencia para que empresas y autónomos puedan 
afrontar el impacto económico y social que están teniendo las medidas sanitarias y 
de seguridad para superar el Covid-19.

4. Crear un fondo extraordinario destinado a personas físicas profesionales y 
técnicos del sector cultural afectados por las consecuencias económicas y sociales 
causadas por la crisis del Covid-19 que hayan visto reducidos sus ingresos un 75% 
durante 2020 debido a la cancelación, suspensión u otras causas relacionadas con las 
medidas para afrontar la crisis sanitaria.

5. Diseñar un plan integral para la cultura con horizonte 2030, de colaboración 
público-privada y con el consenso del sector cultural, que establezca la estrategia, 
objetivos y recursos necesarios para que la cultura sea un sector prioritario, básico 
y estratégico en la sociedad.

6. Iniciar todos los trámites necesarios para presentar una ley de fomento del 
mecenazgo, el micromecenazgo y el voluntariado en materia cultural, deportiva, de 
innovación y científica dentro del marco de competencias de la Generalitat.

7. Desarrollar con carácter urgente e inmediato planes de choque específicos 
para el rescate y reactivación para que los diferentes sectores culturales puedan su-
perar las consecuencias económicas y sociales causadas por la crisis del Covid-19.

Propuesta de resolución 5. Per una acció exterior transparent i lleial
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la fiscalització de la ges-

tió de les Delegacions del Govern a l’Exterior, referida als anys 2015 a 2020, tots 
dos inclosos.

2. Retre comptes en el Parlament de la gestió realitzada almenys un cop l’any 
per part de:

a. Delegats del Govern a l’Exterior.
b. Caps de les Oficines dels Expresidents de la Generalitat.
c. Coordinador de Política Internacional.
d. Coordinador de Projectes Culturals a nivell internacional.
3. Presentar en el Parlament el Pla d’Acció Exterior que regeix les activitats del 

Departament i de les Delegacions del Govern a l’Exterior en els anys 2020 i 2021.
4. Proporcionar la informació sol·licitada pels diputats en el supòsit que la Mesa 

del Parlament li hagi concedit empara per vulneració per part del Govern del dret 
d’accés a la informació; obligació que, d’altra banda, és vinculant per al Govern.

5. Retre comptes en el Parlament de la gestió realitzada i de les despeses ocasi-
onades per les següents unitats del Departament d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència:

a) Subdirecció General de Suport a l’Acció Exterior.
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b) Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.
c) Subdirecció General de Relacions amb el Parlament.
d) Comissió Interdepartamental de Relacions Govern-Parlament.
e) Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat.
f) Direcció General d’Afers Globals.
g) Servei de Relacions Bilaterals Món.
h) Servei de Relacions amb Organismes Multilaterals.
i) Direcció General d’Anàlisi i Planificació Estratègica de l’Acció Exterior.
6. Suprimir Diplocat i el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis.
7. Nomenar el Conseller del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucio-

nals i Transparència com a titular de la Delegació del Govern davant la Unió Euro-
pea. El Conseller ostentarà tots dos càrrecs durant tot el seu mandat.

8. Reduir un 20% els salaris dels alts càrrecs, el personal eventual o assimilables 
que superin els 70.000 euros anuals.

9. Establir un pla de cooperació i coordinació en matèria d’acció exterior amb el 
Govern d’Espanya basat en la concreció de la lleialtat institucional i en la resta de 
principis rectors que regeixen l’acció exterior de les Comunitats Autònomes per als 
anys 2021 i 2022.

Propuesta de resolución 6. Por una vuelta al cole segura
1. El Parlament de Cataluña muestra el reconocimiento al personal docente y no 

docente de los centros escolares por toda su dedicación que ha permitido que las clases 
pudieran continuar durante el confinamiento pese a las difíciles circunstancias.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, y en particular al 
Departament d’Educació, a que asuma explícitamente las responsabilidades legales 
y la defensa jurídica ante las posibles reclamaciones que se pudieran formular contra 
los profesores por contagios y remita un comunicado a todos los directores de los 
centros de enseñanza informándolos de ello.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
3. Garantizar el suministro de mascarillas FFP2 para todo el personal docente 

y no docente de los centros escolares, así como el suministro de pantallas faciales 
protectoras cuando su uso sea necesario, como en el caso de limpieza o cambio de 
pañales de los alumnos.

4. Garantizar las distancias de seguridad en todas las aulas de educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria obligatoria y postobligatoria.

5. Ampliar la plantilla de docentes para garantizar el cumplimiento de las ratios 
y para que en ningún caso superen un máximo de 20 alumnos en educación infantil 
y primaria y 30 en secundaria.

6. Realizar test rápidos o PCR a todo el profesorado y al personal no docente 
para garantizar la seguridad en los centros escolares.

7. Poner en marcha un plan de apoyo para las etapas de primaria, ESO, bachi-
llerato y formación profesional que conste de tutorías individualizadas o en grupos 
reducidos durante los dos próximos cursos académicos (2020-2021 y 2021-2022) 
para reforzar las materias correspondientes al periodo del estado de alarma por el 
Covid-19.

Propuesta de resolución 7. Por un Plan Concilia para las familias de 
Cataluña
La situación de pandemia que vivimos en la actualidad ha puesto de manifiesto 

la necesidad de que los poderes públicos impulsen medidas que permitan la conci-
liación de los padres con hijos menores de 3 años que no puedan teletrabajar y no 
tengan familiares o allegados que los apoyen o una situación económica que les per-
mita contratar a un cuidador.

Es por ello, que el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
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– Poner en marcha un Plan Concilia para que se facilite un cuidador que se ocu-
pará de atender a los niños que, estando matriculados en escuelas infantiles públicas 
de primer ciclo (con alumnos de entre 0 y 3 años de edad), deban quedarse en casa 
por haber estado en contacto con un positivo por Covid-19 y cuyos padres demues-
tren que no disponen de otra alternativa viable para cuidar de ellos.

Propuesta de resolución 8. Per la recuperació del sector primari dels 
efectes del Covid-19
El fre de l’activitat econòmica per l’estat d’alarma ha afectat de manera desigual 

els diferents sectors de l’àmbit rural. En el medi rural l’activitat econòmica, tot i que 
no en exclusiva, recau en el sector primari i la indústria relacionada.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Dissenyar i implementar un pla de xoc específic per a la indústria agroalimen-

tària o empreses del sector primari en estat crític que n’identifiqui les necessitats 
especials i tingui en consideració l’estacionalitat o la inversió suportada per pal·liar 
les pèrdues de la crisi del Covid-19.

2. Mantenir actualitzats els protocols sanitaris en agricultura, ramaderia i pesca 
per garantir el manteniment de la cadena alimentària, des de la producció fins a la 
distribució al detall, en les millors condicions de seguretat per a empreses, empleats 
i famílies.

3. Promoure campanyes de promoció dels nostres productes frescos i elaborats 
en el marc de la dieta mediterrània, equilibrada i saludable, donant suport així a 
productors i a la indústria agroalimentària.

4. Impulsar un pla de promoció del turisme rural com a part de la indústria tu-
rística:

a. Impulsant ajuts per a petites empreses relacionades amb l’enoturisme, allot-
jaments turístics, gastronomia, guies d’activitats a l’aire lliure, lloguer de material i 
turisme de natura.

b. Promovent campanyes de difusió on s’ofereixi als visitants un seguit d’expe-
riències suggerents que donin a conèixer el nostre patrimoni cultural i natural com 
a alternativa al turisme massificat.

5. Impulsar incentius per a la reactivació del sector forestal com a mesura de pre-
venció de grans incendis forestals i promoció de l’ocupació rural a través de forma-
ció específica de mà d’obra procedent d’altres sectors productius. En aquest sentit, 
s’insta el Govern de la Generalitat a:

a. Promoure accions encaminades a augmentar la superfície forestal gestionada 
de manera sostenible i intensificar la col·laboració amb les administracions locals 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) i altres organismes com els consor-
cis, per dinamitzar l’activitat empresarial relacionada amb la gestió forestal.

b. Fomentar i incentivar la demanda de biomassa forestal i agrícola com a ener-
gia renovable de proximitat, tant en la promoció de la implantació i manteniment 
de calderes en l’àmbit rural, urbà i industrial, com en la promoció d’aquest aprofi-
tament forestal.

c. Planificar de manera coordinada la formació específica que la indústria fores-
tal i la relacionada necessiten.

d. Promoure des de l’Administració l’establiment de convenis de pasturatge de 
zones boscoses, especialment en aquelles amb major grau d’abandonament o risc 
d’incendis.

e. Impulsar mesures de millora de les infraestructures relacionades amb la pre-
venció i extinció d’incendis forestals (accessos, punts de subministrament d’aigua, 
vies d’evacuació i comunicació,...), fomentar figures com els Perímetres de Protec-
ció Prioritària i la mecanització, la innovació en maquinària i els treballs forestals 
professionalitzats, com a mesures incloses en el Pla Estratègic Forestal, treballat 
conjuntament amb el sector.
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Propuesta de resolución 9. Per una Administració de Justícia eficient
El Parlament de Catalunya:
1. Reconeix la labor que han realitzat els professionals de l’Administració de Jus-

tícia i els funcionaris dels serveis penitenciaris durant la crisi del Covid-19 que ha 
permès que les conseqüències de la crisi no hagin estat pitjors.

2. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar les mesures necessàries que per-
meti millorar els equipaments i les infraestructures judicials i garanteixi que els 
funcionaris i els operadors jurídics que treballen en seus judicials puguin exercir les 
seves funcions en condicions dignes i adequades i es pugui vetllar per la prestació 
d’un servei essencial com és el de la justícia.

3. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar les mesures necessàries que acabi 
amb la precarietat laboral que afronten els treballadors de l’Administració de Justí-
cia en el desenvolupament de les seves funcions.

4. Condemna l’assetjament, les pressions i les ingerències polítiques que pateixen 
els servidors públics de l’Administració de Justícia i insta al Govern de la Genera-
litat a prendre les mesures necessàries que permeti garantir la seguretat dels jutges, 
fiscals, advocats, procuradors i de tot el personal al servei de l’Administració de 
Justícia.

5. Condemna l’assetjament, les pressions i les ingerències polítiques que pateixen 
els funcionaris dels Serveis Penitenciaris i insta al Govern de la Generalitat a pren-
dre les mesures necessàries que permeti garantir la seguretat dels mateixos.

6. Reconeix i mostra el seu respecte per la labor i la independència de jutges, fis-
cals o altres servidors públics al servei de la Justícia en la lluita contra la corrupció 
i en la resolució de més d’un milió de procediments judicials mitjançant els quals 
tutelen els drets i les llibertats de tots els catalans.

7. Insta el Govern de la Generalitat a implementar un pla específic que doti l’Ad-
ministració de Justícia dels mitjans que necessita per dur a terme les seves funcions 
i que reverteixi l’èxode massiu de servidors de la Justícia que pateix la nostra Co-
munitat Autònoma.

8. Insta el Govern de la Generalitat a garantir els mitjans necessaris, la provisió 
de materials i equips de protecció (EPI, mascaretes, bates, guants, gels...) a tots els 
treballadors dels centres penitenciaris, que durant la pandèmia no van ser-ne apro-
visionats.

Propuesta de resolución 10. Pel manteniment del teixit empresarial i els 
llocs de treball i l’impuls a la reindustrialització
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Establir en el termini d’un mes, i dotar pressupostàriament, un pla d’ajuts des-

tinat a millorar la liquidesa dels autònoms, comerços, pimes i empreses industrials 
més afectats per la pandèmia perquè han patit una dràstica caiguda de facturació 
mentre havien de seguir fent front a totes les despeses. Es dedicarà una atenció espe-
cial a aquells que encara no han pogut reiniciar l’activitat o als autònoms temporals 
com els feriants que ja han perdut tota la temporada.

2. Crear un Clúster d’Inversió Turística de Catalunya amb l’objectiu de millorar 
la competitivitat de les empreses turístiques, d’innovar i de permetre’ls afrontar els 
grans reptes que planteja la crisi del Covid-19.

3. Posar en marxa un portal web que reculli tots els protocols d’actuació secto-
ritzats en els quals es facilitaran els requisits mínims per a la realització d’activi-
tats econòmiques en condicions sanitàries segures per a tots els agents intervinents. 
Aquests protocols hauran d’estar sempre actualitzats.

4. Aprovar des del Procicat, en el termini de deu dies des de l’aprovació d’aques-
ta moció, els protocols de seguretat sanitària per a aquelles activitats que encara no 
els tinguin, com és el cas de l’oci nocturn i dels feriants.
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5. Impulsar mesures per facilitar l’augment de la dimensió mitjana de les pimes 
catalanes, reduint al màxim les barreres legals i administratives que condicionen el 
seu creixement amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les empreses cata-
lanes.

6. Elaborar un pla integral de reorientació del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), avaluant els resultats obtinguts en els darrers deu anys, amb l’objectiu d’aug-
mentar l’empleabilitat del servei que presta i l’eficàcia de les polítiques actives d’ocu-
pació i valorant al seu torn l’eficiència dels recursos destinats a cadascun del pro-
grames.

7. Donar compliment a la Moció 148/XII, de 6 de febrer de 2020, en la qual 
s’instava el Govern a presentar en el termini de sis mesos un informe sobre l’estat 
de creació de l’Autoritat Laboral Europea, amb el detall de les converses mantingu-
des sobre aquesta qüestió amb el Ministeri de Treball i Economia Social i l’efecte 
que la creació d’aquest òrgan supranacional tindrà sobre les competències en matè-
ria d’ocupació que afecten Catalunya. Així mateix, a connectar en el termini de sis 
mesos el buscador d’ofertes del portal Feina Activa de la Generalitat amb el servei 
d’ofertes de la resta d’Espanya i d’Europa, de manera que es fomenti la transparèn-
cia del mercat de treball.

8. Donar una solució definitiva en el termini de dos mesos a la licitació de la ges-
tió del centre de formació professional de l’automoció de Martorell.

9. Realitzar un pla específic, amb accions i mesures concretes i reals de conci-
liació per a treballadors i autònoms amb fills o amb tasques de cures familiars, amb 
l’objectiu de fer efectiva i real la conciliació de la vida professional i familiar:

a. Universalització de l’educació de 0 a 3 anys per fomentar la igualtat d’opor-
tunitats.

b. Potenciació del teletreball.
c. Pla d’ajuts per a la conciliació de persones amb fills o amb tasques de cures.
10. Dotar pressupostàriament a les universitats catalanes de manera que siguin 

compensades les retallades de l’última dècada.
11. Impulsar un Pla Industrial 4.0 per a la transformació digital de la indústria 

catalana basat en la col·laboració i coordinació entre la Generalitat, les universitats 
i els diferents actors industrials, amb l’objectiu d’incentivar i acompanyar els autò-
noms i les empreses en tot el procés de digitalització amb una aposta clara per a les 
energies renovables i els sectors estratègics com el de la biotecnologia o la indústria 
agroalimentària.

12. Elaborar i implementar en el termini de tres mesos un pla específic per a l’au-
tomoció (Pla Automòbil) que estableixi ajuts per a la compra de nous vehicles amb 
baixes o nul·les emissions i incrementi la inversió en R+D per al desenvolupament 
de bateries com a element clau de descarbonització del parc mòbil.

13. Impulsar la intermodalitat del transport de mercaderies, reduint-ne els costos, 
amb especial atenció a l’increment del transport per ferrocarril, aeri i marítim, tant 
de curta distància com de grans línies.

14. Establir un pla per a la transició energètica que garanteixi una energia com-
petitiva, sense increment de costos per als consumidors industrials, amb un accent 
especial en els costos elèctrics i gasistes que han vingut experimentant un fort in-
crement en els últims vint anys.

15. Desenvolupar plans d’estímuls urgents en sectors industrials amb efecte trac-
tor i d’alta tecnologia, amb especial èmfasi en el suport a la millora de la tecnologia 
en equips i processos, donant suport a les nostres indústries amb els mateixos ins-
truments i amb els mateixos recursos que altres països europeus. Així mateix, obrir 
aquests plans al foment d’activitats de regeneració, reciclatge i aprofitament de resi-
dus, tendint cap a iniciatives d’economia circular.
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16. No deixar perdre ni un sol euro dels projectes europeus, que massa sovint es 
perden pel fet de no haver presentat en temps, forma i contingut projectes que siguin 
viables i puguin ser seleccionats per les institucions europees.

Propuesta de resolución 11. Por una mejora en la eficiencia 
administrativa y la lucha contra la morosidad
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Dar cumplimiento al mandato del Parlament de iniciar los trámites del presu-

puesto 2021, fijando como prioridades presupuestarias la protección social y la re-
activación económica para garantizar una respuesta eficaz ante el Covid-19. En este 
sentido, a presentar los presupuestos para 2021 en el plazo establecido por la Ley de 
Finanzas de la Generalitat, es decir, antes del próximo 10 de octubre.

2. Presentar ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament en el plazo 
de un mes el cuadro macroeconómico básico previsto para el ejercicio 2021.

3. Incrementar significativamente el presupuesto en I+D+I, fijando como obje-
tivo a medio plazo alcanzar el 3% del PIB en inversión público-privada. Para al-
canzarlo, a diseñar e implementar un plan que favorezca el aumento de la inversión 
privada.

4. Reformar en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción las líneas 
de financiación del Institut Català de Finances de manera que pueda conceder cré-
ditos para financiar circulante de pymes y autónomos de importes inferiores a los 
25.000 euros, sin exigir garantías adicionales, basándose en las características del 
negocio. Estos créditos de circulante contemplarán la posibilidad de acordar perio-
dos de carencia y la subvención de intereses.

5. Implementar un plan de lucha contra la morosidad de la Administración pú-
blica catalana en el plazo de un mes desde la aprobación de esta moción que con-
temple entre otros:

a. Acortar los plazos actuales de los pagos a los Centros Especiales de Trabajo 
a un máximo de 15 días y al pago de las ayudas destinadas a los profesionales de 
atención directa durante el Covid-19.

b. Reducir el periodo medio de pago de la Generalitat a 15 días, en la línea con lo 
que están haciendo otras Comunidades Autónomas, lo que supondría una inyección 
de liquidez entre los 800 y los 1.000 millones de euros.

c. Reducir el periodo medio de pago de los entes que dependen de la Generalitat 
a 30 días.

d. Puesta al día de pagos pendientes con todos los ayuntamientos catalanes, lo 
cual supondría una inyección de liquidez de 17 millones de euros.

6. Impulsar la simplificación administrativa, diseñando e implementando en el 
plazo más breve posible una ventanilla única que contenga toda la información ad-
ministrativa existente, centralizando y facilitando todos los trámites posibles a las 
familias, los trabajadores, los autónomos, las pymes y las administraciones locales 
y supramunicipales

7. En materia de fiscalidad, evitar toda política que implique un aumento de la 
presión fiscal a la clase media y trabajadora catalana, teniendo en cuenta que ya so-
porta una presión fiscal mayor que la del resto de Comunidades Autónomas.

Propuesta de resolución 12. Por el reconocimiento a los profesionales 
de la dependencia durante la crisis del Covid-19
El Govern de la Generalitat ha publicado, mediante Resolución de fecha 9 de sep-

tiembre de 2020, la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas trabajado-
ras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial con finan-
ciación total o parcialmente pública, prevista en la disposición adicional segunda del 
Decreto ley 24/2020 de medidas extraordinarias en materia de personal.

El decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia ge-
nerada por el Covid-19 recompensará el esfuerzo y las horas extras realizadas por el 

Fascicle segon
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personal sanitario y también incluirá una paga para las personas trabajadoras de las 
residencias de ancianos y de personas con discapacidad.

La cuantía de la ayuda extraordinaria, de pago único, de acuerdo con el artículo 2.2 
del Decreto ley 24/2020, según categoría profesional, es del importe siguiente:

– Auxiliar de geriatría: 900 euros.
– Personal de atención directa a personas con discapacidad: 900 euros.
– Coordinador/a asistencial: 900 euros.
– Médico/a: 900 euros.
– Diplomado/a en enfermería: 900 euros.
– Otras profesiones (director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

trabajador/a social, educador/a social, psicólogo/a): 500 euros.
Sin embargo, el Govern de la Generalitat ha excluido de esta gratificación ex-

traordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería que indudablemente han 
asumido, como el resto de personal que van a ser gratificados, verdaderos riesgos 
durante la pandemia con gran dedicación y esfuerzo físico y psicológico.

La labor de este personal ha tenido especial relevancia debido a las fuertes medi-
das de higiene y desinfección necesarias durante la crisis del Covid-19 y, por lo tan-
to, debe ser también recompensada por el Govern de la Generalitat ampliando esa 
gratificación extraordinaria al personal de limpieza, cocina y lavandería. Evitando 
así que haya trabajadores del sector de primera y de segunda, cosa que ocurriría si 
el Govern de la Generalitat no modificase esta resolución.

Los profesionales de las residencias, y especialmente durante la pandemia, han 
trabajado en equipo, cada uno desde sus funciones principales, pero con un sistema 
solidario y de puentes y ayudas mutuas conformando un TODO asistencial con la 
necesaria dosis de polivalencia en todos los profesionales. El personal de atención 
indirecta ha tenido que multiplicarse y, gracias a ello, ha podido amortiguar en parte 
los desplomes asistenciales de los centros, especialmente aquellos afectados por la 
infección poniendo brazos allí donde se necesitaban.

Por todo ello, el Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Modificar urgentemente la Resolución TSF/2193/2020 por la que se aprueba 

la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas trabajadoras de los centros 
proveedores de servicios sociales de carácter residencial, extendiendo la gratifica-
ción extraordinaria que recibirán los profesionales que han desarrollado durante la 
crisis del Covid-19 al personal de limpieza, cocina y lavandería de los centros pro-
veedores de servicios sociales de carácter residencial.

2. Cumplir con el punto 63 de la Resolución 849/XII del Parlament de Catalun-
ya, sobre la gestión de las residencias para gente mayor y para personas con disca-
pacidad durante la pandemia de Covid-19 con tal de:

a) Tener en cuenta a todos los trabajadores de la atención a la dependencia con 
relación a la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante 
la crisis del Covid-19, han prestado atención a la gente mayor, independientemente 
de la titularidad de su gestión.

b) Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, la extensión de la gratifi-
cación extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante la crisis del Co-
vid-19, han prestado atención a la gente mayor en servicios de atención domiciliaria.

c) Valorar socialmente y laboralmente a los trabajadores que atienden a la gente 
mayor, garantizando su formación y cualificación y sus derechos laborales.

Propuesta de resolución 13. Por el despliegue de leyes sociales 
pendientes
La crisis del Covid-19 no es solo sanitaria, sino también económica y social. 

Miles de familias han perdido los puestos de trabajo que les permitían subsistir en 
estos momentos difíciles. Se trata de un drama humano que se suma a los desafíos 
sociales que Cataluña tenía pendientes y que ha provocado que muchas personas 
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se vean sin ningún tipo de ingreso y con dificultades para hacer frente al pago de 
las necesidades más básicas. No podemos dejar a nadie atrás. Es urgente ofrecer al 
conjunto de los catalanes que peor lo están pasando medidas de protección social 
para que puedan salir adelante. También a los autónomos y pequeñas empresas, ya 
que representan el 95% de nuestro tejido empresarial. Asimismo, debemos atender a 
los colectivos más vulnerables. Aquellos que sufrían antes de la crisis del Covid-19 
y que, ahora, sufren más que nunca. Cataluña necesita abordar los grandes retos 
sociales derivados de esta crisis sin precedentes y para ello necesita valerse de los 
instrumentos legales a su disposición.

Por ello, el Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Actualizar de forma urgente la Cartera de Servicios Sociales de la Ley 12/2007 

de servicios sociales, ajustando la ratio de personal de los servicios sociales a las 
nuevas realidades demográficas y sociales, junto con una memoria económica para 
el ejercicio 2021.

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

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

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

5. Desplegar la Ley 17/2010 de la lengua de signos catalana, dotándola de un 
presupuesto adecuado para hacer efectivos los derechos que en ella se recogen y, 
en especial, asegurando una dotación suficiente de intérpretes en lengua de signos

6. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, dotándola de 
presupuesto suficiente para alcanzar el objetivo de conseguir un parque mínimo del 
15% de viviendas destinadas a políticas sociales en Cataluña en las áreas de fuerte 
demanda acreditada.

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

8. Desplegar totalmente la ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres 
a erradicar la violencia machista y dotarla de suficiente presupuesto para combatir 
las agresiones sexuales, el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, la muti-
lación genital femenina y el riesgo de padecerla, los matrimonios forzados, la vio-
lencia derivada de los conflictos armados y la violencia contra los derechos sexuales 
y reproductivos.

Propuesta de resolución 14. Por la protección efectiva de la infancia 
vulnerable
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Actualizar los datos de pobreza infantil en Cataluña utilizando herramientas 

como el Observatori dels Drets de la Infància con el objetivo de analizar y definir 
políticas públicas e implementar actuaciones reales y efectivas para combatir la po-
breza infantil.

2. Realizar seguimiento de todas las familias que tienen asignadas becas come-
dor y ayudas de alimentación garantizando el derecho a la alimentación para la in-
fancia en Cataluña.

3. Lanzar campañas de tolerancia 0 respecto de cualquier forma de violencia 
contra la infancia utilizando canales oficiales, medios telemáticos y medios de co-
municación.



BOPC 685
21 de setembre de 2020

3.10.30. Debats generals 44

4. Reforzar, a la vez que mejorar, el servicio del número gratuito 116-111 Infàn-
cia Respon, difundiendo su conocimiento ayudándose de las redes sociales y los 
medios de comunicación, mediante el cual los niños y adolescentes pueden denun-
ciar posibles casos de abusos sexuales, acoso escolar, ciberacoso y cualquier forma 
de violencia contra la infancia.

5. Reforzar los servicios sociales básicos en coordinación con los servicios so-
ciales municipales, para la detección, identificación y actualización ante cualquier 
forma de violencia contra la infancia

6. Adoptar un acuerdo interdepartamental para mejorar la coordinación de los 
departamentos implicados en la prevención, detección y actuaciones referentes a 
cualquier forma de violencia contra la infancia.

7. Impulsar formación y cursos de crianza positiva en cursos de preparación para 
el parto y otros tipos de programas para que padres, madres y cuidadores aprendan 
pautas de crianza y estrategias educativas sanas aisladas de situaciones de violen-
cia, de manera que tengan herramientas para gestionar los problemas de sus hijos y 
conozcan sus necesidades.

8. Impulsar formación en ámbito de prevención y actuaciones para luchar contra 
la violencia infantil en todos los campos y profesiones que tengan interrelación con 
niños y niñas (docentes, personal del ámbito sanitario, centros de menores, personal 
de centros de justicia juvenil, profesionales del ámbito del tiempo libre y profesio-
nales de centros de menores con discapacidad).

Propuesta de resolución 15. Por una atención digna en las residencias 
afectadas por la crisis del Covid
Durante los meses más duros de la pandemia Médicos sin Fronteras dio apoyo 

a 486 residencias de España, 200 de las cuales en Cataluña. En agosto de 2020 pu-
blicó el informe Poco, tarde y mal en el que se relatan las vivencias de las personas 
desplegadas en los centros y las conclusiones a las que han llegado tras esta expe-
riencia. En relación a la falta de personal en residencias detalla lo siguiente:

La escasez de personal experimentado se agrava por las precarias condiciones 
laborales, así como por la percepción de que el trabajo es poco cualificado; tanto 
es así que las trabajadoras migrantes constituyen una gran proporción de la fuerza 
laboral, pues las condiciones distan mucho de ser atractivas para el mercado na-
cional.

El hecho de que la mayoría de las residencias se cerrasen tarde y de que no lle-
gasen a tiempo los medios de protección impidió actuar en modo preventivo. Mu-
chísimas residencias tuvieron que organizarse sin el conocimiento básico sobre las 
medidas para prevenir la infección y aislar los casos sospechosos. La única alter-
nativa no puede ser encerrar a personal y residentes, tal y como se hizo en algunas 
residencias, por tiempo indefinido, hasta que la amenaza pasara. Para empeorar 
las cosas, el número creciente de personal de baja, sin una estrategia alternativa de 
contratación para mantener o incluso incrementar las ratios de recursos humanos, 
obligó al personal restante a asumir otras tareas sin recibir instrucciones precisas. 
Hubo muchas bajas por enfermedad en las gerencias de los centros y el personal 
más cualificado para asumir labores organizativas, y quienes no enfermaron se vie-
ron rápidamente desbordados y obligados a multiplicar sus funciones, perdiendo 
muchas veces de vista las tareas esenciales de gestión, supervisión y coordinación 
del resto de la plantilla. La ratio de paciente por cuidador también impacta en la 
adherencia al tratamiento (que muchos residentes reciben para sus enfermedades 
crónicas), dados los problemas de abastecimiento en los centros y la falta de recur-
sos humanos para asegurar las tomas regulares y las prescripciones.

La falta de personal clave tampoco permitió a gerencias y personal dar segui-
miento a la información recibida desde diferentes canales o atender a las peticiones 
de información de las familias, ni tan siquiera a sus propias necesidades de apoyo 
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psicosocial. Todo ello dificultó también la humanización de los confinamientos de los 
residentes y la implantación de medidas que preservasen la convivencia, la calidad 
de los cuidados, las rutinas básicas de movilidad y de sociabilidad y, en definitiva, 
la dignidad. Decisiones a veces evidentes para quienes llegábamos de fuera estaban 
fuera del alcance de quienes trabajaban en condiciones de estrés, angustia, descon-
cierto y agobio por la sensación de no llegar a todo lo que había que hacer.

Tal y como relata Médicos Sin Fronteras, en los peores momentos de la pande-
mia las residencias fueron incapaces por sí mismas de reponer el personal de res-
puesta inmediata que iba causando baja ya fuese por contagio, sospecha o miedo. La 
falta de personal puede causar situaciones de grave desatención y la Administración 
debe liderar la creación y coordinación de las bolsas de trabajo de reposición ante 
un posible nuevo rebrote.

Por ello el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat:
1. Mantener de forma permanente una bolsa de personal que permita ampliar la 

dotación de personal en las residencias cuando la situación sanitaria o epidemioló-
gica lo requiera.

2. Explorar medidas extraordinarias de apoyo en caso de nuevos rebrotes en re-
sidencias en relación a la reposición de personal, liderando el reclutamiento de per-
sonal y teniendo en cuenta la posibilidad de implementar las siguientes medidas:

a) Creación de bolsas de trabajo comarcales.
b) Formación.
c) Redirección del personal de centros de día cerrados hacia residencias.
d) Redirección del personal de servicio de atención domiciliaria que se encuen-

tre inoperativo hacia residencias.
e) Contacto con centros formativos para posible reclutamiento de alumnos con 

formación ya finalizada.
3. Fomentar la creación de espacios de participación y diálogo en los centros y 

residencias para personas mayores en los que se dé voz a las familias, personas re-
sidentes y trabajadores.

4. Poner a disposición de los residentes instrumentos que les permitan una comu-
nicación telemática eficaz y regular con sus familiares y allegados.

5. Garantizar una adecuada coordinación entre el sistema sanitario y las resi-
dencias preparando protocolos de acción inmediata en caso de aparición en éstas de 
casos aislados o numerosos de Covid-19.

6. Garantizar pruebas periódicas de diagnóstico del coronavirus (PCR) y seroló-
gicas para todo el personal que trabaje en las residencias con el fin de evitar la pro-
pagación del virus en el centro.

7. Garantizar planes de contingencia en todas las residencias de Cataluña que de-
terminen protocolos de actuación eficaces en caso de posibles rebrotes.

8. Garantizar los medios necesarios, la provisión de materiales y equipos de pro-
tección (EPI, mascarillas, batas, guantes, geles...) a todos los trabajadores de las re-
sidencias de Cataluña, teniendo en cuenta que en caso de brote las sectorizaciones y 
aislamientos conllevan un aumento del uso de estos materiales y equipos.

Propuesta de resolución 16. Garantir la igualtat i protegir les víctimes 
de violència masclista
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Abordar l’impacte de gènere pel brot de Covid-19 i garantir la perspectiva de 

gènere en les polítiques publiques de resposta a la crisi sanitària, social i econòmica.
2. Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de 

gènere, per poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones en els llocs 
de treball.

3. Fomentar el coneixement de les dones que han contribuït a la història, l’art, la 
ciència i l’esport:
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a) Revisant el currículum escolar perquè inclogui les figures de dones rellevants 
de la història, la ciència, la filosofia, l’esport, la història de la literatura i la història de 
l’art, per tal de donar-les a conèixer.

b) Fent visibles en els continguts educatius les opcions sexuals no heteronorma-
tives al llarg de la història.

4. Fer estudis específics sobre pobresa i exclusió de les dones amb discapacitat 
en diferents contextos, per a poder desenvolupar plans específics adaptats a la seva 
realitat.

5. Desenvolupar una estratègia de prevenció de la violència masclista que inclo-
gui el reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, i també de la prevenció 
de l’assetjament escolar per raó de gènere en els centres educatius, espais de lleure 
educatiu i espais juvenils.

6. Garantir l’atenció integral a les dones en situació de violència masclista, fent 
ús de tots els recursos previstos pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i 
reforçant els recursos socials de prevenció, detecció i suport a les dones exposades 
a situacions de violència que, en un context de crisi econòmica i confinament, es 
poden agreujar.

7. Garantir la dotació pressupostària necessària per combatre la violència mas-
clista en tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places en centres 
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica i d’inserció 
sociolaboral.

8. Reforçar la formació especialitzada als professionals afectats per la Llei 
5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i en especial als pro-
fessionals i funcionaris d’educació i sanitat per a la detecció i prevenció en matèria 
de política de violència masclista.

9. Intensificar la coordinació entre administracions i organismes públics per mi-
llorar la resposta en la lluita contra la violència masclista.

Propuesta de resolución 17. Lucha contra la corrupción en Cataluña
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Adoptar todas las medidas políticas y, en su caso, normativas pertinentes para 

garantizar que los cargos públicos catalanes que sean imputados por casos de co-
rrupción y contra la Administración Pública sean cesados inmediatamente. Esta 
medida deberá aplicarse a la totalidad de los altos cargos del perímetro público de 
la Generalitat, incluyendo a los de todos sus organismos dependientes.

2. Destinar aquellos recursos públicos que se malgastan al refuerzo de las uni-
dades policiales del Cuerpo de Mossos d’Esquadra especializadas en la lucha con-
tra la corrupción, la delincuencia económica y el fraude fiscal. Dichos recursos se 
extraerán de suprimir unidades administrativas actualmente existentes dedicadas a 
materias para que las que el Govern de la Generalitat carece de competencias.

3. Garantizar que todos los entes de la Administración autonómica y su sector 
público colaboren con las instituciones de fiscalización y control de su actividad, co-
rrijan todas las deficiencias e irregularidades detectadas, cumplan con las recomen-
daciones que les realicen y, en su caso, persigan a los responsables de los fraudes y 
malas prácticas detectadas.

Propuesta de resolución 18. Por el respeto a la sentencia sobre la 
inhabilitación del Sr. Torra
El Parlamento de Cataluña reitera que el poder ejecutivo (encarnado por el pre-

sidente de la Generalitat, el Govern y los funcionarios a su servicio) y el poder le-
gislativo (por los diputados al Parlamento de Cataluña y la Administración parla-
mentaria) están obligados a cumplir las resoluciones judiciales y, por tanto, deben 
acatar las resoluciones que dicte el Tribunal Supremo en relación con el asunto por 
el que ha sido encausado el Sr. Quim Torra, y cumplir los efectos jurídicos que se 
deriven de ella.
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Propuesta de resolución 19. Por el desbloqueo de la investidura ante 
una posible inhabilitación
El Parlamento de Cataluña declara que, en caso que el Sr. Quim Torra resul-

te inhabilitado de su puesto por resolución firme del Tribunal Supremo y que, tal 
como él mismo ha anunciado en declaraciones públicas reiteradamente, intente 
obstruir el desarrollo normal de las instituciones, deberán ponerse en marcha rá-
pidamente los trámites legales que conduzcan a la elección de un nuevo presidente 
de la Generalitat.

Propuesta de resolución 20. Por un Govern efectivo y para todos los 
catalanes
El Parlamento de Cataluña manifiesta la necesidad de que se constituya un nuevo 

Govern efectivo y para todos los catalanes que haga frente a sus necesidades reales y 
defienda sus intereses, abandonando así el rumbo de total inacción que ha presidido 
el Govern del Sr. Quim Torra.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 76835)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Convocatòria d’eleccions al Parlament
El proppassat 29 de gener el president de la Generalitat va afirmar: «aquesta 

legislatura ja no té més recorregut polític i arriba al seu final». Aquesta valoració, 
compartida per altres membres del Govern i pels responsables de les formacions po-
lítiques que donen suport al Govern, troba el seu origen en les discrepàncies internes 
i en la manca de lleialtat en el si del Govern de la Generalitat.

Al llarg d’aquesta legislatura el Govern ha demostrat no tenir un projecte polític 
per oferir al conjunt de la ciutadania de Catalunya més enllà de la gestió de la pan-
dèmia generada per la Covid-19 i d’intentar abordar, a través de l’acció de govern, 
els efectes de la crisi sanitària, social i econòmica que ha comportat el coronavirus.

A tot això, en aquests moments la situació processal del president de la Genera-
litat fa preveure la seva immediata inhabilitació per sentència penal ferma, el que 
provocarà que el Govern quedi en funcions.

Així, i davant la absència d’una majoria parlamentaria capaç d’investir un nou 
president per a que esgoti la dotzena legislatura, el Parlament de Catalunya insta el 
President de la Generalitat a fer ús de la seva prerrogativa per convocar, a la major 
brevetat, noves eleccions al Parlament de Catalunya.

Proposta de resolució 2. Preservar la autonomia del Parlament
Després del debat específic celebrat el passat 7 d’agost i un cop publicades les 

resolucions adoptades, donant compliment a l’ordenament jurídic, el president de la 
Generalitat en declaracions públiques va exigir el cessament de funcionaris que tre-
ballen al servei del Parlament de Catalunya.

Aquestes declaracions i l’actitud del president de la Generalitat és una ingerència 
absolutament inadmissible en una democràcia on la separació de poders és la base i 
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la garantia de l’estructura institucional. És un atac del president a la autonomia par-
lamentària que garanteix l’Estatut d’autonomia al intentar-se interposar en l’admi-
nistració parlamentaria, tasca que no és de la seva competència.

Per tot això, el Parlament de Catalunya exigeix al President de la Generalitat que 
s’abstingui d’immiscir en les funcions del Parlament de Catalunya i en l’adminis-
tració parlamentaria i que vetlli per garantir i preservar l’autonomia parlamentària 
d’aquesta Cambra.

Proposta de resolució 3. Protecció social
La pandèmia generada per la Covid-19 està tenint un fort impacte en el sistema 

de protecció social. La crisi social que acompanya la pandèmia afegeix nous i im-
portants problemes al benestar social de la ciutadania de Catalunya que s’afegeixen 
als que ja veníem patim des de fa molt anys.

L’afectació de la Covid-19 sobre els serveis socials a les persones grans, als de-
pendents o a les persones amb discapacitats ha estat molt important i requereix de 
tota l’atenció possible del Govern per normalitzar la situació i, alhora, garantir que 
noves onades de contagi del SAR-CoV-2 no produeixin ni els efectes ni les distor-
sions que s’han generat durant els mesos recents amb motiu de la primera onada de 
la malaltia.

També s’ha fet evident que el model de residències de persones grans o de perso-
nes amb discapacitats tenen importants mancances en l’àmbit sanitari i que reque-
reixen d’una profunda reflexió per tal d’abordar les reformes necessàries que evitin 
que mai més es pugui a tornar a repetir una situació viscuda durant els mesos de 
març, abril i maig d’enguany.

Juntament amb l’afectació al sistema de benestar social la crisi sanitària també 
està tenint importants efectes sobre la situació socioeconòmica de moltes persones. 
La davallada de l’activitat econòmica, que a hores d’ara, encara no coneixem en tota 
la seva dimensió, requerirà d’esforços importants, tant de polítiques actives d’ocu-
pació, com d’ajuts per garantir que les famílies catalanes disposen dels recursos mí-
nims necessaris per abordar aquesta situació sobrevinguda.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir el finançament necessari per a que les residències de gent gran i les 

de persones amb discapacitat puguin disposar de suficient de material sanitari i de 
protecció per front a una nova onada de la Covid-19.

2. Garantir les mesures necessàries per tal que centres de dia i els serveis d’aten-
ció domiciliària puguin mantenir llurs activitats amb les mesures sanitàries i de pro-
tecció necessàries davant una nova emergència sanitària.

3. Abordar una reforma del model residencial que permeti la millora de la quali-
tat assistencials dels centres destinats a persones grans, dependents i persones amb 
discapacitat, de manera que:

a) Consideri els residents i l’atenció a llurs necessitats en el centre del sistema.
b) Els centres disposin d’un equipament sanitari mínim i accés a servei mèdic i 

d’infermeria suficients.
c) Es garanteixi la coordinació amb els serveis sanitaris d’atenció primària, i 

atenció hospitalària, per tal que els residents rebin l’atenció necessària en el moment 
necessari.

d) Es valori laboral i socialment els treballadors i treballadores dels sectors resi-
dencials garantint la seva formació, la qualificació i drets laborals.

4. Incrementar el nombre de places públiques disponibles per a fer front la de-
manda existent, però també per a compensar la reducció de places deguda a les li-
mitacions que s’han hagut d’introduir arran de la Covid-19.

5. Millorar la gestió d’accés a la Renda Garantida de Ciutadania, en especial la 
seva compatibilitat amb l’Ingrés Mínim Vital, per evitar que ningú que tenint dret a 
aquestes prestacions, se’n quedi fora, o la percebi a destemps.
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Proposta de resolució 4. Una vertadera política d’habitatge
Després de la crisi econòmica i financera del 2008 la demanada d’habitatge de 

lloguer ha experimentat un increment que ha impulsat els preus a l’alça degut a que 
la oferta no s’ha incrementat al mateix ritme. La demanda de habitatge social s’ha 
anat incrementant fins arribar al punt que 140.000 famílies catalanes consten al re-
gistre de demandants de habitatge social.

Davant aquest fet el Govern de la Generalitat ha apostat per adoptar adoptat 
mesures que atorguen drets a les ocupacions il·legals essent profundament injustes 
doncs, a més d’avalar una forma d’accés a l’habitatge il·legal que sovint està controlat 
per màfies, i que, també sovint generen problemes de convivència a l’entorn, espe-
cialment a comunitats de propietaris, permet que hi hagi qui se salti l’accés ordenat 
a l’habitatge disponible a través del registre de demandants.

Tampoc les mesures per limitar les rendes de lloguer d’habitatge constitueixen 
cap solució al problema. Tot el contrari, poden empènyer els preus a l’alça degut a 
una reducció de l’oferta.

Per tant és imprescindible activar tots els mecanismes de què disposa l’adminis-
tració de la Generalitat, competent en matèria d’habitatge, per tal d’abordar serio-
sament el problema a través de mesures que incentivin la construcció d’habitatge 
social, l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges buits, i l’adquisició pública d’habi-
tatge per destinar-lo a lloguer social.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incentivar la col·laboració público-privada de manera que faciliti la construc-

ció d’habitatge social.
2. Impulsar programes de rehabilitació d’habitatges que permetin que habitatges 

que avui estan tancats puguin entrar en el mercat.
3. Impulsar la creació de sol de promoció pública o privada d’habitatges destinat 

al lloguer social, a través de l’ús dels instruments de intervenció de què disposa la 
Generalitat, com per exemple, l’Incasòl.

4. Facilitar el destí de sol dotacional a promocions d’habitatge destinat al lloguer 
social.

5. Prioritzar les mesures que facilitin l’accés a l’habitatge social a les famílies 
inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatge social.

Proposta de resolució 5. Política econòmica i fiscal
La situació de la economia catalana, fruit de la crisi sanitària en la que estem 

immersos, és extraordinàriament delicada. Sense necessitat d’anar més lluny, la cai-
guda del PIB a Catalunya al segon trimestre ha estat de més del 20%.

Aquesta situació té conseqüències directes sobre la estabilitat de les empreses i 
el benestar de les persones, i també molt intensament sobre l’economia de les admi-
nistracions: són necessàries més despeses per fer front a les necessitats de la sani-
tat, però també socials i d’impuls a les empreses de tots els sectors; al mateix temps 
però, la caiguda de l’activitat econòmica tindrà un efecte important sobre la recap-
tació d’impostos i per tant sobre els ingressos disponibles.

És obvi que, després de tres anys sense pressupostos, els darrers aprovats el pas-
sat mes d’abril, no donen resposta a les necessitats actuals i cal modificar-los per 
adaptar-los a les circumstancies actuals. L’experiència recent ens ensenya però que, 
la via no és recórrer al dèficit desbocat, com ha anunciat el president de la Gene-
ralitat, si no participar dels fòrums en què decideixen com distribuir els recursos 
de l’Estat, i/o els fons europeus que estan a disposició de les administracions, però 
també necessàriament, prioritzar adequadament les despeses. Ras i curt, mai no ho 
és, però ara menys de continuar amb despeses identitàries que no estan al servei 
del conjunt de la ciutadania de Catalunya, si no només al servei del secessionisme.

També la política fiscal és clau en aquesta situació: Catalunya som la comunitat 
amb més impostos i més alts de tota Espanya després dels nous increments aprovats 
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en mig d’aquesta pandèmia. Cap mena de sensibilitat ha tingut el Govern en relació 
als sectors econòmics més perjudicats, per exemple, el turisme quina activitat ha 
quedat reduïda pràcticament a zero, però en canvi el Govern ha estat incapaç d’exi-
mir-lo del pagament de l’impost d’estades turístiques, només posposar-ne els incre-
ments aprovats durant uns mesos.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar a la Cambra, a la major brevetat possible, les modificacions pres-

supostaries necessàries per adaptar els pressupostos del 2020 a la situació actual, 
tenint en compte la priorització de les despeses, l’adaptació dels ingressos, els in-
gressos rebuts i previstos d’altres administracions, i establiment un objectiu topall 
de dèficit.

2. Tot i que en breu ens trobarem immersos en un procés electoral, i per tant amb 
un Govern en funcions, que no podrà aprovar uns pressupostos, es necessari comen-
çar a preparar els pressupostos per a l’exercici 2021 d’acord amb les circumstàncies 
extraordinàries que estem vivint.

3. Participar activament en els fòrums necessaris en els que es debat sobre la dis-
tribució de recursos extraordinaris per fer a la situació actual.

4. Aprovar, per aquest any 2020, una reforma fiscal que tingui com a objectiu 
contribuir a la millorar de l’economia de les famílies, autònoms i petites empreses 
s’han vist afectades per situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia del co-
ronavirus. Aquesta reforma ha d’incloure almenys:

a) Una modificació i una rebaixa fiscal de l’escala autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques per tal de reduir, especialment, el gravamen impo-
sitiu de les rendes baixes i les mitjanes.

b) Aprovar, novament, una bonificació del noranta-nou per cent de la quota tri-
butària de l’impost sobre successions en les adquisicions per causa de mort pel als 
contribuents dels grups I i II.

c) Derogar, per tenir una important incidència en l’activitat econòmica i en l’en-
cariment ser béns i serveis, els següents impostos i tributs propis creats per la Gene-
ralitat: impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’avia-
ció comercial, impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per 
la indústria, impost sobre begudes ensucrades envasades, impost sobre les emissions 
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, impost sobre els actius no 
productius de les persones jurídiques i impost sobre les instal·lacions que incideixen 
en el medi ambient

5. Aprovar una moratòria en l’aplicació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics des del 14 de març de 2020 fins el 31 de desembre de 2021.

6. Aprovar una bonificació del cent per cent en l’impost sobre transmissions pa-
trimonials i actes jurídics documentals en les novacions de contractes de finança-
ment bancari destinats a pal·liar les conseqüències de la Covid-19.

7. Ampliar, durant tot l’any 2020, la moratòria del pagament d’impostos i tributs 
propis inicialment previst pel Govern pels sectors econòmics més afectats per la 
pandèmia de la Covid-19.

8. Desenvolupar mecanismes senzills per ajornar els pagaments d’impostos pro-
pis sense necessitat de tràmits burocràtics complicats o sancions.

9. Adoptar un paquet d’incentius finances i fiscals als processos de concentració 
empresarial en el marc de sector econòmics catalans fortament impactats per la crisi 
sanitària de la Covid-19.

Proposta de resolució 6. Ensenyament
El curs escolar 2020-2021 s’ha iniciat fa pocs dies i en aquest breu període de 

temps ja s’està demostrant que les mesures del Govern per a garantir la seguretat 
de la comunitat educativa davant la crisi sanitària de la Covid-19 són insuficients.
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L’educació és un dret fonamental que només es pot garantir en igualtat d’oportu-
nitats mitjançant la presencialitat a l’aula i, en el context actual de pandèmia, la pre-
sencialitat s’ha de garantir dotant els centres educatius de les mesures de prevenció 
necessàries per minimitzar el risc de contagi.

No es garanteixen les ràtios màximes que fan possible la distància interpersonal 
de seguretat, ni es garanteix les mesures de prevenció i protecció al conjunt de la 
comunitat educativa, especialment, professors i alumnes. Per part del Govern es va 
anunciar un inici de curs escolar segur però la realitat està essent ben diferent.

S’ha de garantir que els centres educatius siguin veritablement segurs per a tot-
hom i el Govern no pot estalviar-se esforços en aconseguir-ho. Com tampoc pot 
oblidar que qualsevol mesura a prendre s’ha de fer amb el concurs del conjunt de la 
comunitat educativa, pel que és necessari que l’actuació del Govern deixi la unilate-
ralitat per ser negociada i concertada amb el sector educatiu.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer efectiu el dret a l’educació garantir la presencialitat de tot l’alumnat a tots 

els nivells i en totes les etapes educatives.
2. Reduir les ràtios d’alumnes per aula per garantir el compliment en tot moment 

de la distància de seguretat interpersonal dins de les aules i dels centres educatius.
3. Incrementar la plantilla de personal docent, d’atenció educativa i de serveis 

per tal garantir la reducció de ràtios d’alumnes per aula.
4. Protegir el personal docent vulnerable permeten que no s’incorporin al centre 

fins a tenir la informació sobre la seva consideració de vulnerabilitat o sensibilitat.
5. Dotar tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dels equipaments 

i de les mesures de prevenció i protecció necessàries per protegir la salut del conjunt 
de la comunitat educativa, garantint l’ús obligatori de mascaretes i l’existència, al 
llarg del curs escolar, de suficients equips de protecció individuals per als docents 
(mascaretes FFP2 i pantalles facials).

6. Mantenir de forma constant i estable la interlocució amb la comunitat educati-
va davant la excepcionalitat del curs escolar derivada de la pandèmia de la Covid-19 
i acordar, de forma conjunta amb aquesta, les mesures necessàries i la resposta de 
l’administració educativa a l’actual crisi sanitària.

7. Acordar amb la comunitat educativa i la resta d’administracions un pla de con-
tingència preventiu que tingui com a objectiu preparar el curs escolar davant possi-
bles confinaments totals i parcials.

8. Incrementar els recursos pressupostaris destinats a les mesures per lluitar con-
tra la bretxa digital, garantint l’equipament informàtic necessari en totes les etapes 
educatives.

9. Aprovar línies d’ajuts a les famílies per garantir l’accés a internet i als equipa-
ments tecnològics, amb especial atenció a les famílies del nom rural i a les famílies 
amb menys recursos.

10. Garantir de forma efectiva la beca menjador al beneficiaris del present curs 
escolar amb la prestació del servei als centres amb les oportunes mesures de se-
guretat i, alhora, treballar en enllestir alternatives, com les targetes moneders o la 
prestació del servei a través de les empreses adjudicatàries, davant possibles confi-
naments totals o parcials.

11. No aprofitar la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 per 
oblidar-se del infrafinançament del servei d’educació de Catalunya. Així, s’insta el 
Govern a incrementar, en l’horitzó temporal 2021-2025, els pressupostos en educa-
ció fins assolir la fita fixada a la LEC del 6 % del PIB per a finançament públic en 
educació.

12. Garantir el manteniment del Servei d’Educació de Catalunya creat per la Llei 
d’Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres educatius públics i pri-
vats sostinguts amb recursos públics, garantint en tot cas la seva estabilitat, vigència 
i suficiència dels concerts educatius que es presten de manera respectuosa amb la 
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normativa i els criteris legalment establerts per a l’accés i el manteniment d’aquests 
concerts.

Proposta de resolució 7. Sistema de salut
La crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha posat en evidència allò que molts 

dèiem des de feia temps: després de la crisi de 2008 i 2012 era necessari recuperar 
i actualitzar el nivell de despesa pública de la sanitat pública per garantir-ne la qua-
litat.

Malauradament, no hi hem estat a temps tot i que portàvem sis anys de recupera-
ció i de creixements econòmics, que han suposat un increment dels ingressos públics 
però la manca de pressupostos de la Generalitat durant quatre anys ha impedit reori-
entar la despesa pública cap a despeses socials, entre elles la sanitat pública.

A grans trets, dos són els grans problemes que es visualitzen al sistema sani-
tari: d’una banda, una atenció primària que s’ha anat debilitant i, d’una altra, unes 
llistes d’espera que han anat creixent sense que el Govern hagi adoptat mesures es-
tructurals per a contenir-les. Però aquests dos grans problemes no són més que la 
conseqüència més visible d’altres problemes més concrets: la reducció del nombre 
de professionals, en part degut a retribucions inadequades i d’altre a reduccions de 
serveis, o la manca d’inversions, sobretot en renovació i ampliació d’equipaments 
de diagnòstics.

La crisi sanitària no només ha evidenciat aquests problemes ja existents, si no 
que els ha agreujat atès que tot el sistema sanitari s’ha hagut de bolcar amb la lluita 
contra la Covid-19 de manera que l’atenció primària, ja afeblida, s’està veient des-
bordada sense possibilitat d’atendre la ciutadania amb la qualitat assistencial neces-
sària, però també les llistes d’espera han vist créixer els temps degut a l’ajornament 
de consultes, proves diagnòstiques i intervencions.

És per tot això que, el Parlament insta el Govern:
1. Dur a terme les modificacions necessàries als pressupostos de 2020, per tal 

de prioritzar la política sanitària amb l’objectiu de fer front a la despesa extraordi-
nària que ha generat la gestió de la covid-19, i de reforçar la despesa ordinària, per 
almenys recuperar part de les afectacions sobre el normal funcionament del sistema 
de salut.

2. Fer una projecció pluriennal dels pressupostos del sistema sanitari durant els 
propers tres anys, per tal de garantir que s’assoleixen els nivells de qualitat desitjats 
en aquest període de temps.

3. Reforçar a la major brevetat possible el pressupost destinat a atenció primària 
que permeti millorar la dotació de professionals, així com el servei a la ciutadania.

4. Incrementar els recursos destinats a inversions, per a incrementar l’equipa-
ment de diagnòstic, i renovar el necessari.

5. Avançar cap a la integració social i sanitària, que permeti donar una resposta 
més adequada a les persones més fràgils i amb més riscs que son les que més han 
patit durant aquesta pandèmia. En el mateix sentit, cal garantir una atenció adequa-
da als centres residencials de persones grans, dependents o amb discapacitats.

Proposta de resolució 8. Polítiques de seguretat i justícia
1. En l’àmbit de les polítiques de seguretat, el Parlament de Catalunya insta el 

Govern a:
a) Millorar la col·laboració del Cos de Mossos d’Esquadra amb la resta de cossos 

policials a Catalunya, especialment amb les policies locals, en la resposta contra les 
infraccions de caràcter incívic i aquelles que, en l’actual escenari de pandèmia, po-
sen en ris i en perill la salut pública.

b) Aprovar un calendari de convocatòries d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra 
per als propers quatre anys per garantir, d’una banda, l’estabilitat de la plantilla, i 
d’una altra la suficient dotació d’agents i presència a totes les àrees bàsiques policial.
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c) Aprovar, abans de finalitzar l’any 2020, la regulació que permeti l’exercici 
d’una segona activitat en el Cos dels Mossos d’Esquadra i en el Cos de Bombers de 
la Generalitat de Catalunya.

d) Incrementar el patrullatge preventiu i diari de la Unitat de Trànsit del Cos de 
Mossos d’Esquadra per millorar la seguretat vial a les carreteres catalanes.

e) Incrementar el nombre d’agents del Cos dels Mossos d’Esquadra destinats en 
l’àmbit rural i permetre la col·laboració activa dels pagesos amb els Mossos d’Esqua-
dra per evitar els robatoris en les seves propietats, tot deixant palès que la responsa-
bilitat de l’ordre públic és dels Mossos d’Esquadra.

f) Millorar l’actuació de la Generalitat, especialment l’actuació policial, davant 
denúncies d’ocupacions il·legals d’habitatges, amb l’objectiu que els denunciants no 
se sentin desprotegits ni desemparats.

g) Reconèixer el dret, i d’acord amb aquest, procedir a indemnitzar als agents 
dels Mossos d’Esquadra que hagin sofert lesions o hagin estat víctimes de perjudicis 
produïts en actes de servei quan actuen no en interès propis sinó pel bé de l’interès 
públic.

h) Protegir als agents dels Mossos d’Esquadra davant el risc de contagi de la Co-
vid-19 garantint:

a) La realització, amb una periodicitat setmanal, proves PCR i test serològics als 
agents de totes les regions policials.

b) La dotació suficient d’equips de protecció individual (guants, mascaretes 
FFP2 i FFP3, gel hidroalcohòlic i pantalles protectores) per a tots els agents del cos.

c) Reforçar el servei de neteja i desinfecció de les comissaries dels Mossos d’Es-
quadra, parcs de bombers, així com dels uniformes i calçat.

i) Elaborar una pla de millora d’inversions en equipaments policials i en dotació 
de material que inclogui, almenys, la renovació del parc mòbil de la policia de la 
Generalitat amb nous contractes de rènting, ampliar el material de seguretat ciuta-
dana i ordre públic.

2. En l’àmbit de l’administració de justícia, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a:

a) Respectar la independència del poder judicial i assegurar que els treballadors 
de l’administració de justícia no són objecte de pressions, coaccions ni assenyala-
ment amb ocasió de les actuacions judicials de les que siguin responsables, tot con-
demnant aquest tipus de coaccions i intimidacions.

b) Oferir seguretat i protecció als servidors públics que pateixen pressions, coac-
cions ni assenyalament, abstenint-se de realitzar declaracions contràries al sistema 
judicial i participar de manifestacions davant de seus judicials.

c) Treballar per que els nous concursos de trasllats que es convoquin en els òr-
gans jurisdiccionals no continuï amb el dèficit de cobertura de places dels darrers 
anys, que ja supera un deu per cent de la planta a Catalunya.

d) Condicionar degudament, amb una calendarització semestral, les obres de 
millores i reformes dels equipaments judicials que a dia d’avui arrosseguen una si-
tuació de precarietat i perillositat sanitària extrema, donant prioritat a les obres de 
condicionament dels jutjats de Gavà, Sabadell i Martorell.

e) Convocar, al inici del 2021, processos selectius per a proveir places de gestors 
processals, tramitació processal i auxili judicial per reduir la taxa d’interinitat al cos 
de funcionaris de la l’administració de Justícia i assolir l’estabilització de la plantilla 
així com la taxa de reposició.

f) Agilitzar els tràmits per a la construcció del centre de preventius a Barcelo-
na que va ocasionar el tancament del centre Model i la signatura d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona.

g) Assegurar el suficient material de prevenció davant la Covid-19 en els centres 
penitenciaris davant els nous contagis, i adquirir equips d’ozó que permetin d’higi-
enització complerta dels centres.
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h) Adoptar el protocol específic que permeti realitzar test serològics a tots els tre-
balladors i col·laboradors dels centres penitenciaris així com facilitar la derivació sa-
nitària per realitzar proves PCR a aquells casos de sospita de contagi o per contacte.

i) Actualitzar els protocols d’actuació davant les agressions al personal dels cen-
tres penitenciaris per a fer efectiu el reconeixement d’agent de l’autoritat i oferir als 
treballadors l’assistència lletrada del cos de lletrats de la Generalitat de Catalunya 
quan s’inicia un procediment judicial.

j) Donar compliment al Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere implantant, 
abans de finalitzar l’any 2020, les unitats de valoració forense integral que podran 
oferir més dades sobre l’evacuació del risc als jutges per poder protegir adequada-
ment a les víctimes de violència masclista.

Proposta de resolució 9. Mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya:
1. Constata la necessitat de preservar la condició de servei públic dels mitjans de 

comunicació de la Generalitat, motiu pel qual han de garantir el principi de veracitat 
informativa, així com el respecte i la observança de les garanties previstes a la Llei 
22/2005 de la Comunicació Audiovisual a Catalunya.

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

especialment de TV3 i Catalunya Ràdio, són un reflex de la diversitat i el pluralisme 
polític, social i cultural de la societat catalana.

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

c) Promoure la realització pròpia de programes en qualsevol de les llengües ofi-
cials i garantir la utilització extensiva de la llengua de signes també als espais tele-
visius de lleure i entreteniment.

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

e) Reduir la despesa que genera la contractació de productores externes davant 
la davallada del ingressos provinents de la publicitat com a conseqüència de la crisi 
de la Covid-19.

f) Presentar un pla de viabilitat que prioritzi i redueixi els costos fixos de funcio-
nament general que suposen més del 51% del pressupost i que no es poden mantenir 
per la pèrdua d’ingressos de publicitat ni mitjançant la contractació de més pòlisses 
de crèdit.

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

3. Recorda que el director de Televisió de Catalunya, el senyor Vicent Sanchis 
Llàcer, ha estat reprovat per aquesta cambra, en aquest sentit insta el consell de go-
vern de la CCMA a cessar-lo en el càrrec de forma immediata.

4. Reprova el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, senyor Roger 
Loppacher i Crehuet, per la seva conducta clarament incompatible amb el valors de 
independència i neutralitat pels que ha de vetllar al capdavant de la institució i pel 
greu incompliment dels deures i obligacions inherents al càrrec.

5. Manifesta la necessitat urgent de procedir a la renovació del consell de govern 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya.
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Proposta de resolució 10. Cultura
El sector de la cultura és sens dubte un dels sector més afectat per les restriccions 

adoptades per les diferents administracions amb l’objectiu de reduir el contagi de 
la Covid-19. Les dades del impacte de la pandèmia en el sector cultural són esfereï-
dores, preocupants i han de portar als responsables públics ha centrar les polítiques 
culturals i de suport a aquest sector a revertir-les.

Aquesta situació sobrevinguda però ha vingut a agreujar la ja delicada situació 
del sector cultura català a conseqüència de les retallades del Govern de la Genera-
litat i per la manca d’una inversió en polítiques culturals d’acord al que aporta el 
sector a l’economia catalana.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Adoptar els acords necessaris que fixi el compromís de la Generalitat de Ca-

talunya amb la cultura i planifiqui, en un període de quatre anys, l’increment fins 
al dos per cent la despesa en política cultural sobre el total de la despesa pública.

2. Implementar, juntament amb el CONCA, les mesures contingudes a l’Estatut 
de l’Artista i que corresponen, d’acord amb les competències, a la Generalitat.

3. Impulsar, juntament amb el CONCA i la resta d’administracions competents, 
l’execució del Pla de rescat del sector cultural davant la crisi de la Covid-19 incre-
mentant el pressupost previst per a garantir que totes les mesures previstes s’han 
iniciat abans de finalitzar l’any 2020.

4. Mantenir un diàleg permanent i estable amb el sector de la cultura per a actua-
litzar a les necessitats de cada moment les línies d’acció i ajuda contingudes al Pla 
de rescat del sector cultural davant la crisi de la Covid-19.

5. Aprovar un pla de mecenatge cultural que contingui, dins el marc competen-
cial, la posada en marxa d’incentius fiscals a les donacions i patrocinis per al foment 
de la cultura.

6. Que la promoció del català no signifiqui perseguir ni rellevar el castellà que 
també és llengua oficial i pròpia de molts catalans.

Proposta de resolució 11. Una acció exterior al servei de Catalunya
L’acció exterior del Govern de la Generalitat lluny de centrar els seus esforços 

i mitjans en projectar Catalunya al món com a destí d’oportunitats, atraure talent i 
inversió i ajudar als catalans a explorar nous mercats, trobar nous reptes i oportu-
nitats a l’exterior, s’ha dedicat a ser una corretja de transmissió i difusió del procés 
independentista impulsat des del propi Govern.

Aquesta forma d’entendre l’acció exterior ha estat errònia i ja tenim els resultats 
però continuar amb els mateixos paràmetres en la situació actual on l’escenari mun-
dial ha canviat a causa de la pandèmia de la Covid-19 és una autèntica irresponsa-
bilitat.

Es necessita una acció exterior al servei de Catalunya, és a dir, al servei del con-
junt dels catalans, de les petites i mitjanes empreses i del emprenedors que volen 
projectar-se a l’exterior per aportar a Catalunya i la seva economia un major dina-
misme i creixement.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Rectificar l’errònia acció exterior duta a terme en els darrers anys basada en el 

desprestigi de les nostres institucions i en el trencament amb els valors fundacionals 
de la Unió Europea el que ens ha dut a deixar d’ésser una regió referent en l’àmbit 
europeu.

2. Destinar tots els recursos del programa d’exteriors de la Generalitat a promo-
ció del comerç exterior, la internacionalització de l’economia, el turisme, la cultura 
catalana, tot enfortint i potenciant la xarxa d’oficines comercials, turístiques i cultu-
rals de la Generalitat a l’exterior.

3. Tancar les delegacions de Govern de la Generalitat a l’exterior, amb excepció 
de la delegació davant la Unió Europea, acordar el cessament dels delegats, i desti-
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nar el personal de les delegacions a reforçar la Xarxa de oficines Exteriors de Co-
merç i Inversió de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

4. Presentar a la cambra, abans de finalitzar el 2020, un informe sobre l’activitat 
desenvolupada per cadascuna de les delegacions de govern a l’exterior, davant la ne-
gativa de permetre la compareixença en seu parlamentària dels delegats de Govern 
a l’exterior.

5. Millorar la transparència en la gestió del recursos públics destinats a l’acció 
exterior, presentant un informe que detalli el cost total i real de cadascuna de les 
delegacions obertes a l’exterior en els darrers cinc anys, incloent les activitats orga-
nitzades per aquestes delegacions.

6. Tornar a tancar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya-Diplocat.

Proposta de resolució 12. Suport a l’empresa
L’evolució de les empreses catalanes està plenament condicionat per l’evolució de 

la pandèmia de la Covid-19 i per les mesures que s’han d’anar adoptant d’acord amb 
la situació sanitària que vivim en cada moment.

Les dades macroeconòmiques, posen de relleu l’abast d’aquesta crisi: dades del 
segon trimestre ens diuen que el PIB de Catalunya ha caigut un 20,1%, l’índex de 
producció industrial ha caigut d’un 25%, les vendes del comerç al detall un 18,6%, 
les exportacions un 30,2%, el PIB industrial un 22,1%, el PIB dels serveis un 18,9%, 
o el PIB del turisme d’un 30%. Tot això comporta que la taxa d’atur es torna a enfi-
lar al 12,8%, al marge dels milers de treballadors que encara es troben en situacions 
de expedients de regulació temporal d’ocupació.

Menció especial mereix el sector industrial que en el marc del creixement eco-
nòmic que veníem acumulant els darrers anys, ja mostra símptomes de clara desac-
celeració, fins i tot el 2019, una certa contracció de manera que la nova situació no 
ha trobat el sector en les millors condicions, i les noticies sobre decisions de tanca-
ments constitueixen un degoteig que colpeja les perspectives de molts treballadors i 
treballadores i les seves famílies. Són els casos més coneguts de Nissan, Saint Go-
bain o Bosch, que a més, en aquests darrers dos casos, tenen un component territo-
rial molt intens al Baix Penedès.

En la mesura que la crisi sanitària impedeix a les empreses realitzar les seves 
activitats amb normalitat, resulta imprescindible dotar aquestes de mesures de liqui-
ditat que permetin al menys, mantenir llurs despeses estructurals, però també són 
necessàries mesures d’impuls de l’activitat econòmica que permetin a les empreses 
sortir d’aquest atzucac i procurar avançar, tot i les noves mesures sanitàries que cal 
anar sortejant.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Mantenir i encetar noves mesures de liquiditat per les empreses que es vegin 

més intensament afectades per les mesures restrictives degudes a la situació sani-
tària.

2. Establir plans sectorials de reactivació de l’activitat econòmica que permetin 
impulsar i recuperar l’activitat.

3. Establir mesures específiques i plans de xoc per aquells sectors que han estat 
i estan més intensament afectades per la situació sanitària, com son els casos dels 
establiments turístics i les empreses d’oci nocturn.

4. Impulsar mesures específiques adaptades a les especials circumstancies de 
microempreses i treballadors autònoms.

5. Treballar conjuntament amb Procicat i entitats locals, mesures sanitàries espe-
cífiques i plans de represa d’activitat per a activitats com ara mercadals i firaires per 
tal que puguin exercir les seves activitats amb la seguretat necessària.

6. Impulsar mesures de finançament per la adopció de mesures sanitàries i de 
protecció de treballadors i clients.
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7. Intensificar les gestions de les oficines exteriors d’ACCIÓ en la recerca de mer-
cats per a l’exportació de productes d’empreses catalanes davant la situació actual 
generada per la Covid-19.

8. Donar suport a les empreses, a través d’ajuts o finançament, per a la contrac-
tació d’especialistes a l’exterior que faciliti l’activitat exportadora de les empreses 
catalanes.

9. Incrementar en 15 milions d’euros les mesures de suport a la internacionalit-
zació de les empreses catalanes.

10. Aprovar una estratègia d’internacionalització de l’empresa catalana, definida 
conjuntament entre les administracions públiques i el sector privat, per poder sumar 
esforços amb objectius comuns i en la qual s’integrin tots els agents, fent prevaldre 
la col·laboració, la coordinació i la complementarietat de propostes.

11. Garantir la total execució pressupostària dels compromisos adquirits en el 
marc del Pacte per la Indústria, presentant un informe sobre el grau de compliment, 
l’execució pressupostaria i la valoració dels objectius assolits del Pacte per la Indús-
tria.

12. Dinamitzar i incrementar la dotació pressupostaria de totes aquelles accions 
adreçades a impulsar la indústria 4.0.

Proposta de resolució 13. Sector agrari
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Sol·licitar al Govern d’Espanya habilitar mecanismes extraordinaris de finan-

çament a les comunitats autònomes per poder licitar, abans de finalitzar l’any 2020, 
els 5.300 milions d’euros pendents del PDR 2014-2020.

2. Promoure que les autoritats competents implementin mesures per limitar l’en-
trada d’ametlles americanes que enfonsen el mercat interior i presenten una qualitat 
inferior i han estat produïdes amb productes fitosanitaris prohibits a Europa.

3. Fer efectiu, abans del 16 d’octubre d’enguany, el pagament de la bestreta del 
vuitanta-cinc per cent dels ajuts de desenvolupament rural concedits per superfícies 
o caps de bestiar, i del setanta per cent del pagament bàsic (greening) per garantir 
la liquiditat a un sector que ha hagut d’assumir costos i esforços extraordinaris de-
rivats de la Covid-19.

4. Continuar millorant la regulació dels petits escorxadors per a dotar-los de més 
mitjans i garantir, a tota Catalunya, la possibilitat que els ramaders puguin sacrifi-
car el seu bestiar a prop de l’explotació i oferir-lo directament al consumidor, o que 
puguin participar en xarxes locals de venda de proximitat.

5. Crear una línia d’ajuts directes als fructicultors professionals de les explotaci-
ons més afectades per la important disminució de la collita de poma i pera a causa 
de dany per malalties de fongs i mitigar, d’aquesta manera, les pèrdues generades.

6. Aturar la tramitació de la vuitena modificació del Programa de Desenvolupa-
ment Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 per vulnerar els acords unànimes de la 
Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i tornar al marc de la concertació amb 
el sector per garantir els fons compromeses i els nivells d’ajuts pactats al 2014.

7. Millorar, en l’actual escenari de crisi sanitària generada per la Covid-19, el 
funcionament de les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per garantir, juntament amb l’atenció telemàtica, l’atenció tele-
fònica en totes les oficines durant tots els dies laborables de la setmana.

8. 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.

9. Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la pròpia pro-
ducció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i trans-
formació de la mateixa, en la normativa reguladora de les activitats comercials, 
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d’acord amb les seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i 
de subministrament directe a les persones consumidores.

10. Augmentar els recursos i la presencia del Cos de Mossos d’Esquadra al món 
rural per tal d’incrementar la seguretat a les explotacions agràries i al seu entorn i 
evitar robatoris al camp.

Proposta de resolució 14. Funció pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Exigir al Govern de l’Estat que garanteixi el poder adquisitiu del empleats pú-

blics i en aquest sentit no adopti cap mesura que comporti la congelació i/o reducció 
salarial o una retallada de drets laborals per l’any 2021.

2. Adoptar les mesures necessàries per garantir al 2021 l’abonament del cinquan-
ta-cinc per cent de la paga extra del 2014 i el cinquanta per cent del complement de 
productivitat d’acord amb l’acord ratificat per la Mesa General de Negociació del 
Empleats Públics de desembre de 2018.

3. Garantir la recuperació de la resta dels drets laborals i econòmics dels em-
pleats públics de l’administració de la Generalitat suspesos des de l’any 2012 per les 
retallades del Govern.

4. Homogeneïtzar els plans de contingència i reincorporació progressiva dels tre-
balladors públics en el marc de la pandèmia de la Covid-19 adoptats pels diversos 
departaments de l’Administració de la Generalitat per igualar els drets de tots els 
treballadors públics.

5. Revisar, amb el consens dels sindicats, la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, so-
bre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicable en l’etapa de represa 
al personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coro-
navirus SARS-CoV-2.

6. Regular de forma immediata, en el marc de la Mesa Sectorial de Negociació 
del Personal d’Administració i Tècnic, el teletreball del personal de la Generalitat 
que concreti entre altres aspectes de risc psicosocials en el teletreball relacionats 
amb la persona que teletreballa com la gestió del temps, registre de jornada, dret a la 
desconnexió, organització del treball, manera de reportar resultats, càrrega de feina, 
assessorament telefònic o telemàtic i control de l’estrès.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 76836, 76880)

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

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat so-
bre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Convocar eleccions
El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat a convocar elec-

cions de forma immediata.

Proposta de resolució 2. Reforma del delicte de sedició
El Parlament de Catalunya manifesta que per garantir els drets fonamentals és 

necessari que les Corts Generals aprovin la reforma del Codi Penal, modificant el 
delicte de sedició, que no és homologable a les regulacions europees, blindant el dret 
de manifestació.
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Proposta de resolució 3. Valoració de la gestió que el Govern ha fet de 
la pandèmia
El Parlament de Catalunya constata la gestió deficient de la crisi Covid per part 

del Govern:
1) Per la lentitud amb què s’ha desplegat una estratègia per frenar rebrots i noves 

onades del virus i pel funcionament deficient del sistema de rastrejadors externalit-
zats.

2) Per la descoordinació amb el món local i dins del propi Govern.
3) Per l’incompliment de mandats parlamentaris reiterats de reforçar suficient-

ment l’Atenció Primària i els equips de Salut Pública o de no externalitzar el servei 
de rastrejadors.

4) Per no haver habilitat prestacions socials suficients per a què ningú no quedi 
enrere i deixar el pes en mans dels serveis socials bàsics i dels ajuntaments.

5) Per haver abordat amb retard la crisi sanitària a les residències, amb manca 
de previsió i de reacció durant setmanes, que s’ha pagat amb greus conseqüències.

6) Per les nombroses mancances i incerteses en la gestió de l’inici del curs es-
colar 20-21, que ha vingut determinada per la incapacitat d’arribar a acords amb la 
comunitat educativa, per una comunicació imprecisa, per una mala planificació i per 
una manifesta insuficiència de recursos.

Proposta de resolució 4. El dret a l’educació en temps de pandèmia
El Parlament de Catalunya manifesta:
1) Que els i les professionals de l’educació i el conjunt de la comunitat educativa 

del país han demostrat un enorme compromís i determinació per fer possible la re-
obertura dels centres escolars de forma segura. El Parlament de Catalunya agraeix 
i posa en valor l’esforç realitzat pels i les professionals de l’educació en un moment 
de gran complexitat.

2) Que la conciliació familiar i les cures han d’estar garantides per totes les fa-
mílies, els fills i les filles, de les quals hagin de fer quarantena, tant si són positius 
en Covid com si no. En aquest sentit, el Parlament insta a totes les administracions 
implicades a implementar les mesures legislatives i pressupostàries necessàries per 
fer-ho efectiu.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
3) Augmentar la dotació de professorat i cercar, conjuntament amb els ajunta-

ments, els espais necessaris per tal de garantir una ràtio inferior a 20 alumnes per 
grup a infantil i primària i 25 alumnes a secundària.

4) Retornar la sisena hora lectiva a tots els centres educatius públics als quals 
aquest curs els ha estat retirada.

5) No escolaritzar, durant el curs 20-21, matrícula fora de termini en centres 
d’alta/màxima complexitat ni en centres amb una composició social especialment 
desafavorida en comparació amb els del seu entorn.

6) Garantir la continuïtat dels aprenentatges de tot l’alumnat durant els períodes 
de quarantena, tot subministrant dispositius de connectivitat a l’alumnat vulnerable 
que encara no l’ha rebut, habilitant el professorat necessari per fer tasques de tele-
treball i d’atenció educativa domiciliària i elaborant protocols i instruccions de ca-
ràcter pedagògic.

7) Cobrir les despeses extraordinàries de neteja, desinfecció i consergeria que es-
tan assumint els ajuntaments als centres d’educació infantil i primària i augmentar 
la neteja i desinfecció als centres d’educació secundària i postobligatòria.

8) Reforçar els mecanismes d’orientació professional i d’acreditació de compe-
tències a tot el territori, augmentar l’oferta de places públiques de Formació Pro-
fessional, potenciar l’Institut Obert de Catalunya com a eix vertebrador de l’oferta 
professional a distància i potenciar el contracte de treball en el marc dels convenis 
de formació professional dual.
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Proposta de resolució 5. Prioritzar l’atenció primària i la salut pública
Davant les emergències sanitàries dels propers mesos, el Parlament insta el Go-

vern a prioritzar:
1) El reforç suficient en personal, pressupost i materials per a l’Atenció Primària 

i Comunitària, per a fer front a les noves necessitats de control i seguiment del co-
ronavirus, per a seguir assumint l’assistència sanitària a les residències i per a po-
der recuperar l’activitat preventiva i assistencial habitual i absorbir la llista d’espera 
acumulada.

2) El reforç de la xarxa de Salut Pública per poder seguir fent, en condicions, 
estudis epidemiològics, previsió, planificació per a futurs nous brots o altres pan-
dèmies.

3) Negociar amb urgència i acordar millores en les condicions de formació, ho-
raris i sous dels metges especialistes en formació (MIR)

Proposta de resolució 6. Lluitar contra la pobresa
Per a garantir que ningú queda enrere i per a fer front al greu percentatge de po-

bresa existent al nostre país abans de la crisi i que previsiblement pot augmentar:
1) El Parlament constata la necessitat de modificar la llei de la Renda Garantida 

de Ciutadania, per a adaptar-la al nou Ingrés Mínim Vital i per a ampliar-ne la co-
bertura especialment per a les famílies amb fills a càrrec i afegint una prestació es-
pecífica per habitatge, de forma que ni un sol euro del pressupost previst per a l’any 
2020 per a la Renda Garantida de Ciutadania deixi de destinar-se a aquest objectiu 
i incideixi amb eficiència en la reducció de la pobresa.

2) El Parlament insta el Govern a destinar recursos dels fons extraordinaris re-
lacionats amb la Covid per a reforçar els serveis socials bàsics, per a que puguin fer 
front a les necessitats creixents dels propers mesos. .

Proposta de resolució 7. Pel dret a un habitatge digne
El Parlament de Catalunya insta El Govern a:
1) Implementar mesures legislatives, fiscals i pressupostàries per garantir el dret 

a l’habitatge a Catalunya, que protegeixin a les famílies més vulnerables i facin 
front a l’especulació financera i immobiliària que impedeix l’accés a un habitatge 
digne, segur i estable a una gran part de la població.

2) Destinar els recursos econòmics, humans i tècnics suficients i necessaris per 
a garantir l’efectivitat i l’aplicació de la Llei de mesures urgents en matèria de con-
tenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, aprovada el passat 9 de 
setembre, per fer-la complir front els interessos dels grans propietaris i fons especu-
latius, tot garantint els drets dels llogaters en allò que la llei preveu.

3) Per tal d’augmentar la disponibilitat d’habitatge de lloguer en un curt i mig 
termini, implementar les següents línies d’acció de manera urgent:

a) Augmentar els recursos que destina l’Agència Catalana d’Habitatge i l’Incasòl 
a la construcció d’habitatge públic de lloguer, tot utilitzant els solars propietat que 
l’Incasòl té per Catalunya, i implementant els recursos legals i urbanístics previstos 
al Decret 17/2019 per fomentar la construcció d’habitatge de lloguer protegit amb 
recursos públics i mecanismes de col·laboració amb actors privats, com ara les co-
operatives d’habitatge.

b) Reforçar i potenciar la captació d’habitatges privats disponibles per les bosses 
de lloguer social, amb mesures especialment destinades a facilitar que apartaments 
turístics que ara estan buits puguin allotjar a famílies amb infants en situació de 
vulnerabilitat mitjançant el pagament d’un lloguer social.

c) Fer les modificacions legislatives necessàries per eliminar la perpetuïtat en les 
llicències turístiques a les zones d’alta demanda tensionada d’habitatge.

d) Revertir les mesures previstes en el nou decret de turisme de Catalunya apro-
vat pel Govern el passat 4 d’agost que permeten que qualsevol propietari a Catalu-
nya pugui destinar un habitatge a lloguer turístic 365 dies l’any, mitjançant la figura 
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de «llars compartides», ja que aquesta flexibilització pel lloguer turístic fomentarà 
l’especulació de l’habitatge i fomentarà un augment encara més abusius dels preus 
de lloguer residencial i estable.

e) Augmentar la capacitat de control, inspecció i sanció sobre el possible us frau-
dulent de contractes de temporada que encobreixen l’ús habitatges habituals.

Proposta de resolució 8. Per una economia feminista i de les cures
El Parlament de Catalunya:
1) Reconeix que el treball domèstic i de cures és imprescindible per al sosteni-

ment de la vida i insta el Govern de la Generalitat a emprendre les accions neces-
sàries per a avançar en la redistribució de tasques de cures, garantir els drets de les 
persones que cuiden i reconèixer les cures com a bé social de primer ordre i amb el 
prestigi que li correspon pel paper essencial que juguen en garantir una vida digna.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
2) Elaborar el mapa de recursos públics per a la cura i impulsar un pla de millo-

ra i finançament dels recursos i els serveis de cura com les escoles bressol, centres 
de dia i residències per a gent gran, per tal d’incrementar l’oferta pública, cobrir la 
demanda de places i garantir l’equitat territorial.

3) Concretar, abans que acabi el mes de setembre, l’increment de tarifes i mò-
duls per a les places concertades del sector d’atenció a la infància i del sector de la 
dependència i la discapacitat, garantint que la major part d’aquests increments van 
a millorar les condicions laborals del personal d’aquests serveis, i acordar un pla 
pluriennal amb el sector per a garantir la millora i sostenibilitat de nous increments 
salarials.

4) Assumir el context de feminització de la pobresa en què es troba Catalunya, 
emprendre un anàlisi acurat i interseccional de la precarització i vulnerabilitat eco-
nòmica de les dones i emprendre de manera urgent, incloent-les en la propera pro-
posta de pressupostos, mesures socials com:

a) Mesures que garanteixin l’accés a la Renda Garantida a dones de famílies 
monoparentals, dones migrades en situació de pobresa o dones grans soles.

b) Garantir l’accés prioritari a l’oferta d’habitatge social a les dones en situació 
de pobresa i l’accés directe a dones en situacions especialment vulnerables.

c) Incorporar mesures concretes per a les dones sense llar a l’Estratègia per a 
l’abordatge del Sensellarisme.

Proposta de resolució 9. Per una cultura viva
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Realitzar les actuacions necessàries perquè la cultura sigui declarada com a 

bé i activitat essencial.
2) Posar en marxa un Pla nacional de difusió de la cultura És molt urgent la 

creació d’un pla per impulsar la cultura i la creació de llocs de treball dignes per les 
treballadores de la cultura.

3) Activar de manera urgent la taula de treball amb el Parlament i el sector cultu-
ral per treballar el més aviat possible una mesa de treball conjunta, imprescindible 
i urgent on hi hagi també la participació de les Comissions de Treball, Afers Soci-
als i Família, Comissió d’Empresa i Coneixement així com la comissió d’Estudi del 
Treball Autònom.

4) Modificar la prestació per subministraments bàsics per a treballadores i crea-
dores de la cultura facilitant la tramitació i ampliar el termini la sol·licitud fins que 
torni la normalitat en l’activitat cultural en viu.

Proposta de resolució 10. Equitat fiscal
El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar les actuacions oportunes 

davant el govern de l’Estat per impulsar una reforma fiscal per tal d’establir un ter-
ra fiscal al conjunt de CCAA, per impedir les pràctiques de «dumping fiscal» d’al-
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gunes comunitats, especialment la Comunitat de Madrid, que afecten directament 
a la competitivitat econòmica dels diferents territoris de l’Estat, així com els seus 
serveis públics.

Proposta de resolució 11. Per una transició energètica amb participació 
social i territorial
1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un Pla català per a la 

transició energètica justa per a donar una resposta integral als reptes territorials i 
sectorials derivats de la transició energètica, amb la participació de les administra-
cions locals i els actors socials més representatius de cada territori.

Aquest tipus d’acords podran prendre com a guia metodològica els Convenis 
de Transició Justa desenvolupats per el Ministerio para la Transición ecológica y el 
Reto demográfico.

2) Aquest Pla català per a la transició energètica justa ha de concertar en el ter-
ritori el canvi de model energètic i els seus efectes, incloent:

a) L’avaluació i els plans de reconversió per als treballadors i treballadores de les 
indústries energètiques obsoletes.

b) Els possibles impactes sobre el teixit productiu de la transició energètica.
c) Un Sistema de valoració de l’impacte territorial dels projectes basat en criteris 

tècnics, econòmics, ambientals i socials.
d) Una Comissió d’avaluació dels projectes i les infraestructures energètiques 

seguint el Sistema de valoració anteriorment esmentat per valorar-ne la idoneïtat, 
la priorització dels projectes i, si s’escau, les compensacions necessàries per al ter-
ritori.

e) Un Fons Públic de Finançament amb assignacions anuals, que es dividirà en 
Línies de Finançament: d’inversió, subvencions o crèdit, en funció dels objectius de 
cadascuna de aquestes Línies.

3) Fer efectiva la moratòria, aprovada pel Parlament de Catalunya, per als nous 
projectes d’incineració de residus fins que s’aprovi la llei de prevenció de residus.

4) Posar fi als gestos superficials i propagandistes en matèria de canvi climàtic, 
i actuar de forma contundentment i efectiva en la lluita, integrant a la ciutadania de 
manera activa a l’acció pública contra el canvi climàtic, a través de la creació d’as-
semblees ciutadanes, com ja ho fan a Suècia, França, Irlanda o Regne Unit, seguint 
les recomanacions de l’ONU.

5) Modificar la proposta de reglament i composició i funcionament dels òrgans 
de la Taula Social de Canvi Climàtic plantejant una trobada entre actors vinculants 
convertint-lo en un ens de participació realment efectiu.

Proposta de resolució 12. Pacte nacional per un turisme sostenible
La pandèmia del Covid 19 ha provocat una greu crisi del sector turístic amb una 

forta caiguda del nombre de visitants a Catalunya. El sector turístic suposa el 12% 
del PIB català, però en les comarques gironines i tarragonines costaneres arriba al 
20%. Hi ha municipis, com per exemple Lloret, Salou o Cambrils que estan patint 
una forta caiguda de l’ocupació. Cal impulsar un pacte nacional pel turisme que in-
clogui un pla de xoc per fer front a la caiguda de l’activitat i impulsar el canvi cap a 
un model turístic més sostenible.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Impulsar Pacte Nacional per un turisme sostenible que aposti per la reactiva-

ció, reconversió, descentralització i desestacionalització del sector turístic nacional, 
evitant la transformació en increment residencial.

Aquest nou Pacte ha d’implicar a totes les administracions catalanes, els agents 
econòmics i els agents socials i ha de tenir per objectiu un model sostenible basat en 
una oferta turística de qualitat, sostenible, arrelada al territori i que promogui unes 
condicions laborals i salarials optimes pels treballadors del sector.
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2) Impulsar un pla de xoc per al sector turístic que inclogui almenys aquests ele-
ments:

a) Ajudes econòmiques:
– Plans d’ajuda temporal per a les persones treballadores i autònomes que depe-

nen del sector turístic.
– Paquets d’ajudes econòmiques específiques per als petits establiments hotelers 

i de restauració i petites empreses del sector de les zones afectades per la crisi.
– Paquet d’ajudes als municipis per posar en valor el seu patrimoni natural, 

cultural i social.
b) Millora de la situació laboral
– Pla de xoc específic dels serveis d’ocupació als municipis o comarques per als 

llocs de treball de temporada que depenen del sector turístic.
– Pla d’increment i promoció de l’oferta de titulacions de formació professional 

relacionades amb el sector turístic per garantir la qualitat de la contractació.
c) Promoció i planificació
– Campanya de turisme intern que promocioni les visites del patrimoni natural, 

cultural i social del país i permeti diversificar l’oferta de turisme massiu.
– Elaborar un pla de desestacionalització del turisme de temporada en els sectors 

turístics que presentin major prevalença del turisme de temporada.
3) El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Govern de l’Estat pror-

rogui els ERTO per als sectors més afectats per la pandèmia, com ara el turisme, 
per mantenir el teixit productiu i les rendes dels treballadors i treballadores fins a la 
propera temporada turística.

Proposta de resolució 13. Pacte Nacional per una ocupació digna i una 
reindustrialització verda
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un Pacte Nacional per 

l’ocupació i la igualtat d’oportunitats, que reforci el mercat de treball a través d’un 
canvi de model que s’articuli en un procés de reindustrialització equilibrada, inno-
vadora i sostenible, que compti amb una administració pública forta, i que aposti 
pel treball digne amb una ocupació estable, segura i amb drets. Posant com eixos 
fonamentals:

1) La renovació del Pacte per la industria, des de la aposta per l’equilibri territo-
rial i sectorial, la creació d’ocupació, la digitalització i la transició ecològica.

2) L’avanç cap a un model productiu més resilient i diversificat, que generi ma-
jors valor afegit i ocupació, augmentant de manera significativa la inversió en for-
mació, recerca i innovació.

3) El repartiment solidari de l’ocupació per promoure el dret al treball, mitjan-
çant la creació de ocupació en sectors clau com l’economia verda, i el compromís de 
l’administració per què mitjançant la contractació directa i indirecta es garanteixi 
l’ocupació d’aquelles col·lectius amb més risc d’exclusió social o menor ocupabilitat.

4) Garantir, en el marc dels acords per a la reconstrucció, el finançament sufi-
cient per a desplegar una estratègia ambiciosa en matèria de R+D+i i de reconversió 
industrial 4.0 que inclogui almenys:

a) Una inversió pública en R+D+I del 2,12% del PIB català per al 2024 (garan-
tint el 0,75% del PIB en inversió pública), per tal d’estimular la recuperació des dels 
sectors productius de major valor afegit.

b) Donada l’escassetat de fons, i l’exhauriment de les partides pressupostàries 
durant els anys anteriors: garantir els fons necessaris per a impulsar una estratègia 
de reconversió 4.0 i digitalització de pimes durant l’any 2020 que ofereixi recursos i 
serveis per a la diagnosi de necessitats i la implantació d’estratègies empresarials 4.0

5) Repensar el model de la FP per avançar a una Formació Professional que 
garanteixi l’accés inclusiu i d’alta qualitat, que tingui en compte les necessitats del 
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teixit productiu i de serveis dels territoris, a més de garantir una transició laboral 
acompanyada i protegida, que aposti por la ocupació digna i de qualitat.

6) Elaborar un mapa productiu de Catalunya per poder establir una nova forma 
d’industrialització i recuperació de múscul productiu que s’ha anat perdent en el úl-
tims anys.

7) Enfortiment del sector públic que asseguri una major qualitat a l’ocupació. 
Reduint de forma dràstica l’alta taxa de precarietat i temporalitat de l’administració 
pública catalana.

8) L’aposta per un retorn digne, a través de la modificació de la llei de mesures de 
suport al retornat de l’emigració catalana i els seus descendents i el establiment de un 
programa d’ocupabilitat per aquelles catalans que decideixin tornar de l’exterior.

9) La descentralització de les polítiques Actives d’ocupació per una gestió des del 
món local i compromeses amb la igualtat d’oportunitats i la lluita contra l’exclusió.

10) El reforç del paper dels agents social com a actors claus de la reconstrucció i 
de la vertebració de la societat, especialment en matèria d’ocupació.

11) La potenciació del paper de la Inspecció de Treball, com a eina de garantia 
d’una ocupació amb drets i de qualitat, respectuosa amb el compliment de la nor-
mativa laboral i, per tant, dels drets dels treballadors i treballadores, sent essencial 
l’augment dels membres tant del cos d’Inspectors, com de la resta de l’escala admi-
nistrativa assignada a la mateixa, conforme a les ràtios recomanades per la OIT.

12) Condicionar que totes les ajudes a empreses que provinguin dels fons de re-
construcció europeus «Next Generation UE», gestionats per la Generalitat, estaran 
destinades a garantir i generar llocs de treballs dignes, i hauran de comptar amb 
un mecanisme de control i participació de la Generalitat en les grans decisions que 
prenguin les empreses.

13) Desenvolupar una Mesa de diàleg on participin els agents socials, en la qual 
s’estableixin acords i dissenys dels projectes que seran finançats a través dels fons 
de resconstrucció europeus «Next Generation UE».

Proposta de resolució 14. Solidaritat amb les persones refugiades a 
Moria
El Parlament de Catalunya:
1) Manifesta la seva preocupació i la seva indignació davant la situació creada 

després de l’incendi que ha destruït el campament de refugiats de Moria, i mostra el 
seu total suport i solidaritat amb les milers de persones migrants i refugiades afec-
tades.

2) Considera urgent que la UE proporcioni tota l’ajuda humanitària i mèdica ne-
cessària, per a reubicar a les persones en llocs segurs, de la forma més ràpida i efec-
tiva possible, i en condicions dignes.

3) Lamenta que la UE no hagi atès a les alertes fetes des de fa anys diverses en-
titats i organitzacions, sobre la superpoblació i la situació de vulnerabilitat de les 
persones que habitaven en el que era el major camp de refugiats de la UE.

4) Considera que la UE ha errat amb la seva política d’acords de col·laboració i 
finançament amb governs de països limítrofs perquè retinguin a persones migrants 
i refugiades, vulnerant els seus drets humans i posant encara més en perill les seves 
vides.

5) Destaca la necessitat d’un programa europeu de Migracions i Asil basat en la 
solidaritat, els drets humans i el compliment dels convenis internacionals en matèria 
de refugiats, i l’activació del programa d’acolliment comú per a situacions d’emer-
gència per part de tots els Estats membres de la UE.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes davant del 
Govern de l’Estat perquè:

6) Impulsi en el marc de la Unió Europea, la reubicació en condicions dignes, de 
les persones refugiades al campament de Moria, a la illa de Lesbos, de manera pro-
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activa, proposant una pla urgent de reubicació en condicions dignes, i vetllant per la 
protecció dels sol·licitants d’asil davant atacs violents.

7) Se sumi a altres països europeus –com Alemanya, França, Finlàndia, Luxem-
burg, Eslovènia, Països Baixos, Croàcia, Portugal o Bèlgica– i oferir de manera ur-
gent una proposta d’acolliment de persones en situació de greu vulnerabilitat, com 
a nens i nenes i dones embarassades que vivien en el camp de refugiats de Moria.

8) Estableixi un pla urgent que permeti, com a mínim, donar compliment als 
compromisos adoptats pel Govern d’Espanya en relació als cupos d’acollida de per-
sones sol·licitants d’asil.

9) Insti la Unió Europea a garantir totes les facilitats a les organitzacions no go-
vernamentals en l’accés i l’atenció de les persones refugiades de Moria.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
10) Augmentar la disponibilitat de recursos i places d’acollida per tal de poder 

oferir una reubicació digna a les persones refugiades, tant per aquelles que ja es tro-
ben a Catalunya com per aquelles que puguin continuar arribant.

11) Augmentar els recursos econòmics i materials per donar suport a les organit-
zacions no governamentals que estan treballant en l’acollida i rescat de les persones 
refugiades que arriben a les costes europees, i que obri una línia específica d’emer-
gència per atendre aquelles que estan donant resposta sobre el terreny a l’emergèn-
cia humanitària que està vivint la població refugiada a Lesbos després de l’incendi 
al camp de Moria.

Proposta de resolució 15. Per revisar els mecanismes de control a la 
policia
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Revisar els mecanismes de control, avaluació i sanció interna del Cos de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’evitar nous casos 
d’abusos policials com els que hem pogut veure durant el darrer any.

2) Impulsar la creació d’un mecanisme independent sobre la conducta policial 
amb l’objectiu de detectar i investigar les possibles males praxis policials, investigar 
els casos de possible vulneració de drets humans per part dels cossos i forces de se-
guretat i atendre les queixes formulades per les possibles víctimes.

Proposta de resolució 16. Contra les condicions de compra i venda dels 
terrenys de Hard Rock
El Parlament de Catalunya rebutja les condicions acordades per la compra i la 

venta dels terrenys de Hard Rock entre Criteria, l’Incasòl i l’empresa Hard Rock, i 
insta al Govern aturar l’operació en les condicions actuals acordades, on l’Incasòl 
avançarà 96 M€ del total dels 120M de l’operació, hauria de fer front a les possibles 
indemnitzacions dels antics propietaris i haurà de recomprar els terrenys durant 10 
anys si així ho reclama la empresa compradora.

Proposta de resolució 17. Per la defensa de les Terres de l’Ebre i 
l’equitat territorial
El Parlament de Catalunya:
1) Manifesta que històricament les Terrers de l’Ebre ha estat uns dels territoris 

que han patit amb més força la manca d’equitat territorial i d’inversió dels diferents 
governs.

2) Insta el Govern a situar la futura seu central de l’Agència de la Natura a Ter-
res de l’Ebre, amb l’objectiu de contribuir a revertir la situació de manca d’equitat 
territorial i demostrar un compromís ferm amb la preservació del Delta de l’Ebre.

3) Insta el Govern a realitzar les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat 
per convocar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per informar 
i tenir una posició conjunta davant la nova detracció d’aigua de l’Ebre acordada per 
la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
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4) Manifesta la seva oposició davant qualsevol projecte de transvasament de 
l’Ebre en general i contra el transvasament acordat a Cantàbria, particular i insta al 
Govern a prendre les accions polítiques i jurídiques necessàries.

5) Insta el Govern a elaborar, amb la participació de les administracions locals i 
dels agents socials locals, un Pla de dinamització econòmica de les Terres de l’Ebre.

Proposta de resolució 18. Per un Penedès amb futur
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Crear amb la màxima brevetat la Mesa per a la Industrialització del Penedès 

amb representació d’agents econòmics i socials ( empresarials i sindicals), del món 
local (consells comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i dels departaments 
d’Empresa i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les solu-
cions per a evitar els tancaments anunciats en les darreres setmanes a Saint Gobain, 
Robert Bosch, Alfisa i Calsonic i per a treballar en un Pla de Mesures per a la conti-
nuïtat, millora, modernització i sostenibilitat de la indústria a tot el Penedès, amb les 
garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals. Ate-
nent el pla de mesures, crear el programa i fons de finançament per a la industrialit-
zació del Penedès a implementar de forma immediata al 2020 i al 2021.

2) Elaborar amb la participació i concertació amb els agents econòmics, socials 
i institucionals locals del Penedès un Pla de Xoc d’ajut i d’impuls socioeconòmic 
al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins de los fons extraordinaris del 
Covid-19, de lluita contra la desocupació i de sostenibilitat i millora de l’activitat so-
cioeconòmica del Penedès.

3) Acordar el calendari de reunions urgent entre els departaments d’Empresa i 
Coneixement i de Territori i Sostenibilitat amb l’empresa IDIADA i els municipis 
on s’ubica i el consell comarcal del Baix Penedès per a valorar la possible ampliació 
de les instal·lacions i activitat en la recerca i desenvolupament del vehicle autònom 
i elèctric.

Proposta de resolució 19. Implementar la gestió d’un servei ferroviari de 
rodalies a les Terres de Lleida
El Parlament de Catalunya manifesta que:
1) La connexió ferroviària de la ciutat de Lleida amb la seva àrea immediata pa-

teix greus deficiències d’infraestructura, mitjans, horaris i logística que és impres-
cindible revisar i optimitzar. La capital de ponent és la única de les quatre capitals 
de província de Catalunya que no disposa d’un nucli de serveis de rodalies, tot i 
l’existència d’una xarxa ferroviària convencional que, malgrat ésser prou àmplia, 
està absolutament infrautilitzada i no cobreix unes necessitats de mobilitat de la po-
blació, especialment treballadora, estudiantil i assistencial, que es van incrementant 
progressivament.

2) La posada en servei dels AVE i els AVANT van relegar a segon terme, per 
manca d’inversions, els serveis ferroviaris amb origen o destinació a Lleida, eviden-
ciant una clara bretxa també de classe en la connectivitat ferroviària de la capital 
ponentina amb les altres poblacions de la seva àrea d’influència i Barcelona, Sara-
gossa i Madrid. En aquest sentit, cal recordar que les inversions previstes ja al 2008 
pel Pla de Rodalies, calculades en 4000 milions entre 2008 i 2015, només es van 
materialitzar en un 12%.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
3) Realitzar les actuacions necessàries per establir un servei de rodalies i mitja 

distància que vertebri el territori de la plana de Lleida, permeti la mobilitat laboral 
i ciutadana entre la capital i les ciutats del voltant (i entre aquestes entre sí) i acabi 
amb el més important greuge contra l’equitat territorial i la mobilitat sostenible de 
les terres de Ponent, en exercici de les competències del Govern de la Generalitat en 
regulació, planificació, gestió, coordinació, inspecció i política tarifària dels serveis 
de rodalies de RENFE.
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4) Realitzar les actuacions necessàries pel desenvolupament del Pla Estació, que 
cobreixi les vies en el tram urbà i suposi un guany de superfície que impulsi un 
creixement no només en mobilitat i intermodalitat, sinó també en sol d’habitatge i 
oficines, zones verdes i cohesió urbana.

Proposta de resolució 20. Per posar fi als dèficits d’inversió a la 
Catalunya Central
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Garantir una mobilitat accessible, sostenible i segura a les comarques de la 

Catalunya Central a través de les següents mesures:
a) Fer que la C-16 esdevingui una via ràpida i gratuïta a totes les hores i tots els 

dies de la setmana.
b) Prioritzar i reivindicar les inversions ferroviàries pendents per part de l’Estat: 

desdoblament de la R3 i millora de la R4.
c) Augmentar les freqüències dels FGC i reduir el temps de trajecte dotant-la 

d’un servei de semidirectes i estendre el servei a Santpedor, Sallent i Súria, amb la 
recuperació del tren tram ja projectat el 2009 i incorporant-lo a l’agenda estratègica 
10/30 d’FGC.

d) Incloure, en els plans del Departament de Territori i Sostenibilitat, la conne-
xió del ferrocarril del Bages amb el corredor mediterrani per al transport de mer-
caderies.

e) Reconsiderar la idoneïtat del projecte Ronda Sud de Vic, tenint en compte el 
seu impacte ambiental i la necessitat de preservar la integritat dels espais agrícoles 
de l’entorn periurbà de la ciutat.

2) Dur a terme les actuacions necessàries per fomentar un nou model de desen-
volupament sostenible a la Catalunya Central, protegint l’ocupació i impulsant nous 
sectors econòmics.

a) Elaborar i executar un pla específic de suport a la re-industrialització i l’ocu-
pació per al Bages Sud, la zona amb major índex d’atur de la Catalunya Central.

b) Exigir a ICL un pla industrial que garanteixi els llocs de treball estables i una 
activitat sostenible i segura de les mines de Sallent i Súria.

c) Impulsar, conjuntament amb el sector i els diferents agents del territori, un 
pla estratègic del sector agroalimentari a la comarca d’Osona que condueixi a una 
reorientació estratègica i una correcta planificació industrial, amb l’objectiu de ga-
rantir la sostenibilitat del sector, reduir els impactes ambientals i millorar les condi-
cions laborals dels seus treballadors i treballadores.

d) Elaborar i executar un pla d’impuls per a la gestió forestal al Solsonès i el 
Berguedà.

e) Recuperar el laboratori d’anàlisi clínic de l’hospital Sant Bernabé de Berga.
3) Treballar per la sostenibilitat de la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya, atenent a la seva funció formativa a nivell territorial, la seva aposta per 
una recerca de qualitat orientada a la transferència social i el seu rol com a pol de 
llocs de treball amb una alta capacitat de reactivació de l’economia local.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP



BOPC 685
21 de setembre de 2020

3.10.30. Debats generals 68

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76838, 76874, 76875)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política gene-
ral del Govern (tram. 255-00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Esports
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Donar suport a les famílies catalanes per tal que puguin continuar fent acti-

vitat física i esport a través, entre d’altres, del pagament de les llicències esportives 
federatives i escolars a partir de la temporada 2020/2021.

2) Donar suport als municipis en la reforma, modernització i construcció d’equi-
paments esportius.

3) Fomentar la pràctica d’activitat física i d’esport en el conjunt de la societat i 
durant totes les franges d’edat, fent especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables 
i a les persones amb diversitat funcional.

4) Fomentar la pràctica de l’esport femení donant suport a la participació en 
competicions d’esport femení i a les competicions internacionals.

Proposta de resolució 2. Administració local
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Continuar desenvolupant l’Estratègia de Dinamització Territorial «Un País 

d’Oportunitats, un País Viu» mitjançant les comissions de treball territorials que 
són l’instrument de treball bilateral: territori-govern, duent a terme de manera con-
junta i compartida un diagnòstic sobre els principals reptes de cada comarca per 
poder treballar de manera coordinada les possibles solucions.

2. Respectar l’autonomia local i exigir a l’Estat la derogació de l’LRSAL.
3. Continuar impregnant l’actuació de tot el Govern de Catalunya de sensibilitat 

cap al món local, protegint i dotant els municipis petits de la màxima autonomia

Proposta de resolució 3. Finançament de les administracions públiques
Atès que l’emergència sanitària, i els seus efectes en l’economia i la societat, es-

tan tenint un impacte excepcional en les finances de la Generalitat de Catalunya i 
dels ens locals, el Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a requerir 
al Govern de l’Estat espanyol :

1. La modificació de l’objectiu de dèficit de la Generalitat de Catalunya per al 
l’any 2020 passant del 0% actual a un objectiu no inferior a l’1%, fet que suposaria 
la injecció de més de 2.000 milions d’euros per a l’economia catalana.

2. Les modificacions legislatives necessàries per a revisar i actualitzar el marc 
d’Estabilitat Pressupostària, i aquelles altres que permetin als ens locals disposar 
lliurement dels seus romanents, i permetre’ls fer ús de la seva capacitat d’endeuta-
ment.

3. Crear un Fons de 5.000 milions d’euros a distribuir entre tots els ajuntaments, 
amb criteris objectius de població i afectació econòmica i social de la pandèmia.

Proposta de resolució 4. Fons europeus
La recuperació econòmica de Catalunya després de la Covid-19 s’ha de fer gene-

rant més prosperitat, i més benestar. No hem de sortir de la crisi econòmica i social 
en les mateixes condicions que vam sortir de la crisi del 2008. No hem de pretendre 
sortir de la crisi per arribar allà on érem, sinó que hem d’agafar-nos com una opor-
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tunitat per transformar el nostre model productiu. En aquest sentit és essencial el 
paper que tindran els ingressos provinents del fons de reconstrucció europeus. Per 
això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:

a) Treballar per aconseguir la màxima mobilització d’aquests recursos, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir que els fons que arribin a Catalunya superin els 30.000 milions 
d’euros, recursos necessaris per finançar els projectes definits en el pla del Govern 
de reactivació econòmica i protecció social.

b) Defensar que l’assignació dels recursos es faci des de la proximitat, conjunta-
ment amb els ens locals i el teixit econòmic. El món local, com a ens de proximi-
tat, generadors d’economia local i prestadors de serveis socials caldrà que tinguin 
garantida la seva sostenibilitat financera per poder donar resposta de forma àgil i 
efectiva a noves necessitats.

c) Desenvolupar el Pla de reactivació econòmica i la protecció social presentat el 
mes de juliol garantint que els projectes que es prioritzin d’acord amb el seu impacte 
esperat a nivell econòmic i social.

Proposta de resolució 5. Recuperació econòmica
La durada i la duresa de la crisi sanitària està afegint incerteses a la recuperació 

econòmica, per això el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Mantenir –i a intensificar quan calgui– el suport financer per a la viabilitat 

de les empreses amb dificultats, amb especial atenció a les activitats més castigades 
per les mesures de distanciament físic (turisme, transport i oci), a través dels instru-
ments financers de l’Institut Català de Finances. Les mesures de suport, que podran 
anar acompanyades de compromisos d’estabilitat en l’ocupació, també podran com-
portar –si escau– la participació del Govern en els àmbits més estratègics. Aquestes 
mesures han d’anar orientades a l’impuls del dimensionament de les empreses més 
petites.

b) Prioritzar i executar programes d’inversió pública que s’alineïn preferentment 
amb els eixos definits en el pla de reactivació econòmica i protecció social (econo-
mia per la vida, digitalització, transició ecològica i societat del coneixement) i que 
generin ocupació de qualitat.

c) Fer una lectura dels efectes econòmics de les mesures dels pressupostos 
d’emergència i recuperació econòmica en l’afectació a la infància, amb la metodolo-
gia d’impacte econòmic desenvolupada per Unicef.

Proposta de resolució 6. Drets civils i polítics
1) Les dictadures deixen ferides profundes en les societats que les han patit. Unes 

cicatrius que només es poden curar definitivament a través del reconeixement públic 
del mal causat i de la justícia reparativa. És per això que el Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a impulsar les accions judicials necessàries per 
aclarir els crims comesos per l’estat espanyol al llarg de tota la segona meitat del 
segle xx. Entre aquests, la querella contra l’ex-ministre franquista Rodolfo Martin 
Villa actualment en curs davant la justícia argentina.

2) En una societat democràtica, la separació de poders i la independència i neu-
tralitat política de les institucions de Justícia són indispensables. Darrerament hem 
vist pronunciaments clarament polítics d’alts càrrecs de la judicatura, sentències del 
TEDH contra la justícia espanyola per manca de neutralitat en sentències contra 
representants polítics, una notable distància entre la valoració de les justícies de di-
versos països europeus o de la mateixa UE i la que fa la justícia espanyola en casos 
on hi ha representants polítics i processos electorals afectats, vinculacions explícites 
entre alts càrrecs del poder judicial i de l’executiu o utilitzacions clarament políti-
ques i partidistes de la fiscalia i l’advocacia de l’estat. Per tot això el Parlament de 
Catalunya constata la necessitat que els grups polítics presents al Congrés de Dipu-
tats emprenguin les mesures necessàries per tal de garantir la neutralitat política de 
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la justícia espanyola i a impulsar una reforma en profunditat del sistema de nome-
nament dels membres del CGPJ.

3) Al llarg d’aquests mesos d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de 
la Covid-19 hem vist com es restringia i es posava en qüestió des dels poders públics 
i la opinió publicada el dret de manifestació. En una societat democràtica el dret a la 
llibertat d’expressió i a la reunió pública i pacífica són drets fonamentals a protegir 
de forma efectiva per part dels poders públics, també en temps de crisi sanitària com 
l’actual. Molts estats d’Europa i del món així ho han entès i no han arribat a prohibir 
el dret de manifestació en cap moment de l’emergència sanitària. És per això que el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a preveure la regulació del 
dret de manifestació en funció de la situació sanitària per tal de garantir-ne sempre 
el seu exercici.

4) En compliment de la Moció 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre el ga-
rantiment del dret de vot dels ciutadans residents a l’exterior (NT. 390-00090/12), 
aprovada pel Ple del Parlament el 30 de maig de 2019, el Govern de la Generalitat 
ja va traslladar al Govern de l’Estat espanyol la petició de suprimir el sistema de vot 
pregat i impulsar un procediment més àgil.

La institució del vot pregat ha demostrat ser molt perjudicial tant per dificultar 
enormement el vot com per tenir un gran efecte dissuasiu en el votant, disparant-se 
l’abstenció per la seva causa i assolint, en determinats països, pràcticament el 100% 
del cens a l’exterior.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les 
gestions pertinents davant el Govern de l’Estat espanyol perquè aquest, en l’àmbit 
de les seves competències:

a) Promogui la modificació de l’article 75 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General (LOREG) que estableix l’obligació pels votants 
residents a l’estranger de pregar el vot per poder exercir el seu dret de sufragi actiu.

Proposta de resolució 7. Integritat i anticorrupció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Desenvolupar polítiques d’integritat que contribueixin a garantir la qualitat ins-

titucional i a generar confiança pública:
a) Dissenyar i implementar plans d’integritat en els departaments de l’Adminis-

tració de la Generalitat amb l’objectiu d’identificar àrees de risc de corrupció, ana-
litzar el seu impacte i establir mesures per a mitigar-los, gestionar-los i prevenir-los. 
Així com transparentar el disseny d’aquests plans i els seu sistema de seguiment i 
avaluació.

b) Augmentar la publicitat de la informació en formats oberts en les matèries 
més sensibles a la corrupció com poden ser la contractació pública, les subvencions, 
els pressupostos públics, l’urbanisme, les agendes de treball i reunions dels càrrecs 
públics amb grups d’interès, entre d’altres, habilitant mecanismes i eines que perme-
tin incrementar la comprensió i l’anàlisi de les dades a la ciutadania.

c) Implementar les bústies anonimitzades del Comitè Assessor d’Ètica Pública, 
de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública i de la Inspecció General de Ser-
veis de Personal, aprovades per Acord de Govern el passat 22 de juliol, garantint la 
independència funcional dels òrgans gestors, la capacitació del personal responsable 
i la seguretat del programari i equips tecnològics. Així com, col·laborar amb altres 
actors públics per a la implementació de bústies anònimes.

Proposta de resolució 8. Presència Catalana a l’exterior
En un context marcat per la necessitat de contenir la pandèmia de la Covid-19 i 

promoure la recuperació econòmica i social de Catalunya, les Delegacions del Go-
vern de la Generalitat a l’exterior han demostrat ser, un cop més, una eina fonamen-
tal a l’hora de donar suport als catalans i catalanes a l’estranger quan més ho neces-
siten. Alhora, les Delegacions del Govern a l’exterior han estat i continuen sent clau 



BOPC 685
21 de setembre de 2020

3.10.30. Debats generals 71 

en la recopilació i difusió d’informació sobre les mesures que, en tots els àmbits, 
s’estan duent a terme arreu del món per fer front als efectes de la pandèmia. Així 
mateix, les Delegacions del Govern a l’exterior contribueixen, en el marc dels seus 
contactes i aliances amb contraparts internacionals, a la cerca de solucions compar-
tides a reptes comuns.

En aquest sentit, la xarxa de Delegacions del Govern a l’exterior és, més que mai, 
un instrument indispensable per enfortir les relacions amb altres actors internacio-
nals tot promovent la imatge i defensant els interessos de Catalunya al món.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Consolidar la xarxa de Delegacions a l’exterior per tal que estigui en mesura 

de donar resposta a les necessitats del país en el context actual.
b) Reforçar la xarxa de Delegacions ampliant-ne el desplegament.
c) Vetllar per tal que el desplegament progressiu de la xarxa de Delegacions a 

l’exterior reforci la presència institucional de Catalunya a regions tradicionalment 
no cobertes.

Proposta de resolució 9. Educació
1) El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix l’esforç de tota la comunitat edu-

cativa (docents, PAS i famílies) per garantir el dret a l’educació dels joves i els in-
fants durant els mesos de confinament així com el compromís per fer possible l’inici 
de curs amb la màxima normalitat que la situació sanitària permeti.

2) El Parlament de Catalunya reconeix el dret a l’educació i a la socialització 
dels nens i joves. El confinament i l’aïllament forçat per causa de la pandèmia ha 
vulnerat aquests drets en molts menors. Per això insta el Govern de la Generalitat 
a garantir aquests drets durant el curs 2020-2021, obrint les escoles com un entorn 
educatiu, social i comunitari segur, garantint l’educació presencial amb la màxima 
qualitat, equitat i no segregació.

3) Davant del recent inici de curs 2020-21, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern de la Generalitat a:

a) Garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat per igual amb la màxima inclusió 
i sense segregació, aplicant les mesures previstes al Pla de Millora de les Oportu-
nitats Educatives adreçades a reduir les barreres econòmiques en els centres, a fer 
acompanyament, motivació i suport a l’alumnat, a fer acompanyament a les famílies 
i a l’acció educativa comunitària.

b) Mantenir els centres educatius oberts en cas de confinaments parcials entenent 
que l’escola s’ha de considerar un servei essencial i alhora garantir que els alumnes 
beneficiaris de les beques menjador tinguin accés a l’àpat corresponent en cas que 
aquests hagin de fer quarantenes

c) Realitzar periòdicament als centres educatius cribratges dirigits, en base a 
criteris poblacionals i epidemiològics, per poder fer un seguiment continuat de la 
situació sanitària a l’entorn escolar, i prevenir focus de rebrot a la comunitat. Aques-
ta estratègia es complementarà amb una xarxa d’escoles sentinella que permetrà 
monitoritzar i fer seguiment del curs de la pandèmia en edat pediàtrica i a l’entorn 
educatiu.

d) Assignar a cada centre educatiu un CAP i personal sanitari de referència.
e) Articular mesures per acompanyar aquelles famílies en situació de vulnera-

bilitat durant el curs escolar quan necessitin quedar-se a casa a tenir cura dels seus 
fills o dels menors que tinguin a càrrec.

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar el Pla 
d’Educació Digital per accelerar la transformació digital dels centres educatius, ga-
rantir que cap alumne es quedi enrere i es puguin erradicar les mancances vincula-
des a la digitalització com l’abordatge de la bretxa digital.
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Proposta de resolució 10. Recuperació i potenciació de l’activitat per a 
salut de la ciutadania
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Enfortir l’atenció primària i comunitària del país per tal d’assegurar que pugui 

fer front a la demanda creixent i es garanteixi una resposta integrada i orientada en 
la persona, Per aquest motiu cal que el govern:

a. Incrementi el nombre de professionals i incorpori nous perfils professionals als 
Equips d’Atenció Primària que treballin de forma interdisciplinar i integrada amb la 
resta de professionals de medicina i infermeria

b. Millori l’accessibilitat a través de inversions tecnològiques i de canvis en el 
model de gestió de la demanda

c. Optimitzi i redefineixi els processos de treball maximitzant les capacitats de 
tots els professionals

d. Aposti per una inversió tecnològica que permeti a la primària disposar de mi-
llors eines diagnòstiques i terapèutiques, augmentant així la capacitat resolutiva de 
l’atenció primària

e. Habiliti nous espais de treball dins i fora dels CAPs
f. Augmenti els recursos econòmics que s’hi destinen
2. Assegurar un Pla de recuperació de l’activitat ajornada per la Covid-19, que 

tingui en compte, per la seva priorització, el criteri clínic i els escenaris epidemio-
lògics

Proposta de resolució 11. Acord pel finançament sanitari
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Construir un acord majoritari tant social com parlamentari per millorar el finan-

çament del Sistema de Salut de Catalunya i que el govern de la Generalitat de Cata-
lunya el pugui defensar davant del govern de l’estat espanyol.

Proposta de resolució 12. Salut pública i determinants socials de la 
salut i salut mental
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Consolidar, al nostre país, la salut pública del segle xxi. Per això calen:
– Uns serveis de vigilància potents per fer front amb garanties a qualsevol pan-

dèmia.
– Uns serveis de promoció d’hàbits saludables i de prevenció de la malaltia de la 

ciutadania i la seva autonomia i qualitat de vida al llarg de tot el cicle vital.
2. Incorporar la variable salut en l’elaboració de totes les polítiques ja que el 80% 

dels determinats de salut estan fora del sistema de salut. Només així podrem enfortir 
la salut pública, la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

3. Augmentar de forma prioritària els recursos destinats a la Salut Mental i a les 
Addiccions per tal d’assegurar que el sistema sanitari català dona resposta a les ne-
cessitats sorgides arran de la situació viscuda per la Covid-19 i a la vegada reforça 
els serveis de salut mental del país per millorar l’assistència que aquests presten a 
la ciutadania, en coordinació amb el Pla integral d’atenció a persones amb trastorn 
mental i addiccions. Sempre amb una visió fonamentalment comunitària i orientada 
a la recuperació de les persones amb problemes de salut mental i addiccions.

4. Executar el programa per combatre l’estigma de la salut mental i dur a terme 
campanyes per tal de millorar la detecció i prevenció de la temptativa o conducta 
suïcida entre els joves.

Proposta de resolució 13. Emergència climàtica i sostenibilitat
1. Per tal d’assolir els compromisos que va adoptar Catalunya en la Llei de Can-

vi Climàtic aprovada per aquest mateix parlament l’any 2017, així com per alinear-
nos com a país amb els ODS i el pacte verd europeu, en el marc del desplegament 
de l’Agenda Verda, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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a) Impulsar cartografies dels edificis en ciutats de més de 20.000 habitants per 
establir la idoneïtat solar fotovoltaica i la idoneïtat solar tèrmica. D’aquesta manera, 
ciutadania i institucions podran conèixer el potencial solar de cada coberta de cada 
edifici per tal de poder instal·lar plaques fotovoltaiques i plaques solars tèrmiques, a 
fi de fomentar l’autoconsum d’energia renovable i, augmentant la proporció d’ener-
gia renovable produïda a Catalunya. Al mateix temps, es reduiran gasos amb efecte 
hivernacle a l’atmosfera.

b) Augmentar el programa de suport financer a projectes de rehabilitació d’edifi-
cis d’habitatges en forma de comunitats de propietaris, amb l’objectiu de millorar-ne 
la conservació, l’accessibilitat i l’eficiència energètica i contribuir, d’aquesta manera, 
a la reducció de l’impacte ambiental dels habitatges i a la millora de la qualitat de 
vida dels residents.

c) A partir de la prova pilot a la depuradora Ventalló, instal·lar progressivament 
energia solar a totes les depuradores del país per tal de fomentar i generar autocon-
sum energètic ja que l’energia solar fotovoltaica permet cobrir les necessitats ener-
gètiques diürnes de les plantes petites i mitjanes, amb disponibilitat de superfície (en 
terra i/o coberta), tal i com s’ha demostrat a l’EDAR de Ventalló, que ha aconseguit 
estalvis de fins al 40% del consum.

d) Que en la redacció del projecte d’ampliació de la dessaladora de la Tordera 
que passarà de 20 hectòmetres a 80 hectòmetres, s’incloguin projectes de generació 
d’energia de fonts renovables per al seu funcionament, l’ampliació de la planta des-
saladora permetrà complir els compromisos de reversió del transvasament d’aigua 
del Ter.

e) Iniciar la redacció del projecte per a la implementació del tractament d’aigües 
residuals urbanes a municipis de menys de 2000 habitants, a partir de la construc-
ció de 1000 petits sistemes de depuració d’aigües residuals, per tal d’assolir el bon 
estat ecològic de les masses d’aigües receptores. Aquests projectes han de preveure 
l’autosuficiència energètica. La planificació del sanejament dels nuclis pendents de 
sistema de depuració en servei queden integrats dins dels cicles de planificació que 
cada 6 anys es revisen d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua. L’avançament en la 
redacció dels projectes permetrà que en l’inici del tercer cicle, 2022-2027, es puguin 
executar aquestes actuacions.

f) Instar el Govern de l’Estat a la creació d’una comissió mixta Estat-Generalitat, 
amb la implicació de tots els agents del territori, per tal de reduir la vulnerabilitat 
del Delta de l’Ebre front els impactes del canvi climàtic, assegurant la perdurabilitat 
tant del medi físic i de la biodiversitat d’espècies i ecosistemes així com del medi 
socioeconòmic que sustenta el Delta, mitjançant un riu de qualitat i amb majors 
cabals. Procurar per la ràpida execució per part de l’Estat dels projectes de protec-
ció del litoral del Delta reclamats pel territori des de fa dècades per tal d’iniciar la 
restauració del trànsit sedimentari en els embassaments de Mequinensa-Riba-roja i 
Flix.

g) Desplegar l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de 
tracció mecànica per tal de garantir, ja durant l’exercici 2021, la disposició efectiva 
dels recursos previstos per al Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural i, d’acord 
amb la comissió del Fons Climàtic, a destinar una part significativa dels recursos 
obtinguts en els primers dos anys de recaptació atribuïts al Fons Climàtic, a un pla 
de renovació de vehicles d’alta eficiència energètica i baix nivell d’emissions, per a 
les persones físiques o jurídiques que hagin estat especialment afectats per la crisi 
de la covid-19.

2. Per donar resposta als importants reptes que té plantejats Catalunya sobre 
l’adopció d’un model de producció i consum sostenible plenament circular i des-
carbonitzat, de lluita contra l’emergència climàtica i coherent amb les polítiques de 
transició energètica:
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a) Aplicar de forma extensiva sistemes de recollida selectiva altament eficients 
tant a nivell domiciliari com comercial (porta a porta, contenidors intel·ligents amb 
identificació d’usuaris) combinats amb l’aplicació generalitzada de sistemes de taxa 
justa, acordant amb les entitats municipalistes el calendari d’aplicació. Estudiar amb 
tots els agents implicats la possible implementació del Sistema de Dipòsit, Devolu-
ció i Retorn (SDDR) per a envasos.

b) Establir nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor per a produc-
tes no coberts per aquesta (tèxtil, mobles, voluminosos, matalassos, tèxtil sanitari, 
etcètera).

c) Impulsar la reutilització i preparació per a la reutilització per al màxim possi-
ble de fluxos de productes i residus, com a mecanisme per a l’allargament efectiu de 
la vida útil dels productes i manteniment dels recursos en constant circulació, i com 
a revulsiu per a la reactivació de l’economia i generació de nous llocs de treball, així 
com establir mecanismes per prohibir i evitar l’obsolescència programada.

Proposta de resolució 14. Un nou model energètic
En l’àmbit de l’energia el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-

litat a col·laborar amb les administracions públiques per tal de:
1) Ser diligents, en l’àmbit de les seves competències, en la incorporació de les 

renovables al seus plans urbanístics i a col·laborar activament per al compliment dels 
objectius de la llei del canvi climàtic.

2) Difondre la necessitat d’un nou model energètic que doni resposta a l’emer-
gència climàtica i que emprenguin campanyes comunicatives, formatives i informa-
tives per apoderar la ciutadania amb l’objectiu de transmetre la necessitat d’urgència 
climàtica i de la generació renovable com un dels mecanismes indispensables per a 
la lluita pel clima.

3) Treballar conjuntament per a elaborar una estratègia territorial que doni cabu-
da als 10.000 MW d’energia renovables per l’any 2030 i als 60000 MW que s’hau-
rien d’haver instal·lat per l’any 2050.

I en concret, insta el Govern a:
4) Elaborar un Decret Llei complementari al DL16/2019 de mesures urgents 

d’impuls a les energies renovables i per fer front a l’emergència climàtica que arti-
culi la participació del territori, i dels agents i dels experts per a fer una planificació 
i una ordenació que facilitin els projectes d’autoconsum, concreti criteris en sòl no 
urbanitzable per les autoritzacions municipals i impulsi una distribució descentralit-
zada i propera. Així mateix, garantirà la corresponsabilitat territorial per assolir el 
màxim d’energia necessària de forma local i propera al punt de consum, a la vegada 
que plantegi models per a la contraprestació econòmica i social per aquests territo-
ris, més enllà dels impostos bàsics.

Proposta de resolució 15. Infraestructures, mobilitat i seguretat viària
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Accelerar el desplegament i l’establiment territorial d’heliports H24 per afavo-

rir la gestió de les emergències (mèdiques, emergències, etc.) que es produeixin en 
el territori català.

2. Constituir les taules de la mobilitat de les comarques centrals, Penedès i Pirineu 
per tal d’impulsar una mobilitat sostenible i una millor mobilitat a tots els territoris 
del país i, al mateix temps, integrar tots els territoris catalans en el marc de cada 
ATM territorial.

3. Establir per part de la Generalitat o de les autoritats territorials de mobilitat 
uns criteris de referència per a la regulació municipal de les noves ofertes de mi-
cromobilitat, de manera que hi hagi uns principis comuns i coherents amb el model 
de mobilitat del país.
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4. Elaborar un Pla per a l’extensió del transport a la demanda a les comarques 
amb baixa densitat de població que no en disposin, per tal de garantir el dret de la 
mobilitat i l’accés al servei de transport públic de tots el nuclis de Catalunya.

5. Exigir al Govern de l’Estat la signatura immediata de tots els convenis pen-
dents com el d’accessos al Port de Barcelona, el de la B-23, o el del Centre direccio-
nal de Cerdanyola, entre d’altres.

6. Per tal d’impulsar una mobilitat més sostenible i, en coherència amb el Pla 
director de mobilitat del sistema metropolità de Barcelona 2020-2025 aprovat pel 
govern, procedir a les modificacions oportunes de la normativa vigent per tal que:

a) Es pugui atorgar caràcter vinculant als informes que fan les autoritats territo-
rials de mobilitat als estudis de mobilitat generada que elaboren preceptivament els 
promotors de noves actuacions en el territori.

b) S’ampliï l’obligatorietat que tenen les empreses i altres centres generadors d’un 
alt nombre de desplaçaments de redactar i aprovar els seus propis plans de mobilitat.

7. Crear un grup de treball permanent, integrat per les autoritats territorials de 
mobilitat, la Generalitat, les patronals i els sindicats, per tal d’avaluar i impulsar 
mesures efectives per a aplanar la demanda de mobilitat mitjançant la flexibilitat 
horària i altres iniciatives.

8. Instar el Govern de l’Estat a la reobertura del traspàs de rodalies per tal de 
tractar els temes pendents com són, el traspàs del dèficit del servei a la Generalitat, 
la signatura d’un contracte-programa i la creació de la Unitat Rodalies Catalunya 
com a model propi. Al mateix temps, reclamar les inversions pendents del Pla de 
rodalies (2009) amb una execució de només del 14%, el pla d’inversions prioritàries 
(2013) amb una execució de només el 12% entre d’altres. Cal el traspàs total de la 
infraestructura o d’aquelles línies per on circulen prioritàriament serveis que són de 
titularitat de la Generalitat.

9. Davant la finalització de les concessions de les vies de titularitat espanyola 
com per exemple el tram Tarragona-França de l’AP-7 amb finalització el proper 
2021, instar el Govern de l’Estat a treballar conjuntament amb la Generalitat per 
implantar el sistema integrat de vies d’altes prestacions (La Vinyeta) d’acord amb 
les conclusions i recomanacions adoptades pel grup de treball creat a partir de la 
Resolució 137/2018 del Parlament i presentades pel Govern el setembre del 2019.

10. Impulsar l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya com a marc del model ae-
roportuari català, que desplegarà, entre altres, una eina «business intelligence» pel 
control i seguiments de l’activitat dels aeroports de Catalunya, a partir de l’anàlisi 
de les dades en temps real, que permeti conèixer l’activitat i la qualitat del servei 
que s’està desenvolupant en tot moment. Així mateix, impulsarà el monitoratge i la 
gestió remota de les infraestructures aeroportuàries en el territori de Catalunya per 
optimitzar i agilitar les emergències que es produeixin.

11. Impulsar la creació d’un Consorci per al desplegament del Pla Director Urba-
nístic de transformació de la C-31 al tram Sant Adrià - Badalona, conjuntament amb 
els seus ajuntaments i en paral·lel amb la tramitació del Pla

12. Presentar les bases del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible, 
que doni resposta als reptes actuals de la mobilitat per tal de garantir la transició 
cap a una mobilitat segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el canvi cli-
màtic, saludable, connectada i automatitzada amb l’objectiu de reduir l’any 2030, el 
50% de les víctimes mortals en relació a l’any 2020 per tal d’arribar a l’any 2050 
d’un escenari de Visió Zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb seqüe-
les de per vida.

13. Continuar adoptant les mesures necessàries per aconseguir els compromisos 
de reducció de la sinistralitat viària establerts per la Unió Europea, i a adoptar polí-
tiques de prevenció enfront als col·lectius més vulnerables de la mobilitat, en espe-
cial, els vianants, els ciclistes i els motoristes.
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14. Adoptar polítiques de millora en l’atenció a les víctimes dels accidents de 
trànsit, donada la situació de vulnerabilitat en què es troben davant d’aquestes si-
tuacions.

15. Adoptar polítiques de promoció dels mitjans de transports més sostenibles i 
saludables i de prevenció de seguretat viària entorn als col·lectius més vulnerables.

16. Definir un calendari per a la implementació definitiva de la T-Mobilitat, que 
comporti la màxima celeritat possible alhora que preservi la qualitat i la seguretat 
del nou sistema, exigint a l’empresa concessionària que dediqui els recursos neces-
saris per a complir-lo. Obrir un procés de reflexió sobre nous models de tarificació 
que, des de l’equilibri econòmic del sistema, permetin abordar fenòmens com el 
teletreball o noves necessitats socials, garantint que aquest procés compti amb els 
espais de participació i de seguiment adequats.

Proposta de resolució 16. Habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Adreçar-se als municipis amb major problemàtica de casos pendents de la 

mesa d’emergències oferint acords de col·laboració per a la inspecció d’habitatges 
buits en el municipi, per tal d’aplicar les mesures previstes al Decret Llei 17/19, de 
23 de desembre.

2. Implementar un programa de foment de l’habitatge en el món rural per impul-
sar l’emancipació o la instal·lació de nous habitants en pobles, a partir de la rehabi-
litació del parc d’habitatges buits municipal, i oferint diverses modalitats d’allotja-
ment.

3. Desenvolupar noves fórmules d’accés habitacional a través d’un pla d’allotja-
ment dotacional social, per mitigar la demanda de les taules d’emergència.

4. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei relatiu a la 
regulació del contracte d’arrendament de finques urbanes que permetin que Cata-
lunya compti amb una regulació pròpia del contracte d’arrendaments urbans que 
superi les limitacions de la legislació estatal vigent.

5. Adoptar i desenvolupar les mesures normatives, administratives i econòmi-
ques necessàries per evitar l’escalada dels preus del lloguer, tenint presents l’evolu-
ció dels salaris i el dret d’accés a un habitatge digne.

6. Perfeccionar els mecanismes vinculats amb la contenció de rendes per facili-
tar que la seva aplicació sigui el màxim de rigorosa, justa i eficaç i que cobreixi al 
màxim el territori català. En particular, introduir més variables o criteris de pon-
deració en l’índex de referència de preus del lloguer i estendre’l a tots els municipis 
de més de vint mil habitants i, quan escaigui, als de més de cinc mil habitants, per 
tal que esdevingui una eina útil per garantir la contenció i moderació dels preus del 
lloguer d’habitatges.

7. Donar difusió i apostar pels mecanismes i Serveis de mediació en Habitatge 
que s’ofereixen des de les oficines d’habitatge davant els conflictes entre llogaters i 
propietaris, especialment en situació d’impagaments per motius econòmics o de la 
crisi de la Covid, reforçant des dels Departaments al mateix temps, les oficines d’ha-
bitatge que s’han d’encarregar d’aquesta tasca de mediació.

8. Dissenyar, entre els departaments competents en polítiques de joventut i d’ha-
bitatge, un pla d’intervenció per noves formes sostenibles d’accés i tinença d’habi-
tatge per a persones joves en un període de tres anys que inclogui propostes concre-
tes per a millorar la taxa d’emancipació residencial dels i les joves, amb l’objectiu 
d’aconseguir que el desplegament de les propostes tingui una repercussió en la defi-
nició dels successius pressupostos anuals de la Generalitat.

Proposta de resolució 17. Cultura i llengua
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar i estimular la cultura com a element central del desenvolupament ter-

ritorial mitjançant el patrimoni, els festivals i els equipaments culturals, amb la fina-
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litat de crear l’ocupació sostenible per tal de vetllar pels professionals de la cultura i 
promoure l’economia creativa per seguir donant suport a les empreses. El programa 
d’impuls haurà de posar en valor el patrimoni cultural des de les xarxes territorials 
de museus, els espais patrimonials així com l’associacionisme cultural i el seu paper 
en el desenvolupament del patrimoni immaterial. També haurà de desenvolupar les 
xarxes d’arxius i de biblioteques i els grans centres de referència nacional, així com 
els festivals i fires a més de definir noves formes locals d’interacció i diàleg entre els 
recursos, les infraestructures, la societat i l’economia local.

2. Continuar l’acompanyament i la recollida de les necessitats del sector mitjan-
çant el Pla de Rescat de la Cultura, a més d’ampliar-ne les accions d’emergència de 
manera que esdevingui un nou Pla de contingència per al sector cultural amb noves 
accions de suport, de protecció i de represa a més de vetllar per l’acompliment de 
les resolucions aprovades al Parlament.

3. Declarar la cultura com un servei essencial a més de desenvolupar i aprovar 
els canvis normatius imprescindibles que pugui acollir-se aquest reconeixement i 
també el dels drets culturals fonamentals que haurien de garantir la continuïtat de 
les activitats culturals malgrat les restriccions que imposi la pandèmia.

4. Fer de la intel·ligència artificial en català una eina d’aprenentatge i comuni-
cació per tal d’estendre el coneixement de la llengua perquè el màxim nombre de 
persones adultes que viuen a Catalunya la puguin usar amb normalitat a més d’in-
corporar el català al mercat dels assistents de veu, per garantir els drets dels ciuta-
dans a ser atesos en la seva llengua en els sistemes automatitzats. Endegar, a més, 
els projectes necessaris per tal de millorar la qualitat i sostenibilitat de la prestació 
del serveis públics digitals orientats a la ciutadania tot desenvolupant el servei de 
consultes lingüístiques de l’Optimot.

5. Endegar el procés per a fer de Catalunya capital de l’audiovisual i el videojoc 
del sud d’Europa tot reforçant i potenciant els sectors de l’audiovisual i del videojoc, 
per tal d’enfortir la indústria audiovisual i digital catalana, perquè esdevingui un re-
ferent en R+D+I al sud d’Europa mitjançant l’impuls a la producció audiovisual prò-
pia i l’oferta de serveis avançats per a producció aliena, la digitalització i la difusió 
del patrimoni audiovisual, la creació d’un Centre de producció audiovisual i digital 
d’R+D+I tenint el foment de la llengua catalana com a objectiu immutable en tot el 
procés, atès que la presència en els productes audiovisuals és un gran indicador de 
la vitalitat de la llengua.

6. Fomentar el consum cultural que ha patit els efectes de la crisi del Covid. Les 
accions de foment hauran d’incloure campanyes de publicitat institucional per al fo-
ment del consum cultural tant en viu com per mitjans tradicionals i digitals. La cam-
panya servirà per desestigmatitzar el consum cultural en viu, associat com a situació 
de risc per a la salut durant la crisi sanitària i posarà en valor la cultura i el reco-
neixement de la funció social que ha tingut durant el temps de confinament. A més, 
ajudarà els diferents sectors en les seves pròpies campanyes de promoció.

7. Promoure la universalització de l’accés a la cultura catalana, per la via del 
multilingüisme i dels recursos digitals, a través dels projectes de divulgació digital 
de l’Institut Ramon Llull tot digitalitzant l’activitat de l’IRL, tant de gestió interna 
com externa fomentant la formació digital de professorat de català com a llengua 
estrangera, i impulsant la internacionalització de creacions contemporànies de cul-
tura catalana en suport digital.

Proposta de resolució 18. Memòria democràtica
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Continuar amb l’esforç per a la localització de les persones desaparegudes 

durant la Guerra Civil i el Franquisme, per tal de poder avançar en la reparació 
efectiva a les víctimes, a les seves famílies i a la societat en general. Mitjançant els 
instruments inclosos en el Pla de Fosses, de recuperació i identificació de les vícti-
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mes enterrades en fosses comunes, així com la senyalització i dignificació dels llocs 
d’enterrament com a espais de memòria, cal prosseguir vers la reparació de les víc-
times i el foment dels valors democràtics i republicans a la societat.

2. Consolidar els recursos dedicats a desplegar les tasques que duu a terme el 
Memorial Democràtic en els àmbits de divulgació, educació i patrimonialització 
de la història i memòria de la II República, la Guerra Civil, el règim franquista i el 
procés de derogació de la dictadura, i les lluites per la democràcia i les llibertats in-
dividuals, col·lectives i nacionals.

3. Completar una implementació equilibrada geogràficament i temàticament de 
la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica, consolidant els recursos dedicats al 
Museu Memorial de l’Exili i els Espais de la Batalla de l’Ebre, a fi d’augmentar la 
seva projecció nacional i internacional.

4. Potenciar la commemoració cívica d’esdeveniments històrics, trajectòries de 
persones i efemèrides amb l’objectiu d’homenatjar les víctimes de les violències po-
lítiques i la repressió i, alhora, amb la finalitat de posar en valor les actituds de resis-
tència en defensa de les llibertats individuals i col·lectives enfront de qualsevol tipus 
d’autoritarisme i totalitarisme, tot incorporant-hi la perspectiva de gènere i garantint 
la presència de dones així com la presència d’altres col·lectius sovint invisibilitzats.

Proposta de resolució 19. Administració de Justícia i execució penal
El Parlament de Catalunya constata:
1. Que l’exercici de potestats del Poder Judicial a Catalunya en l’àmbit no ju-

risdiccional s’ha caracteritzat per criteris d’imposició i autoritarisme més que de 
coordinació i col·laboració entre poders públics, tal i com acredita un anàlisi no ex-
haustiu d’actuacions i decisions governatives del Tribunals Superior de Justícia de 
Catalunya i el Consell General del Poder Judicial dels darrers tres anys elaborat per 
l’Institut d’Estudis Autonòmic.

2. Que Catalunya és el territori de l’Estat amb pitjor percentatge de corresponsa-
bilitat estatal en el finançament del servei públic d’Administració de Justícia d’una 
Comunitat Autònoma. Aquesta iniquitat territorial suposa un greuge als ciutadans i 
ciutadanes del conjunt de Catalunya, atès el sobreesforç pressupostàriament insoste-
nible que la Generalitat de Catalunya ha d’assumir per garantir la qualitat del servei 
públic de Justícia a Catalunya.

I per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Seguir avaluant les mancances i fissures d’ordre legal i institucional que per-

meten la intromissió del govern judicial en les tasques de l’administració executiva 
catalana i proposar les eines i mecanismes que possibilitin un nou escenari regit 
pel respecte als principis de coordinació i col·laboració entre poders públics i la in-
terdicció de l’arbitrarietat del poder judicial en la presa de decisions governatives a 
Catalunya.

4. Treballar de la mà dels actors i professionals de l’administració de Justícia a 
Catalunya (associacions i entitats de representació de la judicatura i lletrats d’ad-
ministració de justícia, col·legis professionals i sindicats) per assolir la revisió del 
model de finançament en l’àmbit de l’administració de Justícia a Catalunya prestant 
especial atenció en què les taxes judicials i les consignacions judicials reverteixin 
a Catalunya.

5. Avançar en la consolidació de la Seu Electrònica Judicial com una eina al ser-
vei del canvi de model de la relació entre la ciutadania i l’administració de justícia i 
situï la persona en el nucli del servei públic, de forma que la ciutadania pugui rela-
cionar-se amb la màxima immediatesa i transparència possible i realitzar el màxim 
de tràmits possibles en el marc de la legislació processal vigent d’aplicació.

6. Reconèixer la importància social de la tasca que duen a terme els advocats 
adscrits al torn d’ofici i continuar adoptant totes les mesures necessàries per tal de 
procedir al pagament als advocats d’ofici dels seus honoraris sense dilacions.
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D’altra banda, i pel que fa al Pla estratègic d’execució penal, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

7. Continuar amb el desplegament del Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults 
(PEEPA), que contempla l’enfortiment del medi obert i les Mesures Penals Alterna-
tives, així com el desenvolupament del Model de Participació i Convivència, amb 
l’objectiu de seguir millorant el model penitenciari per fer-lo més just, contribuint 
a l’augment dels nivells de seguretat, la reducció de les víctimes i la cohesió social.

Proposta de resolució 20. Treball digne i de qualitat
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’un mercat de treball enfocat 

a que les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball digne i de qualitat, en 
igualtat de condicions, amb seguretat a la feina i amb participació en la presa de de-
cisions de les empreses i amb concertació social en les relacions laborals.

Per tal de garantir el dret a un treball digne i vetllar pels drets laborals de totes 
les persones treballadores, sense discriminacions i amb igualtat efectiva, el Parla-
ment de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Desenvolupar mediacions per mitjà de sistemes no presencials i amb l’ús de 
les TIC en conflictes col·lectius, així com per la interposició, mediació i resolució 
de les demandes de conciliació administrativa prèvia tant individuals com col·lec-
tius, amb les degudes garanties.

2. Establir ajuts i sistemes d’acompanyament per a la visibilització, el recolza-
ment i la seguretat i salut de les persones treballadores autònomes, així com avançar 
en els òrgans de concertació i diàleg social per aquest col·lectiu.

3. Reforçar els sistemes de mediació davant dels conflictes col·lectius derivats de 
la crisi sanitària i en l’acompanyament dels processos de retorn a l’activitat de les 
persones treballadores afectades en expedients de regulació d’ocupació.

4. Reforçar, dotar i millorar els sistemes de coordinació interdepartamental i in-
terinstitucional, per donar resposta a les persones treballadores que puguin resultar 
afectades per expedients de regulació que comportin l’extinció de la seva relació 
laboral, i als efectes de millorar la resposta coordinada de les polítiques públiques 
en matèria de formació, certificació i actualització de les seves competències, sis-
temes d’autoorganització i emprenedoria per mitjà del treball autònom i el treball 
cooperatiu.

5. Incloure en el pla d’actuació de la Inspecció de Treball mesures de control del 
temps de treball i la contractació temporal per tal de vetllar per les condicions de 
treball i seguretat en el treball de les persones treballadores així com en els nous 
sistemes d’organització del treball.

6. Fomentar l’economia social i solidària, promovent el treball autònom col·lectiu 
i les diverses formes de l’economia social i solidària, especialment les cooperatives, 
com a generadors d’activitat econòmica, mitjançant:

a. L’impuls el projecte de llei d’economia social i solidaria com a eina clau per 
impulsar el sector i el projecte de llei d’acció concertada per a la prestació de serveis 
de caràcter social que asseguri la qualitat i excel·lència en l’atenció a les persones, la 
no mercantilització dels serveis públics com a condició prioritària.

b. Estudiar la possibilitat d’establir deduccions fiscals per inversió en capital so-
cial de les cooperatives amb la finalitat de mantenir l’ocupació i promoure la reac-
tivació econòmica.

c. Promoure la incorporació de la better and smart regulation per tal d’alleujar 
les càrregues reguladores imposades a les empreses de l’economia social i solidaria 
i agilitzar la simplificació administrativa, així com avançar en la digitalització dels 
tràmits requerits.

d. Enfortir i consolidar els Ateneus Cooperatius com a estratègia territorial de 
desenvolupament econòmic cooperatius i social que promou l’emprenedoria col·lec-
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tiva, la creació de llocs de treball, empreses cooperatives i ecosistemes cooperatius 
d’economia social i solidària.

e. Reforçar les línies de promoció i suport de Projectes Singulars per a coope-
ratives i vetllar per la seva implantació arreu del territori, a través dels mecanismes 
públics establerts o altres d’anàlegs, optimitzant el seu funcionament i coordinació.

f. La creació d’un òrgan de coordinació conjunt entre el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, la Xarxa de Municipis per a l’ESS i l’AESCAT per a l’elaboració con-
sensuada d’un Pla estratègic per a l’Economia Social i Solidaria a Catalunya.

7. Fer les gestions oportunes davant el Govern espanyol per:
7.1 Fer front a l’impacte de la crisi per la Covid-19 en l’àmbit laboral
a) Vetllant per a la conciliació familiar com a principi garant de la igualtat i do-

nar cobertura per mitjà d’una baixa per incapacitat temporal a les persones treballa-
dores amb filles i fills menors en edat d’escolarització obligatòria en el cas que hagin 
de romandre fora de l’escola per quarantena.

b) Prorrogar la vigència dels expedients de regulació d’ocupació tramitats durant 
l’estat d’alarma fins el 31 de març del 2021 i mentre es mantingui la situació de pan-
dèmia, introduint fórmules que flexibilitzin la reincorporació al treball en funció del 
sector/activitats de les empreses, garantint les prestacions d’atur de les persones tre-
balladores i que en aquests supòsits no es consumeixi la durada màxima, mantenint 
les garanties de l’ocupació en les limitacions als acomiadaments, i establint sistemes 
de bonificació proporcionals respecte a les cotitzacions empresarials.

c) Reforçar de forma urgent i immediata l’atenció i gestió a les oficines del Servei 
Público de Empleo, per donar sortida a les prestacions d’atur derivades dels expe-
dients de regulació d’ocupació pendents des del més de març de 2020, així com totes 
les incidències i errades que s’han posat de manifest de forma reiterada.

d) No disminuir el percentatge de la base reguladora pel càlcul de les prestacions 
d’atur, transcorreguts sis mesos des de la situació de desocupació provocada pels ex-
pedients de regulació vinculats a la crisis sanitària.

e) Mantenir les garanties excepcionals en matèria de prestacions i subsidis d’atur 
per a persones treballadores fixes discontinus, de la llar, artistes, i altres col·lectius 
que no s’hagin pogut reincorporar a l’activitat per raó de les conseqüències de la 
crisi sanitària.

7.2 Derogació de les reformes laborals per retornar la democràcia al món del 
treball

a) Derogar les reformes laborals, i en especial:
a. la recuperació immediata de l’autorització administrativa dels expedients de 

regulació d’ocupació per part de les autoritats laborals
b. la prelació del conveni col·lectiu sectorial d’àmbit català, respecte al conveni 

d’empresa
c. el model de subcontractacions actual previst en l’article 42 del Reial decret le-

gislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels treballadors.

7.3 Transferències i fons en matèria laboral
a) Exigir el traspàs de la gestió de les prestacions i subsidis d’atur que actual-

ment gestiona el SEPE per tal que des de el SOC es pugui oferir una política in-
tegral d’ocupació que contempli totes les seves dimensions. Aquest traspàs hauria 
d’incloure, com a mínim: organització i administració dels serveis, gestió del reco-
neixement del dret a rebre les prestacions, traspàs de la infraestructura disponible, 
finançament per part de l’estat de dites obligacions econòmiques i de les disponibles 
pressupostaries que comportaria el traspàs i direcció, coordinació i control de siste-
mes de processament de dades.

b) Complir les sentències judicials que donen lloc a la Generalitat de Catalunya, 
de la mà del Consell de Relacions Laborals, del Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies, a la gestió dels fons provinents de la Fundación para la Prevención 
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de Riesgos Laborales, en allò previst en la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos La-
borals, en la seva disposició addicional 5a.

c) Transferir a la Inspecció de Treball de Catalunya les competències relatives 
a les matèries de Seguretat Social, tal i com està establert a l’Estatut d’Autonomia.

d) Completar el traspàs dels procediments inicials d’autoritzacions de treball, 
corresponents al Reial Decret 557/2011 parcialment transferits, en allò que disposa 
l’article 138.2 de l’Estatut de Catalunya.

e) Revertir immediatament la retallada de 215 milions d’euros dels fons de la 
Conferencia Sectorial de Empleo destinat a Catalunya per implementar polítiques 
actives d’ocupació al 2020, atès que son una eina essencial per a l’impuls de l’acti-
vació laboral i combatre l’atur de llarga durada i la decisió del Ministeri de Treball i 
Economia Social retalla el seu finançament en un 55% del pressupost assignat, que 
passaria de 388 milions a només 173. Aquests son uns recursos finalistes recaptats 
amb cotitzacions d’empreses i treballadors, imprescindibles per a donar resposta a 
les necessitats de persones treballadores i empreses durant la reactivació econòmica.

7.4 Regulació urgent del teletreball
Regular legalment i de forma urgent, el teletreball i treball a distància, així com 

a les relacions laborals amb garantia pels drets de les persones que hi treballen i evi-
tar bretxes de gènere en aquest àmbit.

7.5 Integració laboral
Que deixi sense efecte l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 16 

d’octubre de 1998, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió 
de les ajudes i les subvencions públiques destinades al foment de la integració labo-
ral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i treball autònom 
(BOE núm. 279, de 21.11.1998) atesa la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures ur-
gents per a la reforma del mercat laboral, a la disposició final dotzena estableix que 
les comunitats autònomes, amb càrrec als fons estatals distribuïts a través de la Con-
ferència Sectorial, poden realitzar les accions i mesures regulades a la normativa 
estatal, o bé desenvolupar accions i mesures de polítiques actives d’ocupació, dife-
rents de les anteriors, adaptades a la realitat de les persones desocupades i del teixit 
productiu del seu àmbit territorial i en el cas que no ho faci, que doni compliment a 
aquesta petició, que transfereixi els fons necessaris per donar compliment a aquesta 
ordre, que ha de ser el 50% de l’SMI per cada una de les persones treballadores amb 
discapacitat que presti treballs efectius als Centres Especials de Catalunya.

7.6 «Ingreso Mínimo Vital»
a) Articular de forma urgent convenis de gestió i interpretació de l’Ingrés Mínim 

Vital amb la Generalitat de Catalunya, per preservar no només el vigent estatus, sinó 
també, la coherència de gestió i eficàcia en l’erradicació de la pobresa:

i. Per garantir que la gestió s’atorga a qui ja gestiona prestacions no contributives.
ii. Per garantir els drets dels beneficiaris i evitar la complexitat de la gestió dis-

persa, i fins i tot, la pèrdua sobtada de drets o incórrer en pagaments indeguts.
iii. Per assegurar que es converteix en una eina més de la xarxa de protecció so-

cial de Catalunya i que s’articula en el marc de relació territorial existent.
iv. Per garantir una resposta àgil, coordinada i eficaç, així com que es contempli 

mesures d’acompanyament al dret, per facilitar l’accés al dret al màxim a les perso-
nes mes vulnerables.

Proposta de resolució 21. Un país d’acollida que defensa la diversitat i 
combat tota discriminació
Catalunya és un dels països de la Unió Europea que, durant el segle xxi, més ha 

vist incrementada la diversitat d’orígens entre els seus habitants. L’origen no és la 
única font de diversitat de la nostra societat, sinó que aquesta conviu amb moltes 
altres causes i formes. Conviure en la diversitat, valorant-ne les oportunitats, fer-ho 
amb igualtat de drets i deures, rebutjant fermament tota forma de discriminació, , és 

Fascicle tercer



BOPC 685
21 de setembre de 2020

3.10.30. Debats generals 82

un dels aprenentatges col·lectius més importants que haurem de fer en aquest segle, 
tant al nostre país com a les societats del nostre entorn i d’arreu del món. Tanma-
teix, a Catalunya podem circumscriure aquesta defensa del valor de la diversitat com 
una causa consubstancial de la defensa de la catalanitat, atès que la nostra aportació 
singular a la diversitat cultural del món ha estat històricament amenaçada en moltes 
ocasions i circumstàncies i això ens ha de fer ser especialment sensibles al valor in-
substituïble de totes les aportacions culturals.

Amb tot, de l’experiència d’altres societats que han viscut processos migratoris 
intensos al llarg del segle xx, i també dels nostres propis processos migratoris an-
teriors, hem après que és del tot necessari evitar que la diversitat (d’origen o altra) 
sigui causa de desigualtat. Sabem que en les societats en les que les desigualtats es-
tan lligades a la diversitat l’erradicació d’aquestes situacions es fa molt més difícil i 
que les persones dels col·lectius que més les pateixen topen amb dificultats afegides, 
sostres de vidre, per a sortir de la vulnerabilitat.

És per això que Catalunya, el Govern, les seves institucions, la societat, ha co-
mençat a debatre i elaborar una proposta de Pacte Nacional per a la Interculturalitat 
que proposa un model de convivència basat en la igualtat de drets i de deures, la 
valoració de la diversitat, el rebuig de tota forma de discriminació i el foment de la 
interacció positiva entre totes les persones.

Per tot això:
I. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
1. Treballar per a tenir unes institucions que reflecteixin millor la diversitat de la 

nostra societat i siguin un espai per a la interacció entre catalanes i catalans de tots 
els orígens. Per tant, s’elaborarà un projecte de llei en l’àmbit de l’ocupació pública, 
que desplegui normativament l’accés de les persones estrangeres residents a Catalu-
nya a la funció pública i al treball públic, d’acord amb les previsions de l’Estatut Bà-
sic de l’Empleat Públic i d’acord amb els principis d’igualtat, capacitat i mèrit.

2. Amb el mateix objectiu, assolir institucions que reflecteixin millor la socie-
tats, garantirà l’accés del conjunt de la població a la formació en llengua catalana, i 
es regularà la incorporació del coneixement de les llengües de la immigració com a 
mèrit en l’accés al treball públic i en els processos generals i específics de provisió 
de llocs de treball, especialment en aquells en què aquest coneixement afegeix una 
millora a la prestació del servei públic, sempre respectant els principis d’igualtat, 
capacitat i mèrit,.

3. Millorar l’atenció i el tractament de la diversitat en l’àmbit de les administra-
cions públiques, a través del disseny i execució d’un pla de formació per als profes-
sionals públics en matèria de prevenció del racisme i de tota forma de discriminació.

4. Crear l’Oficina per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, un cop el 
Parlament aprovi la Llei d’Igualtat de Tracte i de No Discriminació, actualment en 
tràmit, per a fer efectiu el dret a no ser discriminat per a tota la ciutadania, la doti de 
mitjans econòmics i de personal i desplegui reglamentàriament el seu funcionament.

5. Avançar cap a l’objectiu de fer una escola més inclusiva que valori la diver-
sitat, facilitant que totes les famílies d’origen migrant que entrin en la comunitat 
educativa se’ls ofereixi la formació de primera acollida prevista a la Llei 10/2010, 
d’acollida, i garantint que tot l’alumnat, quan finalitzi l’ensenyament obligatori, hagi 
fet alguna activitat d’aprenentatge sobre les llengües parlades pels companys i com-
panyes de classe.

6. Implementar un pla d’actuacions per a que les universitats públiques i privades 
incorporin la diversitat social, ètnica i de procedència de la nostra societat a l’alum-
nat que cursen estudis universitaris i l’augment de la presència d’estudiants gitanos, 
de famílies d’origen migrant o de col·lectius desafavorits en els ensenyaments que 
ofereixen els centres universitaris.

7. Treballar per a que els mitjans de comunicació públics reflecteixin la diversitat 
de la societat, tant en els continguts que elaboren com en el personal que hi treballa i 
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que, més enllà dels mitjans propis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, s’impulsi aquesta política per a la resta de mitjans públics o privats a Catalunya.

8. Treballar per a que els cossos policials ofereixin el mateix nivell de seguretat 
a tota la població amb independència del seu origen, ètnia o procedència, elaborant 
i implementant un protocol que eviti les identificacions policials amb biaix racial o 
ètnic.

9. Elaborar un pla de prevenció, detecció i intervenció contra tots els extremis-
mes violents des de la perspectiva social i que desplegui els recursos materials i hu-
mans necessaris per a la seva implementació.

10. Elaborar, de manera consensuada amb les entitats municipalistes, un protocol 
d’actuació per afrontar situacions de crisi de convivència en barris i pobles a través 
de diferents estratègies d’intervenció social.

11. Impulsar un ampli acord amb entitats catalanes, empreses i administracions 
per la incorporació de la diversitat a aquestes organitzacions, tant en els seus objec-
tius i plans d’actuacions, com en la seva composició i en els seus òrgans directius, 
amb la fita que aquestes organitzacions incorporin persones d’origen estranger, entre 
d’altres formes de diversitat.

12. Impulsar un acord amb els agents econòmics i socials per tal que es faciliti 
un accés al mercat de treball sense discriminació per raó d’origen, procedència, èt-
nia o religió, incorporant la selecció de personal basada en competència i neutrals 
respecte d’altres característiques personals dels treballadors o treballadores.

13. Impulsar un acord amb els agents del sector immobiliari per a promoure pro-
cessos de selecció de llogaters basats en criteris objectius i neutrals respecte d’altres 
característiques personals dels treballadors o treballadores, de manera que es garan-
teixi la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de l’habitatge.

14. Concloure els treballs d’elaboració del Pacte Nacional per la Interculturalitat 
i que inclogui el seguiment de les actuacions que han d’implementar el Govern, les 
administracions locals i la societat catalana en el marc d’aquest acord estratègic.

15. Incorporar en la definició, implementació i avaluació de totes les polítiques 
sectorials la perspectiva intercultural, és a dir, actuacions encaminades a assolir els 
tres principis que la defineixen: igualtat, reconeixement de la diversitat i foment de 
la interacció entre persones de diferents orígens.

II. El Parlament de Catalunya insta el Govern de de la Generalitat perquè faci les 
gestions oportunes davant el Govern Espanyol per:

1. Que flexibilitzi les condicions d’obtenció del permís extraordinari de residèn-
cia i treball per arrelament social, per tal que es pugui regularitzar la situació admi-
nistrativa de més de 150.000 persones a Catalunya que no gaudeixin d’una igualtat 
bàsica de drets per aquesta raó.

2. Que modifiqui el reglament de la llei d’estrangeria per tal de donar un permís 
de residència i treball a totes aquelles persones joves que hagin estat sota la tutela, 
guarda, custòdia o protecció de les autoritats públiques per haver immigrat sense 
referents adults.

3. Que reformi les condicions d’accés a la nacionalitat, actualment una de les 
més restrictives d’Europa, fins a equiparar-nos a les condicions habituals en molts 
països del nostre entorn, és a dir, 5 anys de residència legal prèvia per a l’accés a la 
nacionalitat, sense necessitat d’altres requisits vinculats a l’assoliment de coneixe-
ments específics.

4. Que compleixi amb les sentències judicials en ferm dictades pels tribunals es-
panyols i que obliguen l’Estat espanyol a la transferència dels recursos per a l’execu-
ció de les polítiques d’acollida i integració de les persones refugiades o demandants 
de protecció internacional a Catalunya.

5. Que doti en els pressupostos generals de l’Estat de 2021 el «Fondo de Apoyo 
a la Acogida y a la Integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los 
mismos» (FAIRE) creat el 2005, tal i com és mandat recollit a l’article 2 ter, epígraf 4,  
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de la Llei orgànica 4/2020, d’11 de gener, sobre dret i llibertats dels estrangers a Es-
panya i la seva integració social.

6. Que apliqui criteris de distribució territorial amb les comunitats autònomes 
dels fons europeus que rep de la Unió Europea per a les polítiques d’acollida i inte-
gració de les persones estrangeres, infants i joves migrats sols i per a les persones 
refugiades i demandants de protecció internacional, atès que la inclusió d’aquestes 
persones s’afavoreix principalment amb polítiques que són competència de la Gene-
ralitat de Catalunya tals com les polítiques socials, la salut, l’habitatge, la inserció 
laboral o l’educació.

III. Igualment, el Parlament vol fer seu l’acord per a un debat responsable sobre 
immigració i contra el racisme i la xenofòbia, signat l’1 d’abril de 2019 per totes les 
forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, que establia com a 
principis compartits la defensa dels valors democràtics i de la funció pedagògica de 
la política, la responsabilitat sobre els efectes del discurs polític i el compromís amb 
la construcció d’una societat cohesionada.

En aquest acord, els partits van adoptar nou compromisos, entre d’altres, el de 
contribuir a socialitzar el conjunt de la població en el coneixement de les persones 
de diferents orígens sense estereotips ni prejudicis i el d’evitar i denunciar els discur-
sos que incitin el pas del racisme latent als actes de racisme, per això:

El Parlament de Catalunya encarrega al Consell de l’Audiovisual de Catalunya:
a. Que elabori un informe anual sobre el tractament de la diversitat ètnica, cultu-

ral, religiosa i de procedència en els mitjans de comunicació audiovisuals públics 
i privats a Catalunya, que inclogui l’anàlisi del tractament mediàtic del racisme, la 
xenofòbia i totes les formes de discriminació vinculades a l’origen, la procedència, 
l’ètnia o la religió.

b. Que elabori un informe anual sobre el tractament del fet migratori en els mit-
jans de comunicació audiovisuals públics i privats a Catalunya.

IV. La política d’asil, en tant que és una forma de defensa de les llibertats més 
enllà de les pròpies fronteres, és definitòria del caràcter democràtic d’un país. En 
compliment de la Moció 111/XII del Parlament de Catalunya, sobre les operacions 
de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants, el Govern de la 
Generalitat ha mostrat la seva voluntat d’acollida i les mesures complementaries 
desenvolupades mentre l’Estat espanyol no transfereixi els recursos i el programa 
estatal de refugi, d’acord amb les reiterades sentències judicials que l’obliguen a fer-
ho. Davant la catàstrofe del camp de refugiats de Mòria, cal respondre urgentment a 
la crisi humanitària, secundant la crida feta per l’ACNUR.

És per això que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Comprometre’s a acollir un mínim de 120 refugiats, entre els quals infants i 

adolescents sols que es troben a Lesbos.
2. Exigir que el Govern de l’Estat espanyol compleixi els compromisos d’aco-

llida adquirits d’acord amb les quotes de reassentament europees i que s’ofereixi a 
la Unió Europea i al Govern de Grècia per a participar de forma solidària amb la 
resta d’estats europeus en la reubicació d’aquestes persones després dels incendis al 
camp de Moria.

3. Fer les gestions pertinents davant les institucions europees i els organismes 
internacionals per tal de modificar el sistema europeu d’asil i la política migratòria i 
perquè els estats europeus compleixin els acords d’acollida assolits el 2015.

4. Seguir impulsant actuacions per millorar la situació dels refugiats en les dife-
rents àrees geogràfiques on es trobin.

Proposta de resolució 22. Polítiques de dones i igualtat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar una campanya per a promoure una corresponsabilitat efectiva en el si 

de les famílies per tal de contribuir a revertir les desigualtats de gènere en la distri-
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bució de tasques domèstiques i de cura, agreujades per la pandèmia de la Covid-19 
i la situació de crisi econòmica i social que se’n deriva.

2. Que en les mesures de xoc elaborades per atendre les necessitats derivades de 
la crisi social i econòmica provocada per la crisi sanitària del Covid-19, es tingui 
una especial atenció a aquelles persones que resten invisibles davant la crisi perquè 
no tenen reconeguts els seus drets bàsics, en concret, les persones estrangeres en si-
tuació irregular.

3. Que impulsi mesures per a donar suport a la regularització de les persones 
estrangeres que porten temps residint a Catalunya, a través de l’assessorament i el 
suport jurídic, a la promoció de l’emprenedoria i del treball cooperatiu i de la for-
mació per a la millora de l’ocupabilitat, especialment en l’àmbit del treball de la llar 
i de les cures.

4. Que adapti a la situació derivada de l’epidèmia del Covid-19 l’oferta formativa 
del Servei de Primera Acollida i que l’estengui als formats no presencials, garantint 
el manteniment de la disponibilitat del servei a tot el territori i facilitant l’accessi-
bilitat al servei.

5. Que impulsi un pla per a assolir la plena alfabetització de totes les persones 
residents a Catalunya en 4 anys, que tingui en compte de manera especial la situació 
de les dones d’origen migrant i la necessitat d’adaptar l’oferta formativa a les seves 
necessitats i a la diversitat territorial.

6. Que impulsi la igualtat efectiva de dones i homes en el treball, amb l’impuls de 
mesures sancionadores en el cas d’incompliment de la llei 17/2015, i amb l’aprovació 
del decret català de registre públic de Plans d’Igualtat en el treball segons regula el 
Real Decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo.

7. Que un cop aprovada la Llei d’Igualtat de Tracte i no discriminació n’imple-
menti amb celeritat el que s’hi legisla: òrgan responsable, pla quadriennal de treball, 
decret sancionador de les conductes discriminatòries. I que s’estableixin els acords 
pertinents per a que totes les administracions públiques la despleguin en l’àmbit de 
les seves competències.

8. Que es reforci la xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGBTI que preveu la llei 
11/2014 i que en aquest moment compta amb 90 serveis desplegats capilarment ar-
reu del territori.

9. Que es reforci els recursos per a la incorporació de les persones TRANS i 
del col·lectiu LGBTI en risc d’exclusió als recursos de formació i capacitació ocu-
pacional.

10. Que es reformi la llei 5/2008, del dret de les dones a viure lliures de violèn-
cies masclistes, per tal d’incorporar la tipificació i abordatge de les violències vir-
tuals i la violència institucional, tal i com es va demanar al Parlament de les dones 
el juliol de 2019

11. Que impulsi accions per a la igualtat home-dona en l’àmbit del treball, a tra-
vés de l’elaboració de plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions, 
previstos a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones 
i homes.

12. Que millori la cobertura territorial dels serveis de la Xarxa d’Atenció i Recu-
peració Integral per a les dones en situacions de violència masclista, especialment, 
els Serveis d’acolliment Substitutoris de la Llar, els Serveis d’Atenció i Acolliment 
d’Urgència i els Serveis d’Intervenció Especialitzada, garantint el correcte finança-
ment de la xarxa a través dels pressupostos de la Generalitat de 2021.

Singularment, s’insta el Govern de la Generalitat a que al llarg del 2020:
i. Incrementi el nombre de Serveis Substitutoris de la Llar de 9 a 41, passant d’un 

total de 36 a 164 places per a dones i els seus fills i filles.
ii. Incrementi els Serveis d’Intervenció Especialitzada de 8 a 16.
iii. Obri un Servei d’Intervenció Especialitzada per a dones en situació de con-

sum de substàncies estupefaents i dones sense llar que han patit violència masclista.
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iv. Estengui els serveis d’atenció i acollida d’urgència a la totalitat dels municipis 
de Catalunya

v. Obrirà recursos assistencials específics per a dones en situació de tràfic o pros-
titució forçosa i per a dones en situació de consums de substàncies estupefaents.

vi. Formarà un equip professional específic per a l’erradicació dels matrimonis 
forçats i la mutilació genital femenina.

vii. Doni cobertura jurídica i assistencial als infants fills i filles de dones que pa-
teixen violència masclista, així com a adolescents i noies joves que en pateixen.

13. Que es millori l’accés de les dones víctimes de violència masclista als recur-
sos d’inserció laboral i d’habitatge social d’emergència.

14. Que inclogui la perspectiva intercultural en tots els serveis de la Xarxa 
d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclis-
ta, per a millorar les competències interculturals de la xarxa de serveis i millorar 
l’accessibilitat als serveis de totes les dones.

15. Que desenvolupi noves estratègies de prevenció de la violència masclista a 
través del treball amb els homes i el desenvolupament de noves maneres d’entendre 
la masculinitat que combatin la violència en les relacions.

Proposta de resolució 23. Dependència i discapacitat
I. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern 

espanyol:
1. Complir la Llei 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependència (LAPAD) en tot allò 
que respecta el finançament del sistema d’atenció a la dependència, especialment 
dels articles 7, 9, 10 i 32, per tal d’instrumentar convenis anuals de finançament bila-
terals entre l’Administració general de l’Estat i el Govern de Catalunya per a garan-
tir la suficiència financera del Sistema català de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a la dependència, d’acord amb un repartiment equitatiu del 50-50 de les 
aportacions econòmiques.

2. Garantir la suficiència financera del sistema d’atenció a la dependència amb la 
dotació de 3.000 milions anuals addicionals a partir del 2021 a transferir anualment 
a les Comunitats autònomes per eixugar les llistes d’accés de valoracions i d’accés a 
prestacions del sistema de la dependència.

3. Revertir les retallades al sistema de la dependència mitjançant la derogació del 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad pre-
supuestaria y de fomento de la competitividad.

4. Definir un nou finançament per al nivell mínim de protecció de la dependència 
a conveniar amb el Govern de Catalunya, a partir de la derogació i reforma del Real 
Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de pro-
tección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las personas en situación de dependència, que inclogui 
tal i com estableix l’article 9.2 de la LAPAD, no únicament el nombre de beneficiaris 
i el grau de dependència, sinó que inclogui el cost de les prestacions reconegudes a 
les persones beneficiàries.

5. Restablir dins els convenis anuals entre l’Administració General de l’Estat i 
el Govern de Catalunya, el finançament corresponent al nivell de protecció acordat 
que defineix la LAPAD, d’acord amb la situació i la inversió en prestacions del sis-
tema, mitjançant la derogació i reforma de la disposició de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado que va suprimir el nivell acordat amb les CCAA a partir dels 
pressupostos de 2012.

6. Definir un nou règim d’intensitats de serveis i de compatibilitats entre presta-
cions, que permeti a les CCAA generar el seu propi model, a partir de la derogació 
i reforma del Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableci-
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das en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependència.

7. Establir un barem únic de valoració de la discapacitat i la dependència que 
permeti guanyar agilitat, eficàcia i capacitat de valorar a les persones en situació de 
dependència i amb discapacitats.

8. Impulsar la Teleassistència avançada com a prestació bàsica de servei dins del 
sistema d’atenció a la dependència i garantir-ne el seu desplegament a partir del fi-
nançament del nivell de protecció acordat.

9. Garantir el finançament suficient per a l’aplicació i implementació del Pla de 
contingència dels serveis residencials de Catalunya per fer front al Covid-19, d’acord 
amb el «Plan de respuesta temprana en los centros sociales residenciales» elaborat 
per les CCAA en el marc del Consejo territorial de la Dependencia y los Servicios 
sociales.

II. Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies a:

1. Iniciar l’elaboració d’un projecte de Llei de promoció de l’autonomia personal 
de Catalunya que estableixi una governança del Sistema català de promoció de l’au-
tonomia personal i d’atenció a la dependència i a les discapacitat, amb la participa-
ció dels ens locals i els agents socials que permeti:

a) Definir un nou model integral d’atenció a l’autonomia personal comunitària 
basat en la desinstitucionalització, la promoció de les capacitats i l’atenció de proxi-
mitat en l’entorn domiciliari.

b) La integració i interoperació amb el sistema de salut, especialment de l’atenció 
primària, per a la prevenció i promoció de l’autonomia personal comunitària.

c) Crear contextos inclusius, accessibles i desenvolupar un catàleg de serveis 
transversals en els àmbits dels serveis socials i de treball, salut, educació, habitat-
ge, urbanisme, justícia, esports i cultura per a l’atenció a l’autonomia personal i les 
discapacitats.

d) Definir un grau previ a la dependència per a la prevenció i la promoció de 
l’autonomia personal.

e) Desenvolupar les compatibilitats i reconeixements de grau de discapacitat i 
dependència simultàniament basats en l’evidència i la valoració en informes mèdics 
i socials.

f) Desenvolupi serveis concertats d’acompanyament a la vida autònoma per a 
persones amb discapacitat, persones amb trastorns de salut mental, VIH i addic-
cions.

g) La transformació dels centres de dia en plataformes de serveis i orientar-los a 
l’acompanyament i atenció en situacions de deteriorament cognitiu.

h) Desenvolupar els habitatges amb serveis i el co-housing com a fórmules de 
serveis residencials comunitaris per atendre situacions de dependència.

i) Generar un servei català de teleassistència avançada compatible amb la resta 
de prestacions no residencials del sistema.

j) Flexibilitzar els serveis d’atenció diürna a les persones amb discapacitat per 
augmentar-ne la capacitat d’atenció, promoure la orientació a la inserció laboral i 
afrontar l’envelliment prematur.

k) Reforça els Centres d’Atenció a les Discapacitats com a nodes de recursos in-
tegrals d’informació, valoració, orientació, formació i suport a la provisió de recur-
sos per a les persones amb discapacitat.

l) Incorporar els clubs socials i els serveis pre-laborals per a persones amb tras-
torns mentals en el catàleg de prestacions per a l’autonomia personal.

2. Articular un pla de xoc de valoracions de la dependència i la discapacitat que 
redueixi el termini mitjà de les valoracions.

3. Invertir en un pla de digitalització i nous sistemes d’informació entre el Go-
vern de la Generalitat i els ens locals per agilitzar i revisar els procediments d’ela-
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boració dels Plans Individuals d’Atenció (PIA) a les persones en situació de depen-
dència i discapacitat.

4. Aplicació immediata del Decret de Concertació social i presentació del pro-
jecte de Llei de Concertació social.

5. Crear una Agència que, com a operador públic, integri la vessant social i sa-
nitària per tal de garantir una millor resposta pública a les persones en situació de 
vulnerabilitat i amb necessitats d’atenció sanitària i social complexes a causa de la 
fragilitat, la cronicitat, la dependència i l’exclusió social, tot superant la fragmen-
tació dels processos d’atenció, i facilitant la transició i continuïtat entre el sistema 
sanitari i social. Aquesta agència serà un disseny treballat conjuntament amb els ac-
tors implicats de la societat, les administracions locals, els agents socials –sindicats 
i patronals–, el tercer sector, els sectors sanitaris i socials i la ciutadania. Ha de ser 
l’instrument que ens permeti planificar conjuntament en l’àmbit residencial amb una 
única mirada, ens ha de permetre gestionar de manera conjunta al territori i tenir 
una veritable atenció única i integrada dels dos àmbits.

6. Promoure en cooperació amb el món local la posada en marxa de serveis so-
cials residencials de titularitat pública.

7. Revisió del sistema de tuteles de Catalunya cap a un model de suports a la 
persona que no modifiqui la capacitat d’obrar de les persones i en garanteixi la seva 
inclusió.

8. Promoure una xarxa pública d’atenció precoç i desenvolupament integral dels 
infants coordinada amb els Departaments d’Educació i Salut, que atengui a les fa-
mílies.

9. Potenciar els Serveis d’acompanyament a les persones i les famílies amb ne-
cessitats especials i desplegar una xarxa de serveis d’atenció i orientació especialit-
zats en salut mental, en coordinació amb el sistema de salut i les associacions del 
tercer sector.

10. Establir un Programa territorial de reforç de les estructures de gestió dels 
serveis socials especialitzats d’atenció a la dependència i les discapacitats la salut 
mental, el VIH i les addicions que permeti reestructurar els serveis territorials del 
TSF i acostar la gestió al territori.

11. Definir i desenvolupar una política d’increment progressiu de mòduls i tarifes 
a llarg termini (en 7-10 anys), d’acord amb l’evolució del finançament de la Llei es-
tatal 39/2006 de Promoción de la Autonomia Personal y Atención a la Dependencia 
(LAPAD), es generi un increment progressiu de mòduls i tarifes per tal que, en el 
marc de la negociació col·lectiva, i des de l’autonomia de les parts, es pugui tendir a 
una millora en les condicions salarials de les persones treballadores, especialment 
en l’atenció directa, de les residències concertades i de gestió delegada que confor-
men la xarxa residencial d’atenció pública del sistema de serveis socials que sigui 
homologable a les retribucions dels professionals del sistema de salut.

12. Garantir la inversió social necessària per al finançament plurianual del Pla 
estratègic de Serveis socials 2020-2024.

13. Concloure la redacció del decret de desplegament de la llei 13/2014 d’acces-
sibilitat i implementar les mesures que s’hi estableixen per a garantir l’accessibilitat 
física i sensorial, en els àmbits públics i privat

Proposta de resolució 24. Xarxa de fibra òptica i 5G
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Finalitzar el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica de molt alta 

capacitat que s’està duent a terme, de manera coordinada amb les administracions 
municipals i supramunicipals, en el marc de l’acord del Pacte Nacional per a la So-
cietat Digital per garantir la igualtat territorial i que l’arribada de la xarxa pública 
de fibra òptica de la Generalitat als municipis i polígons industrials faciliti el des-
plegament per part dels operadors de xarxes finalistes allà on actualment el servei 
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és precari o inexistent, facilitant que la ciutadania i les empreses puguin accedir a 
serveis de connectivitat amb competència sense necessitat de desplaçar-se, sigui 
quina sigui la seva residència o emplaçament, i no només en poblacions d’alta den-
sitat geogràfica.

b) Impulsar el desplegament d’àrees 5G arreu de Catalunya per impulsar inicia-
tives dirigides a promoure la tecnologia i serveis 5G mitjançant laboratoris en en-
torns reals, desenvolupament de pilots, proves de concepte i activitats de formació.

c) Desenvolupar el Corredor 5G del Mediterrani entre Catalunya i França per 
testejar i desenvolupar solucions de mobilitat autònoma i connectada a Catalunya 
i promoure la transformació digital dels sectors de la logística, ferroviari i l’auto-
moció.

Proposta de resolució 25. Economia digital, societat digital i 
ciberseguretat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Impulsar un pla de digitalització empresarial per ajudar a les PIMES i treball 

autònom de Catalunya a fer el procés de transformació digital que permeti incre-
mentar la seva competitivitat i productivitat fruit de repensar el seu model de negoci 
i/o el conjunt de processos de la companyia tenint en compte el nou paradigma digi-
tal i la incorporació dels serveis i/o productes TIC de nova generació.

b) Realitzar un estudi que analitzi la situació de la bretxa digital a Catalunya des 
del punt de vista del coneixement, els equipaments i l’accés de la societat catalana.

c) Seguir desplegant accions en el marc del projecte STEMCat per fomentar les 
vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques conjuntament amb els depar-
taments d’Educació i d’Empresa i Coneixement, amb l’objectiu d’alinear el terri-
tori amb un sector de futur i poder donar resposta a la demanda de talent de les 
empreses.

d) Promoure l’acreditació ACTIC no només entre personal del sector públic sinó 
també entre la ciutadana, fent especial èmfasi en col·lectius específics, sobretot en 
aquells que es troben en risc d’exclusió.

e) Desplegar programes específics per a dones en el marc del pla DonaTIC des 
del punt de vista de la capacitació i els lideratges per promoure i facilitar suport i 
ajuts a la creació d’empreses.

f) Promoure el desenvolupament de projectes de recerca i innovació en tecnolo-
gies digitals avançades (Internet de les coses, 5G, BigData, ciberseguretat, intel·li-
gència artificial, tecnologies quàntiques, etcètera) que donin resposta als reptes pro-
posats pels departaments de la Generalitat de Catalunya segons un model orientat a 
missions per després ser transferits al sector privat per a la generació de creixement 
econòmic, la creació de llocs de treball i l’assoliment de lideratge global.

g) Desplegar un programa d’actuacions específiques per enfortir l’ecosistema d’in-
tel·ligència artificial que hi ha a Catalunya i liderar la generació de coneixement, l’apli-
cació social i empresarial i la creació de solucions basades en intel·ligència artificial 
que fomenti el creixement econòmic i la millora de la vida de les persones.

h) Realitzar formacions professionalitzadores en competències digitals adapta-
des a les noves necessitats del mercat laboral per impulsar la seva ocupabilitat en 
l’àmbit digital i que contribueixin a la digitalització de les empreses de Catalunya.

i) Promoure el teletreball i les professionals digitals en zones rurals de Catalu-
nya per tal d’accelerar el desenvolupament de l’economia digital en el conjunt del 
territori català.

j) Desplegar el model de ciberseguretat per a les administracions locals, mitjan-
çant l’establiment de mesures, eines i mecanismes de coordinació operativa entre les 
administracions públiques de Catalunya i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya 
que permeti a les administracions locals millorar la ciberseguretat en la seva pres-
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tació de serveis públics digitals, reforçar el suport de l’agencia enfront amenaces i 
incidents de ciberseguretat i desplegar una cultura de la ciberseguretat.

Proposta de resolució 26. Teletreball i Administració Digital
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Desplegar el model de govern de les dades que permeti treballar amb les mà-

ximes garanties de qualitat, fiabilitat i seguretat, des del moment que entra la dada 
a la Generalitat fins a la prestació del servei, mitjançant l’elaboració d’un protocol 
que reculli els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a la seva implantació.

b) Habilitar els mecanismes i indicadors per al seguiment de l’administració digi-
tal on s’incorpori el teletreball com una nova forma de treballar, per tal d’avaluar-ne 
el seu impacte en l’organització i facilitar la presa de decisions.

c) Desenvolupar solucions i espais digitals per a promoure la capacitació dels 
treballadors i treballadores de l’administració mitjançant eines de formació virtual 
per afavorir l’aprenentatge de coneixements i la formació contínua enfront els nous 
reptes tecnològics i organitzatius que planteja l’Administració digital.

d) Crear el Registre de consentiments, que reculli les dades relatives al consen-
timent de les persones per poder accedir als serveis proactius i personalitzats per 
tal de garantir la potestat del ciutadà per gestionar les seves dades i decidir quina 
informació vol rebre sobre els serveis prestats per a la Generalitat de Catalunya en 
tot moment.

e) Constituir la comissió de seguiment en matèria de teletreball previst en l’acord 
signat pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb els re-
presentants de les organitzacions sindicals de la MEPAGC.

Proposta de resolució 27. Bioeconomia i transformació del sector 
agroalimentari, forestal i marítim
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir en el termini de sis mesos un programa i un calendari pel desenvolu-

pament de projectes per impulsar la bioeconomia i la transformació del sector agro-
alimentari, forestal i marítim de Catalunya. Uns projectes transformadors que donin 
resposta a les demandes de la societat i als reptes identificats en les agendes globals 
i europees, alineats amb les iniciatives plantejades per la Unió Europea del «Green 
Deal» i del «Farm to Fork» que marquen el full de ruta del que ha de ser l’economia 
de la Unió Europea de cara als propers anys, sobre la base de la garantia i el respec-
te pel medi ambient i la sostenibilitat en la utilització dels recursos, amb una clara 
orientació a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania:

a) Circuits curts, promoció i comercialització. Facilitar la disponibilitat de pro-
ducte de proximitat al consumidor mitjançant circuits curts de comercialització que 
millorin la remuneració del productor, promoure el consum de productes de proxi-
mitat amb distintiu de qualitat i reforçar el posicionament del sector agroalimentari 
català en els mercats estratègics.

b) Cohesió territorial. Impulsar diverses actuacions en els sectors agrícola, ra-
mader, forestal i pesquer que permetin augmentar les oportunitats per a la població 
que resideix a l’entorn rural i marítim i per a les persones que vulguin emprendre-hi 
nous projectes, augmentant la resiliència i la capacitat de generar activitat econòmi-
ca i ocupació.

c) Creació de noves cadenes de valor basades en la bioeconomia. Crear noves 
cadenes de valor al territori a partir de la producció de biomaterials, bioproductes i 
biocombustibles en els àmbits de l’agricultura i la ramaderia; de forests; d’ecosiste-
mes marins; i de l’alimentació, biomaterials i bioproductes.

d) Noves oportunitats de negoci. Identificar oportunitats noves i innovadores de 
negoci capaces de donar resposta als reptes del sector agroalimentari per impulsar 
l’activitat econòmica al medi rural i marí per tal de generar una ocupació estable i 
de qualitat de forma sostenible.
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e) Producció sostenible. Promoure la transformació dels models productius tra-
dicionals cap a models més sostenibles que donin resposta a reptes com el canvi cli-
màtic i a l’estratègia del Camp a la Taula de la Unió Europea.

f) Suport a la transformació del sector agroalimentari i marítim. Facilitar a les 
empreses i treballadors/es dels sectors agroalimentaris i marítims assessorament 
proper i de qualitat; que els hi arribin els coneixements de forma àgil; es consolidi 
una interacció bidireccional amb el món de la recerca i generació del coneixement; 
i disposin de més mecanismes que els faciliti poder fer realitat les innovacions i les 
oportunitats que es generin.

g) Modernització de regadius. Impulsar la modernització dels regadius; per tal 
de permetre un ús més eficient de l’aigua, adaptar l’activitat agrícola al canvi climà-
tic i millorar les condicions socioeconòmiques a les explotacions.

h) Transformació digital del sector agroalimentari català. Impulsar la transforma-
ció digital del sector agroalimentari català i fomentar l’agricultura de precisió.

i) Transició energètica. Impulsar i facilitar la descarbonització de la nostra eco-
nomia facilitant la transició cap a fonts d’energia renovable, impulsant la transfor-
mació del sector agroalimentari cap a l’autoabastiment energètic basat en l’energia 
fotovoltaica i eòlica i en l’ús de la biomassa com a fonts d’energia de quilòmetre 
zero.

j) Impuls de la recerca agroalimentària, forestal, marítima i de desenvolupament 
rural. Potenciar la generació de coneixement que permeti aportar solucions i orien-
tar-la per donar resposta als reptes actuals de la societat i del sector, donant suport 
als centres de recerca en l’àmbit agroalimentari i marítim (IRTA, CTF, ICATMAR, 
BETA, AGROTECNIO).

Proposta de resolució 28. Equitat a la cadena alimentària
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Implementar totes aquelles disposicions i mesures que, circumscrites en l’àm-

bit de la Unió Europea que li és propi, permetin avançar decididament cap a l’equi-
tat i la transparència de les relacions comercials efectuades en totes les baules de 
la cadena alimentària, amb especial atenció a la primera baula, el sector productor, 
identificat en l’actualitat com el principal damnificat de les males praxis comercials.

b) Reclamar al Govern de l’Estat, diligència, rigor i efectivitat en la reforma de 
la llei de la cadena alimentària, ara en tràmit parlamentari al congrés de diputats, 
amb la finalitat de corregir les disfuncions fins ara observades en l’aplicació del text 
vigent.

Proposta de resolució 29. Cos d’agents rurals
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Continuar potenciant el CAR com a eina imprescindible en la funció de vi-

gilància i control, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia 
administrativa especial i judicial, d’acord amb el que estableixen la Llei 17/2003, 
del 4 de juliol, del cos d’agents rurals, i l’article 144.6 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya.

b) Continuar implementant totes les mesures que preveu el Pla estratègic del Cos 
d’Agents Rurals 2019-2024, especialment amb la convocatòria de totes les oposi-
cions necessàries per desplegar les diferents categories professionals, grups espe-
cials i grups de suport, i per tal d’assolir la fita prevista de creació de 300 noves pla-
ces d’agents rurals, convocant el 2021 un mínim de cent places noves de la categoria 
d’agents per continuar revertint l’actual envelliment del cos.

c) Instar al Govern espanyol perquè doni les autoritzacions necessàries a la Di-
recció General del Cos d’Agents Rurals per poder dotar al cos del diferent armament 
que preveu el Decret 249/2019, de 26 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’armes del Cos d’Agents Rurals, en especial la defensa extensible i l’arma curta, i a 
efectes de desplegar l’actual reglament,
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d) Actualitzar el contingut del web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per tal de donar major visibilitat a les tasques i els serveis del 
Cos d’Agents Rurals i millorin el coneixement del ciutadà sobre el seu entorn i so-
bre el cos.

Proposta de resolució 30. Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Revisar la xifra de 18.267 efectius acordada en la Junta de Seguretat de 2006 i  

incrementar-la d’acord amb les necessitats generades pels nous reptes de seguretat  
i dels canvis profunds experimentats en la situació econòmica, tecnològica, social i 
sanitària.

2. Elaborar i implementar un Pla de Recursos Humans que permeti gestionar 
les necessitats de reposició a l’organització, derivades de l’envelliment natural de la 
plantilla, les jubilacions i altres contingències.

3. Aprovar i presentar, el més aviat possible, el Projecte de Llei del Sistema de 
Policia de Catalunya, per tal que abordi amb eficàcia els reptes del s. xxi.

4. Impulsar un estudi de les necessitats tecnològiques de cada servei i unitat per 
implementar el model més efectiu per adaptar-se al nou escenari de transformació 
tecnològica.

5. Dotar la PG-ME amb el material tecnològic necessari per desenvolupar les 
seves funcions i donar resposta als nous reptes delinqüencials amb la major eficàcia 
possible d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

6. Dissenyar un pla de formació integral valorant les necessitats dels diferents 
serveis per dotar-los de les competències necessàries en el domini de les noves tec-
nologies i posicionar la PG-ME com una policia de referència en el seu l’ús.

7. Establir mecanismes per garantir una major incorporació de les dones a la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i per fomentar la seva presència en 
aquelles especialitats en què es troben menys representades, amb l’objectiu d’assolir 
de forma gradual i progressiva la paritat al si de de la PG-ME.

8. Impulsar la revisió del sistema de promoció i provisió professional al si de la 
PG-ME amb l’objectiu d’establir mesures que promoguin l’accés de les dones a càr-
recs d’alta responsabilitat, directius i de comandament.

9. Implementar mecanismes que permetin millorar la conciliació de l’àmbit pro-
fessional i familiar del personal membre de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra.

10. Integrar la perspectiva de gènere en els diversos àmbits, processos i actua-
cions de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra per acomplir el que dis-
posa la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes en matèria de formació.

11. Impulsar la implementació del Pla d’Igualtat de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra com a instrument vertebrador de l’aplicació de les polítiques en 
matèria d’igualtat.

12. Reclamar al Govern de l’Estat el deute pendent relatiu a la regularització del 
finançament del desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra.

Proposta de resolució 31. Emergències
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar i presentar el més aviat possible, el Projecte de Llei d’Emergències 

per tal d’implementar un Sistema Integral d’Emergències que garanteixi al màxim 
un servei homogeni arreu de Catalunya i endreci i optimitzi els efectius existents. La 
Llei d’Emergències ha d’incloure la Llei de Prevenció i extinció d’Incendis i Salva-
ments del 94, la Llei de Protecció civil del 97 i la Llei del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya del 2007 així com la participació de la ciu-
tadania en el Sistema Integral d’Emergències.

2. Complir els acords presos en el marc del Consell de Bombers Voluntaris pel 
que fa referent a la millora de les condicions d’accés al cos dels Bombers Volunta-
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ris, les hores mínimes anuals, la millora de la disponibilitat i el seu reconeixement 
públic, així com l’ampliació de les places ofertades.

3. Reforçar les capacitats de coordinació i presa de decisions en emergències 
greus mitjançant la revisió i reforç dels recursos i capacitats de la Direcció General 
de Protecció Civil, en tant que unitat directiva encarregada de la coordinació del 
sistema de protecció civil, i concretament:

a) A garantir els mecanismes pels quals els plans de protecció civil són els ele-
ments de referència tècnica i jurídica per la resposta a emergències greus.

b) A dotar a la Direcció General de Protecció Civil de les competències necessà-
ries per instar al compliment de les actuacions previstes als plans de protecció civil, 
incloent la comunicació a la població.

c) A garantir les capacitats del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, 
Cecat, gestionat per Protecció Civil, per actuar amb caràcter permanent i ininter-
romput com a nucli de coordinació i comunicacions, en tota situació de risc o emer-
gència greu.

4. Adaptar les estratègies de protecció civil per la gestió dels episodis de risc i 
emergències greus vinculats al canvi climàtic tant pel que fa a la preparació com a 
la resposta a emergències.

5. Iniciar un procés d’estudi del model organitzatiu del sistema d’emergències i 
protecció civil català per donar resposta als reptes futurs i concretament:

a) Analitzar els models i experiències desenvolupats per les regions i estats mem-
bres de la Unió Europea, i altres de referència que escaiguin, per la resposta a les 
noves demandes i necessitats enfront emergències greus.

b) Impulsar un nou marc normatiu que permeti l’adequació organitzativa de l’ac-
tual sistema d’emergències i protecció civil a aquestes noves demandes de servei.

c) Focalitzar la proposta de reorganització en una adequada integració dels dife-
rents recursos que participen del sistema, per tal d’incrementar l’eficàcia i eficiència 
i evitar duplicitats i descoordinació, amb especial interès pel que fa a serveis d’emer-
gència, serveis tècnics i d’anàlisi de risc, voluntariat i competències de les adminis-
tracions locals i activitats públiques i privades.

Proposta de resolució 32. Universitats i recerca
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Accelerar la posada en marxa de les mesures contemplades en el Pacte Naci-

onal per a la Societat del Coneixement (PN@SC), promovent la inversió pública en  
R+D+I amb mesures que fomentin un creixement paral·lel de la inversió privada  
en R+D.

2. Prioritzar l’execució dels programes i actuacions de l’eix de Societat del Co-
neixement del Pla de reactivació econòmica i protecció social de la Comissió per a 
l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social com a estra-
tègia postcovid.

3. Compensar als agents públics de l’educació superior i recerca de Catalunya 
pels sobrecostos per paralització activitat, adaptació espais i noves mesures de pro-
tecció i pròrrogues contractuals que han suposat l’estat d’alarma per la covid-19.

4. Millorar de forma sostinguda el finançament de les universitats catalanes 
d’acord amb les previsions de PN@SC i programes proposats en el Pla de reactiva-
ció econòmica i protecció social per arribar al 0,60% del PIB en 5 anys.

5. Aprovar un pla plurianual d’inversions universitàries 2021-2027 que es doti se-
gons les previsions de creixement contemplades en el PN@SC i el Pla de reactivació 
econòmica i protecció social (432 M€ per aquest període).

6. Preveure una partida pressupostària, d’acord amb el Pla de reactivació econò-
mica i protecció social, per atendre les situacions sobrevingudes en l’aplicació de la 
beca Equitat i establir un sistema de beques salari complementari a l’existent a les 
universitats catalanes.
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7. D’acord amb el Pla de reactivació econòmica i protecció social, fomentar la 
innovació i l’ocupabilitat entre els i les estudiants universitaris.

8. Reclamar al Govern espanyol el traspàs de les beques de règim general, en 
compliment de les reiterades sentències, més necessari que mai per al nostre estudi-
antat en aquesta situació de crisi produïda per la pandèmia de la Covid-19.

9. Incrementar, en els propers 5 anys, els fons públics de finançament basals dels 
centres de recerca CERCA, universitats, altres centres i les tres grans infraestructu-
res, per poder complir amb els objectius fixats en el Pla de reactivació econòmica i 
protecció social de la CORECO.

10. Atendre les necessitats de l’any 2020 del programa d’Excel·lència del sistema 
universitari del Pla de reactivació econòmica i protecció social on, entre d’altres, 
s’inclouran les mesures següents:

a. Finançar l’increment de projectes i demanda del programa de doctorats indus-
trials, d’acord amb el Pla de reactivació econòmica i protecció social.

b. Finançar l’increment pressupostari per garantir ajuts de 4 anys per a la con-
tractació de personal investigador predoctoral (FI) i ajuts de 3 anys per a la contrac-
tació de personal investigador postdoctoral (BP), d’acord amb el Pla de reactivació 
econòmica i protecció social.

11. Finançar l’increment pressupostari per garantir la contractació anual de fins a 
20 nous investigadors sèniors per programa ICREA, reforçant, en especial, les àrees 
de les ciències socials i les humanitats, així com estendre’l amb un subprograma es-
pecialment dissenyat per al món sanitari, amb la dedicació dual recerca-assistencial 
que és pròpia dels hospitals amb activitat investigadora, d’acord amb el Pla de reac-
tivació econòmica i protecció social.

12. Aprovar, el més aviat possible, l’avantprojecte de llei de la ciència.
13. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que no redueixi la inversió en infra-

estructures d’R+D i en cas de reorientació de fons FEDER per atendre necessitats 
sanitàries es comprometi a recuperar aquesta inversió un cop passada l’excepciona-
litat de la covid-19.

14. Reclamar al Govern de l’Estat que inclogui en els Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2021 la dotació econòmica corresponent, per tal de fer efectiu el tras-
pàs de la competència en recerca a la vista de la seva política de reducció i reorien-
tació d’aquests fons en un moment que l’economia i la societat necessiten del conei-
xement per recuperar-se ràpidament, competitivament i amb seguretat dels efectes 
de la covid-19.

15. Ampliar la continuïtat del Pla Serra Húnter, que afegeix criteris de selecció 
del personal docent i investigador (PDI) de qualitat internacional, per fomentar-ne 
una major qualitat en els processos d’estabilització i promoció, que abasti un progra-
ma de rejoveniment d’aquest personal amb perspectiva de gènere, a partir de la car-
rera acadèmica definida des del professor lector, de forma que es convergeixi a un 
percentatge de professorat associat equivalent al d’abans de la crisi del 2008, d’acord 
amb el subprograma de Qualitat del personal docent i investigador universitari del 
Pla de recuperació econòmica i protecció social.

Proposta de resolució 33. Suport al sector turístic i comercial
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
En l’àmbit del sector turístic:
1. Elaborar un pla de contingència per a la recuperació i el suport al sector turís-

tic que abasti tant mesures per garantir la seva subsistència en el termini més imme-
diat com la seva competitivitat a mig termini, tot adaptant-se als nous escenaris que 
es puguin generar fruit de la pandèmia.

2. Revisar el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya i el Pla de Màrqueting de 
Turisme de Catalunya vigents per tal d’ajustar-los si cal als nous escenaris que es 
puguin generar fruit de la pandèmia. Aquest exercici de revisió s’haurà de portar a 
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terme fent partícips als actors, públics i privats, del sector i amb l’acompanyament 
de l’àmbit acadèmic especialitzat.

En l’àmbit del sector comercial:
El Parlament de Catalunya manifesta la importància, més que mai, d’apostar per 

un model propi de comerç a Catalunya. Un model de comerç de proximitat, de qua-
litat, sostenible i que vertebra els pobles i ciutats de Catalunya. Un model basat en 
donar abast a totes les necessitats que la ciutadania reclama (amb una oferta diversa, 
completa, pròxima i segura), i garantir la lliure i lleial competència dels operadors. 
El futur del comerç a Catalunya passa per la connectivitat, socialització i connexió 
dels municipis amb tots els agents participatius en l’activitat comercial. Tot això, en-
globat amb una activitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

La situació de pandèmia ha accelerat tendències, i s’ha posat de manifest la im-
portància de disposar d’eines digitals per a donar resposta a nous comportaments 
del consumidor, unes eines que han proporcionat més instruments a les empreses 
per seguir presentant propostes de valor a la ciutadania i a tots els públics i així se-
guir desenvolupant la seva activitat comercial.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Executar un pla per a la reactivació del comerç i dels serveis del país davant 

de l’impacte de la Covid-19.
4. Promoure les polítiques d’innovació i de digitalització de les empreses comer-

cials del país, com a un procés imprescindible per tal que el teixit comercial doni 
un salt qualitatiu en aquest terreny i creixi competitivament en cadascun dels seus 
àmbits.

5. Impulsar la creació d’un observatori del Comerç que reculli, tracti, analitzi i 
avaluï les dades referides al sector del comerç, especialment en aquests moments de 
transformació tan important. L’observatori ha d’exposar periòdicament la situació de 
l’activitat comercial en tots els seus camps, amb l’objectiu de ser una eina útil en la 
pressa de decisions per a organismes públics com també per a les empreses.

Proposta de resolució 34. Suport al sector industrial
La indústria s’ha perfilat com el sector més resilent front l’actual situació que 

s’està vivint dintre de l’economia mundial. En aquest sentit cal dotar les industries 
d’instruments de suport per la reconstrucció de l’activitat que s’ha deteriorat durant 
aquest primer semestre del 2020 a la vegada que manteniment de l’activitat indus-
trial davant possibles nous rebrots. Tanmateix es clau ajudar a la indústria a recon-
vertir-se per fer front als reptes de futur vinculats a indústria més digitalitzada, mes 
sostenible, i mes connectada, i a cercar noves oportunitats de negoci que li permetin 
continuar liderant el creixement econòmic del país.

A nivell industrial ens cal donar suport projectes de transformació tecnològica 
dels sectors industrials i de serveis a la indústria, sobre la base de la implantació de 
tecnologies 4.0. Incloure mesures rellevants per a la consolidació del programa Pro-
ACCIÓ 4.0 que garanteixin la integració amb la xarxa de Digital Innovation Hubs a 
nivell Europeu és fonamental pel futur industrial de Catalunya, constituït fonamen-
talment per PIMEs.

Actualment, el sector mundial de l’automoció es troba en un moment de profun-
da transformació que es mostra, d’una banda, en el fet que, l’any 2018, les vendes 
i la producció varen disminuir, després de vuit anys de creixement continuat, i el 
2019 es van seguir reduint. I, de l’altra, en que les inversions realitzades els darrers 
exercicis per part dels fabricants són les més altes de la història de l’automoció. 
Tanmateix, l’esclat de la crisi de la Covid-19 probablement modificarà negativament 
els plans d’inversió atès que l’automoció és un dels sectors que n’ha resultat afectat 
més negativament. A Catalunya, a més, cal afegir que el sector ha estat impactat per 
l’anunci de la intenció de la companyia Nissan de tancar les seves plantes a finals 
del 2020. Cal per tant que es doti econòmicament el pla elaborat que pretén reorien-
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tar la indústria de l’automoció i la mobilitat per tal que continuï sent un dels sectors 
tractors de Catalunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Impulsar les mesures, mitjançant la Direcció General d’indústria, del pla per a 

la reactivació del teixit productiu davant de l’impacte de la Covid-19, que tenen una 
previsió econòmica de 25 m€ anuals en el període 2021-2024.

2) Promoure el programa Proacció 4.0 que promou les polítiques d’innovació i 
de digitalització de les petites i mitjanes empreses industrials del país, amb una pre-
visió econòmica de 10 m€ anuals en el període 2021-2024.

3) Executar el Pla de Suport a la Indústria de la Mobilitat i l’Automoció, elaborat 
per la Direcció General d’Indústria, amb una previsió econòmica de 50 m€ anuals 
fins l’any 2025.

(Les propostes de resolució 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 i 33 són im-
putables a efectes de còmput, al Grup de Junts per Catalunya.

Les propostes de resolució 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, i 34 són 
imputables a efectes de còmput, al Grup Parlamentari Republicà.)

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 76839)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Carles Riera Al-
bert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-00017/12).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 1. Condemna als intents de desestabilització 
de les institucions de Catalunya en l’actual context de crisi sanitària i 
econòmica amb els judicis al president de la Generalitat
El Parlament de Catalunya:
1. Condemna la repressió reiterada contra els tres darrers presidents de la Gene-

ralitat.
2. Condemna la repressió contra la presidència del Parlament, així com membres 

del Govern de la Generalitat, càrrecs electes, activistes socials i ciutadans i ciutada-
nes que han defensat l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya.

3. Constata que la repressió exercida per part de l’Estat espanyol és la principal 
font d’inestabilitat política a Catalunya, i que no s’aturarà amb una possible inha-
bilitació del Molt Honorable President Torra, com no va començar ni es va aturar 
amb la repressió exercida contra els tres anteriors candidats d’aquesta legislatura a la 
Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull, que 
segueixen a l’exili i a la presó, així com, la Presidenta del Parlament, Carme For-
cadell, els membres de la Mesa del Parlament que presidia i diputats i diputades de 
la XI Legislatura, a més d’altres diputats i diputades de l’anterior legislatura que 
segueixen a l’exili i diputats i diputades d’aquesta legislatura que també són repre-
saliats.
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4. Rebutja l’enjudiciament i la possible condemna del Molt Honorable President 
Torra per fets que no són constitutius de cap delicte, que estan emparats per la lliber-
tat d’expressió i la inviolabilitat parlamentària. Així mateix, reitera la seva solidari-
tat amb ell davant dels dos processos judicials injustos als quals s’enfronta per haver 
defensat les institucions catalanes, la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i 
dels exiliats i el dret a l’autodeterminació.

5. Reivindica la voluntat sobirana de la ciutadania de Catalunya, expressada en 
les eleccions al Parlament de Catalunya, per sobre de qualsevol criminalització, 
amenaça o intimidació o intent de deslegitimació per part de la judicatura o la fis-
calia espanyoles. En aquest sentit, recorda que només la majoria d’aquest Parlament 
té legitimitat per atorgar o retirar la confiança al president i el Govern de la Gene-
ralitat.

6. Constata que amb el canvi de govern a l’Estat espanyol no ha canviat la di-
nàmica repressiva ni la persecució judicial envers els líders catalans escollits a les 
urnes ni altres moviments de dissidència política.

7. Lamenta, novament, que per als independentistes, ni altres moviments de la 
dissidència política, és impossible trobar justícia a l’Estat espanyol, al contrari que 
als tribunals europeus en aquest cas, on s’ha demostrat que el moviment indepen-
dentista ha actuat sempre per mitjans pacífics i democràtics.

8. Manifesta la desproporció i la indignitat del judici del President Torra, un pro-
cés polititzat en el què el Tribunal Suprem pretén inhabilitar un president per una 
pancarta «Llibertat Presos Polítics», que qüestiona el funcionament d’aquest tribu-
nal en el mateix sentit que les organitzacions internacionals, com Amnistia Interna-
cional o Nacions Unides.

9. Condemna els reiterats intents desestabilitzadors de l’Estat espanyol en contra 
de les institucions, l’economia i el benestar de la ciutadania de Catalunya en una si-
tuació d’emergència sanitària, social i econòmica com l’actual.

10. Renova el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i amb la seva vo-
luntat majoritària per tal d’assolir democràticament la independència, com a única 
manera de protegir les institucions i el benestar social i econòmic del país.

(Aquesta proposta de resolució és atribuïble a efectes de còmput al Grup Parlamen-
tari Republicà.)

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus. 

Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 76840)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Economia productiva
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la importància de l’economia productiva i de la creació de riquesa 

per dotar de benestar a la ciutadania i expressa el suport a tots els sectors econòmics 
que fruit de la pandèmia n’estan patint les conseqüències.
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2. Constata les dificultats de les empreses, autònoms i treballadors i treballadores 
i insta al Govern de la Generalitat a continuar adoptant mesures per apaivagar les 
conseqüències de la crisi econòmica i social que afecta al país.

3. Manifesta la necessitat de prioritzar actuacions d’ajuda a les persones i als sec-
tors més afectats per la crisi, i iniciatives transformadores que ens portin a un mo-
del econòmic just, resilient i sostenible i insta al Govern de la Generalitat a reforçar 
l’estat del benestar, la capacitat productiva de Catalunya, reduir les desigualtats so-
cials accentuades per la pandèmia i accelerar la transició cap a un model econòmic 
més sostenible.

4. Insta al Govern de la Generalitat a garantir recursos pels centres de recerca i 
les universitats, a invertir en polítiques de recerca a fi de potenciar la transferència 
de coneixement cap als sectors productius, com a element de dinamització de l’eco-
nomia productiva.

A garantir la renovació dels contractes programes de les universitats de Catalu-
nya que en disposen (UVic-UCC i la Uoc), per tal de assegurar la seva sostenibilitat. 
Garantir, també, en els dos contractes programes l’adequat finançament que perme-
trà el bon nivell de recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la formació 
dels estudiants d’arreu del país.

5. Insta al Govern a donar suport a sectors com el turisme, que ha patit especial-
ment els efectes de la pandèmia, i al sector de l’automoció que s’ha vist afectat per 
la crisi a l’empresa Nissan i per l’amenaça de noves deslocalitzacions, amb afectació 
en xarxa a diverses comarques.

6. Constata que alguns territoris s’han vist especialment afectats per la crisi i 
cal adoptar mesures que s’adaptin a les seves particularitats socials i econòmiques 
amb la participació dels agents locals. Aquest és el cas, entre d’altres, del Baix 
Penedès. Així, constatem la necessitat de crear la Taula d’impuls econòmic del 
Baix Penedès amb els representants del territori en les diferents institucions que 
estableixi una agenda d’accions i mesures polítiques que garanteixin el futur de la 
comarca.

7. Constata que el Govern d’Espanya manté un dèficit fiscal endèmic de l’admi-
nistració central amb Catalunya, a més un deute històric amb la Generalitat de Ca-
talunya corresponent a la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia, el 
finançament dels Mossos d’Esquadra i de la llei de dependència, entre altres i insta 
el Govern de la Generalitat a exigir al Govern d’Espanya el compliment de les seves 
obligacions amb Catalunya i dels seus deutes amb la Generalitat.

Proposta de resolució 2. Judicialització del conflicte polític
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta que els successius pronunciaments dels tribunals europeus respecte 

dels membres del Govern de la Generalitat actualment exiliats, a Bèlgica i Alema-
nya, demostren que en el context europeu les causes contra l’independentisme no 
prosperen perquè són vistes com a causes polítiques i no penals. La sentència de 7 
d’agost en relació al Conseller Lluís Puig n’ha estat un nou exemple.

2. Constata que la sentència de 7 d’agost de 2020 de la Cambra del Consell de 
Brussel·les, que denega l’extradició del Conseller Lluís Puig, no només fa justícia 
per al conseller i per a la resta d’exiliats respecte dels quals segueixen vigents les 
ordres de detenció europees, sinó que també ha d’ajudar a fer justícia per als presos 
polítics i la resta de condemnats per la ignominiosa sentència del Tribunal Suprem 
de 14 d’octubre de 2019, ja que certifica la incompetència d’aquest tribunal per jutjar 
els fets ocorreguts a Catalunya l’any 2017 i que han motivat la condemna dels líders 
independentistes a un segle de presó.
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3. Reclama, una vegada més, que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya 
sigui gestionat per l’Estat des del camp polític i s’abandoni i s’anul·li la judicialitza-
ció contra l’independentisme.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 76841, 76879)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 
154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolu-
ció subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. En defensa dels drets LGTBI
El 2 d’octubre del 2014, el Parlament de Catalunya, va aprovar la Llei 11/2014, 

del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, gràcies a la reivin-
dicació històrica del moviment LGTBI i concretament de la Plataforma LGTBI.cat 
que agrupa una gran quantitat d’entitats LGTBI de Catalunya.

La naturalesa de la Llei 11/2014 és de caràcter administrativa, es regeix per l’ad-
ministració autonòmica i recull els compromisos per part de l’Administració Públi-
ca per fer efectius els drets del col·lectiu LGBTI, un d’ells és l’establiment d’un règim 
sancionador, que ompli el buit que deixa el Codi Penal, establint una llista d’infrac-
cions i fets sancionables pel seu caràcter discriminatori.

La Llei constitueix una eina jurídica que delimita una sèrie d’accions a desple-
gar mitjançant l’establiment d’uns objectius que permeten realitzar accions específi-
ques encaminades a evitar que les persones LGBTI siguin discriminades per motius 
d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere. Abasta els diferents àmbits de 
la vida pública i introdueix mecanismes per erradicar les manifestacions i violèn-
cies cap al col·lectiu. L’articulat recull una sèrie de mesures per a fer efectiva la ga-
rantia de drets i llibertats de les persones LGTBI en els diferents espais i escenaris 
que conformen el seu esdevenir diari i quotidià, abastant sectors i àmbits concrets 
on implementar polítiques actives i operatives destinades a garantir i promoure una 
igualtat efectiva.

El capítol IV recull el règim d’infraccions i sancions, dins del Títol IV Meca-
nismes per a garantir el dret a la igualtat. En aquest sentit, la Llei té el mandat, de-
termina i estableix la implementació del Reglament del Règim Sancionador que té 
com a objectiu regular el procediment d’expedient sancionador sobre les situacions 
discriminatòries per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, 
realitzades per particulars o per les mateixes administracions. Per qüestions d’arit-
mètica parlamentària, no es va poder incloure en la present Llei l’esmentat Règim 
d’infraccions i sancions que es reclamava per part del moviment i que va ser acordat 
fruit de la negociació amb els diferents grups parlamentaris.

El Reglament del Règim Sancionador hauria de ser competència de l’Organisme 
coordinador de polítiques LGTBI, estament que hauria d’activar el mecanisme de 
recollir i instruir els expedients sancionadors que es denuncien a nivell territorial 
de Catalunya, d’acord amb el Règim Sancionador de la llei, i que posteriorment, 
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després de valorar la situació discriminatòria, efectués la possible sanció adminis-
trativa.

Actualment, aquesta tasca la realitza l’Àrea per la igualtat de tracte i no discri-
minació de les persones LGTBI de la Direcció General d’Igualtat de la Generali-
tat de Catalunya. Sis anys després d’entrar en vigència la llei, el Reglament no s’ha 
aprovat ni s’ha fet efectiu. En aquests moments, per desenvolupar el procediment 
sancionador, cal referir-se un decret datat el 1993, que no s’adequa a les necessitats 
ni a les diverses casuístiques o naturalesa dels fets, com poden ser els drets de les 
persones LGTBI, que s’han de valorar per a una possible sanció en cas de situacions 
discriminatòries no recollides en el Codi Penal. El reglament reivindicat hauria de 
transcendir aquest decret.

Des del moviment LGTBI s’ha reivindicat en nombroses ocasions la implemen-
tació d’aquesta eina jurídica. Es pot apreciar que les incidències discriminatòries 
per motius d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere s’estan visibilitzant 
gràcies a entitats com l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), que amb els seus 
informes anuals de l’Estat de la LGTBIfòbia a Catalunya tenen com a objectiu pren-
dre el pols de la realitat del col·lectiu LGTBI i la LGTBIfòbia a Catalunya feta des 
de l’àmbit del teixit associatiu i no institucional i donar a conèixer aquesta realitat 
als diferents contextos que engloben la societat. Des del 2014, l’OCH ha recollit més 
de 700 incidències de caire LGTBIfòbic, tot complint amb l’article 39 de la Llei, Ga-
rantia estadística, que tracta l’obtenció de dades estadístiques per a l’elaboració de 
polítiques públiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGTBI.

Els darrers informes realitzats per la Taula d’Entitats de Serveis a Víctimes de 
Discriminació pilotades per l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona també 
alerten de l’augment d’incidències comunicades per motius de LGTBIfòbia. No obs-
tant això, les sancions administratives realitzades en tot aquest temps, tal i com es 
poden apreciar en els informes publicats pel Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, no arriben a la quinzena.

Es constata, doncs, com la LGTBIfòbia opera en diferents àmbits de la vida 
social, destacant l’espai públic, els espais d’oci, l’habitatge, entre d’altres sectors, i 
com les agressions verbals, físiques i els discursos i/o accions d’odi i exaltació i els 
tractes inadequats són les tipologies discriminatòries més registrades. Queda palesa 
la necessitat d’implementar aquesta eina jurídica per a poder fer front a aquestes si-
tuacions de desigualtat i de vulneració de drets fonamentals.

Per últim, convé destacar el compromís amb una tasca pedagògica i educativa en 
diferents àmbits de la vida social, que l’articulat de la Llei recull en 10 sectors d’in-
tervenció per continuar avançant en matèria de drets i llibertats. S’han de tenir en 
compte totes les realitats i necessitats que poden provocar una situació LGTBIfòbica 
per establir una intervenció integral i de qualitat.

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

1. Aprovar el Reglament del Règim Sancionador que determina i estableix la 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir el drets de les persones lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, tot atenent a l’esborrany elaborat per les entitats LGTBI, concretament 
l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH), conjuntament amb els serveis jurídics del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

2. Implementar polítiques efectives per a la prevenció, detecció i intervenció con-
tra la LGTBIfòbia, tenint en compte l’atenció a les persones que han estat afectades 
per una situació discriminatòria per la seva orientació sexual, identitat i/o expressió 
de gènere, així com establir polítiques per a les persones que exerceixen aquestes 
pràctiques; polítiques que han de fonamentar-se en la prevenció i l’educació en di-
versitat afectiva, sexual i de gènere, tot treballant valors que emanen dels drets hu-
mans.
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3. Crear, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 11 /2014, l’Òrgan coordinador de les 
polítiques LGBTI.

4. Implementar polítiques educatives en els diferents estadis educatius, des de 
l’escola bressol a la formació universitària i professional, sense oblidar l’educació en 
el lleure, on l’educació afectivosexual i de gènere sigui transversal als currículums i 
a les propostes educatives i acompanyar-les amb un pressupost que permeti desen-
volupar-les.

5. Estudiar la possibilitat d’establir un assignatura específica al currículum de 
l’Educació Primària i de l’Educació Secundària (ESO) per tractar la diversitat de gè-
nere i afectivosexual, a banda d’abordar aquests temes de manera transversal a totes 
les matèries, i incloure aquests aspectes a la formació inicial de mestres i professorat 
(Magisteri i Màster del professorat).

Proposta de resolució 2. Per la construcció de la cultura de la pau i la 
desmilitarització
La construcció d’una cultura de pau és una de les tasques fonamentals per a 

construir un món més equitatiu i més just. La Resolució 53/243 de les Nacions 
Unides «Declaració i programa d’acció per a una cultura de pau», aprovada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1999, destaca que una cultura de 
pau és «un conjunt de valors, actituds i comportaments que reflecteixen el respec-
te a la vida, a l’ésser humà i a la seva dignitat i que posen en primer pla els drets 
humans [...]».

El Preàmbul de la Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau aprovada pel 
Parlament de Catalunya exposa: «L’exercici de les llibertats només és possible quan 
regna la pau, com ens recorda l’article 28 de la Declaració universal dels drets 
humans, aprovada per les Nacions Unides l’any 1948 . [...] Cal impulsar una nova 
cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el compromís d’arribar a 
acords pacífics que solucionin els conflictes. [...]» I en els seus diversos articulats 
continua dient: «El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les rela-
cions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats; la prevenció i la solució pa-
cífica dels conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de 
la convivència són valors que han de guiar l’activitat de l’Administració de la Gene-
ralitat i els ens locals. [...] L’objecte d’aquesta Llei és establir les actuacions que han 
de dur a terme l’Administració de la Generalitat i els ens locals per tal de promoure 
la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l’eradicació 
dels conflictes violents i tractar-ne les causes. [...] El foment de la pau ha d’anar lli-
gat estretament a la voluntat de promoure la justícia i la igualtat d’oportunitats i 
l’ensenyament i l’educació per la pau.»

La Llei 21/2003 crea el Consell Català de Foment de la Pau que té com a fun-
cions, entre d’altres: (i) facilitar la coordinació entre l’Administració de la Generali-
tat i els ens locals en les actuacions per al foment de la pau i (ii) informar els grups i 
els col·lectius que treballin a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en aquest 
àmbit promogudes per l’Administració.

Així mateix, l’actual Estatut de Catalunya, en el seu Preàmbul, diu: «Catalunya, 
des de la seva tradició humanista, aferma el seu compromís amb tots els pobles per 
construir un ordre mundial pacífic i just.» A l’Article 4 (Apartat 3) s’especifica: «Els 
poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democrà-
cia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.» I l’Article 51 encara concreta 
més: «La Generalitat ha de promoure la cultura de la pau i accions de foment de la 
pau al món.»

L’any 2007 el Parlament de Catalunya va crear l’Institut Català Internacional per 
la Pau (ICIP). L’ICIP és un organisme públic, de caràcter institucional, però inde-
pendent del Govern i les entitats privades, i dotat de personalitat jurídica pròpia que 
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té l’objectiu de promoure la cultura de la pau a Catalunya i al món, facilitar la reso-
lució pacífica i la transformació dels conflictes i fer que Catalunya tingui un paper 
actiu com a agent de pau.

Però el nostre marc jurídic va més enllà. La Llei 16/2014, del 4 de desembre, 
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a l’Article 3 (Apartat «f») diu 
que: «La promoció de la pau, la no-violència, la seguretat humana, la solidaritat, 
la cooperació i ajut al desenvolupament, el desenvolupament sostenible, la sobira-
nia alimentària, la lluita contra el canvi climàtic, el respecte mutu entre els pobles, 
l’eradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans, dins el respecte dels pro-
pòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides, la Declaració universal dels 
drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el Pacte internacional 
de drets econòmics, socials i culturals, el Conveni europeu per a la salvaguarda dels 
drets humans i de les llibertats fonamentals i la Carta dels drets fonamentals de la 
Unió Europea» seran principis rectors de l’acció exterior de Catalunya i de les rela-
cions amb la Unió Europea.

El 14 de juliol de 2016 el Parlament de Catalunya aprovava amb una àmplia ma-
joria probablement un dels textos cabdals de la passada legislatura: la Moció 55/
XI Sobre la desmilitarització de Catalunya

Vivim a la riba de la Mediterrània –una mar que en els darrers anys s’ha con-
vertit en tomba per a milers de persones que cerquen refugi a Europa fugint de les 
guerres, conflictes armats que els estats europeus han ajudat a generar, que han atiat 
d’una manera o altra i dels que en són/som actors i partícips directes–. Catalunya i 
el conjunt dels Països Catalans, té l’oportunitat d’esdevenir un país que abogui fer-
mament per la justícia, la pau i la solidaritat i no pas per perpetuar l’opressió i la 
mort. Tenim el repte de replantejar el concepte i el model actual de seguretat i de-
fensa i fer-ho a partir d’uns altres paràmetres i d’unes altres premisses ben diferents. 
Tenim la possibilitat de començar a posar les bases per a construir un nou marc de 
relacions internacionals que es fonamenti en els valors de justícia, pau, respecte i 
solidaritat.

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Complir els acords de la Moció 55/XI Sobre la desmilitarització de Catalunya.
2. Fer totes les accions necessàries per a evitar la presència de cossos policials 

–Mossos d’Esquadra, policia local, policia estatal...– amb armes als recintes i a 
les aules d’escoles, instituts, universitats, centres formatius o espais de lleure quan 
aquests hi assisteixen per a fer xerrades de formació viària o de seguretat a les xar-
xes, entre d’altres.

3. Elaborar un pla de formacions, tallers i orientacions de seguretat viària o se-
guretat a les xarxes que sigui desenvolupat per professionals amb acreditació i ex-
pertesa en l’àmbit educatiu i en cap cas per integrants de cossos armats.

4. Descartar d’una manera diàfana la possibilitat de demanar rastrejadors mili-
tars a Catalunya en el marc de la gestió de l’actual situació sanitària a causa de la 
pandèmia provocada per la Covid-19 ja que això seria incoherent i absolutament 
contradictori amb les diverses iniciatives legislatives que en l’àmbit del foment de la 
pau i sobre la desmilitarització de Catalunya s’han anat aprovant des de fa anys en 
aquest Parlament.

Proposta de resolució 3. Per un sector públic que encari la crisi
Els propers mesos seran clau a l’hora d’establir les prioritats polítiques i de gestió 

de la Generalitat de Catalunya. Per un costat caldrà fer front als efectes de la pandè-
mia pel Covid-19, tant en termes de salut com socials i econòmics. Per altra banda 
hi ha males previsions tant en l’àmbit financer, per la crisi del deute, com en el camp 
de producció i distribució d’energia, per la crisi del petroli. Tot plegat agreujat per 
un creixent canvi climàtic.
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Per si fos poc, aquests últims mesos han demostrat que als àmbits sobre els quals 
es fonamenta la nostra economia (turisme, construcció i indústria de l’automòbil) 
estan perdent força, i, en conseqüència, les polítiques socials, prestacions i pensions 
necessitaran de més despesa però gaudiran de menys ingressos.

Els governs no estan abordant la crisi que es preveu de molt grans dimensions i 
apliquen una gestió de manteniment en comptes de prendre el timó amb unes polí-
tiques valentes.

La indústria és, en bona part de les seves activitats, sinònim de feina de més qua-
litat i estabilitat que la resta de sectors, qüestió per la qual s’ha de protegir. Cal des-
envolupar mecanismes pels quals, en cas que hi hagi un situació de crisi productiva 
o manca de liquiditat financera, l’Administració pugui activar solucions.

Davant una negativa de les empreses per continuar l’activitat i davant de realitats 
on s’expressi una mínima viabilitat, l’Administració ha de crear línies d’assessora-
ment pels treballadors i les treballadores per la continuïtat de l’empresa. La primera 
opció ha de ser l’aposta per l’empresa pública a través de processos de nacionalitza-
ció o municipalització. Per això la Generalitat i els Ajuntaments han de poder cons-
tituir empreses públiques que siguin successores, tant de l’activitat, com de la incor-
poració dels treballadors i les treballadores. Un nou model d’empresa pública on hi 
hagi participació triangular de l’administració pública, representants de moviments 
socials i representació dels treballadors i les treballadores.

Davant d’aquests conjuntura, 
a) el Parlament de Catalunya proposa una estructura del sector públic amb la 

qual es pugui fer front a les necessitats de les classes populars, enfortint els sectors 
estratègics que cobreixen les necessitats bàsiques de les persones i 

b) insta al govern de la Generalitat de Catalunya a:
1. Crear una empresa pública que gestioni la generació i el subministrament 

energètic i en garanteixi la seva distribució en clau d’equitat i justícia social.
2. Fer de l’ACA un mecanisme de recuperació de la gestió pública del submi-

nistrament d’aigua, emparant els processos de remunicipalització a través dels ens 
locals.

3. Crear una empresa farmacèutica per gestionar les necessitats de medicaments 
i material sanitari.

4. Fer de l’Incasòl un instrument de recuperació d’habitatges buits en mans de 
grans tenidors per incrementar el parc d’habitatge social fins cobrir les necessitats 
actuals.

5. Fer de l’ICF un embrió per la creació d’una banca pública amb capacitat per 
incidir en el mercat financer.

6. Crear un ens que planifiqui a mig i llarg termini la producció, importació i ex-
portació d’aliments que garanteixi els nivells alimentaris bàsics de tota la població.

7. Fer de la CTTI una empresa amb titularitat i gestió de telecomunicacions, in-
ternalitzant tots els serveis que estan contractats i oferint serveis públics en el sector 
de les telecomunicacions en clau d’equitat i justícia social.

8. Davant dels tancaments d’empreses que expressin una mínima viabilitat, és 
procedirà a fer-se amb la titularitat de la mateixa per part d’una empresa pública 
catalana creada als efectes, procedint a nacionalitzar els béns mobles i infraestruc-
tures necessàries per continuar l’activitat i subrogant-ne en els contractes de les tre-
balladores.

Proposta de resolució 4. Per un nou model de territori
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. No formalitzar l’acord aprovat pel Consell Executiu en data 3 de març de 

2020, pel qual s’ordena a l’Institut Català del Sòl l’adquisició i posterior alienació, 
per adjudicació directa, dels terrenys amb aprofitament privat que són propietat de 
Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. i que estan inclosos en l’àmbit del 
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sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» del Pla Director Urbanístic de reorde-
nació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou.

Proposta de resolució 5. Pel suport al sector de la cultura
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a) Activar de forma urgent una taula de treball interdepartamental i amb repre-

sentació dels treballadors i treballadores dels diferents sectors culturals, amb l’ob-
jectiu de consensuar les polítiques públiques per fer front a la greu crisi que pateix el 
món cultural per motius estructurals i que s’ha agreujat amb la crisi de la Covid-19.

b) Desplegar les eines legislatives adequades per garantir el pagament del 100% 
de les compensacions en cas de cancel·lacions o ajornaments d’activitats culturals 
per part d’ajuntaments a instàncies del Procicat.

c) Dur a terme una campanya de divulgació i sensibilització sobre la seguretat 
sanitària en la cultura que permeti la desestigmatització de les activitats culturals.

d) Impulsar un Pla Nacional d’impuls i creació de llocs de treball dignes per a les 
treballadores de la cultura que incorpori l’obligatorietat de contractació en el règim 
d’artistes fent valer la relació laboral en promotors públics i privats.

e) Fer un informe en el termini d’un mes, relatiu als ocupadors dels treballadors 
i les treballadores de la cultura que perceben recursos públics on es concreti les re-
lacions contractuals i incorpori una anàlisi de gènere.

f) Declarar la cultura com a bé i activitat essencial en un termini de dues set-
manes.

g) Realitzar tots els tràmits necessaris per tal que el Procicat permeti que els 
ajuntaments puguin autoritzar les activitats de fires d’atraccions.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de modificar el termes i ter-
minis de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals 
de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual i d’altres activitats culturals 
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya recollits en els decrets 21/2020 i 
29/2020.

Proposta de resolució 6. Pel reconeixement de les cures en cas de 
quarantena per Covid-19
Iniciem un curs escolar amb totes les incerteses que genera una mala planificació 

i manca de recursos combinades amb els efectes de la Covid-19. Malauradament és 
més que possible que milers de famílies es trobin amb els seus fills i les seves filles 
en «quarantena» pels efectes de la Covid-19, el que pot generar absoluta impossibi-
litat per donar resposta a les obligacions de mares i pares amb les seves descendèn-
cies i les seves obligacions laborals o professionals per generar ingressos.

1. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat de Catalunya per 
tal que insti al Gobierno del Reino de España a::

Crear una prestació que garanteixi el dret a la cura de fills i filles menors d’edat 
pel fet que els mateixos hagin de fer «quarantena» per la Covid-19. La mateixa sus-
pendrà el contracte de treball amb dret incondicional a reingrés, mantindrà la co-
tització i suposarà la percepció del 70% de la base de cotització, si bé en qualsevol 
supòsit es garantirà una quantia mínima mensual de 1.254,86 € i màxima 1.411,83 €.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalunya a:
Fins que l’Estat espanyol no contempli una prestació que garanteixi el dret a la 

cura de fills en «quarantena» per la Covid-19, reconeixerà a tots els treballadors i les 
treballadores del sector públic català una situació de permís retribuït pel temps que 
hagin de complir amb la referida obligació.

Proposta de resolució 7. Per la prevenció del suïcidi
Vivim en una societat patriarcal on la violència masclista ataca de manera quoti-

diana a les dones. Vivim en un societat capitalista que com a tal construeix una so-
cietat amb classes i realitats socioeconòmiques d’empobriment social. Vivim en una 
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etapa històrica on ni tan sols és garanteix el dret a l’habitatge. Vivim en una societat 
profundament competitiva, on es genera màxima pressió pels resultats individuals i 
individualistes i no pas per l’aportació col·lectiva.

La realitat de la Covid-19 i la manca d’uns serveis públics que donin resposta a 
la totalitat de necessitats socials del moment té com efectes l’augment d’una realitat 
com la del suïcidi. L’expressió del mateix no l’hauríem de veure com un acte indivi-
dual sinó el fracàs col·lectiu d’una societat.

Si bé la societat capitalista és tan malaltissa que el suïcidi també afecta a qui 
no té dificultat econòmiques (no poder suportar el dolor que els provoca una socie-
tat amb un valors centrals com la competitivitat i l’individualisme), entre els sec-
tors més oprimits de les classes populars els nivells de suïcidis estan augmentant i 
malauradament augmentaran per la pèrdua de feines, la manca d’ingressos per no 
rebre les corresponents prestacions, així com l’efecte de trobar-se desnonades de 
casa seva.

El suïcidi ja és la primera causa de mort prematura entre el jovent i la perspectiva 
pels propers mesos és l’augment. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de portar a terme les següents actuacions:

1. Incrementar un 50% el pressupost dedicat a la prevenció del suïcidi.
2. Dedicar majoritàriament l’augment pressupostària del 50% a l’atenció sani-

tària primària i l’ensenyament públic per tal de garantir diagnòstics més precoços.
3. Intensificar la formació entre professionals del sector públic que treballen per 

i entre joves per la prevenció del suïcidi juvenil.

Proposta de resolució 8. Per una nova governança a la CCMA
1. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que el Govern de la Ge-

neralitat activi els mecanismes necessaris per tal que s’apliqui immediatament la llei 
7/2019, del 14 de novembre, de modificació de la llei 2/2000, del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, i de la llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb l’objectiu de garantir:

a) La renovació del Consell de Govern caducat. 
b) Executar el procediment públic de selecció de candidats als càrrecs de direc-

tor o directora dels mitjans. 
c) Respectar la representació paritària de dones i homes entre els membres del 

Consell de Govern i de la resta d’òrgans descrits a la llei. 
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir la des-

governalització dels òrgans de govern i direcció dels mitjans públics de Catalunya.

Proposta de resolució 9. Pel dret a l’educació pública de qualitat
Atesa la crisi educativa, que la pandèmia de la Covid-19 ha agreujat i accelerat, 

ateses les incerteses i mancances amb què comença el curs escolar i els dèficits de 
planificació, inversió i consens amb la comunitat educativa per part del Departa-
ment d’Educació, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a ga-
rantir, abans d’acabar l’any 2020, a:

1. Reduir les ràtios per aula a un màxim de 10 alumnes en l’educació infantil. En 
les escoles bressol, reduir les ràtios de 10 alumnes en els grups de 2-3 anys, de 6 en 
els grups de 1-2 anys, i de 4 als grups de lactants. I a una ràtio per aula d’un màxim 
de 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius, amb el compromís 
d’un màxim de 20 un cop superada la pandèmia.

2. Augmentar el personal docent per tal de garantir aquesta reducció de ràtios, 
la inclusió escolar en tots els centres, i els grups estables en tots els cursos i cicles.

3. Augmentar el personal educatiu especialista, complementari i auxiliar (pe-
dagogues, psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infer-
meres, fisioterapeutes...), en les plantilles del centre, per tal de garantir la inclusió, 
l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials, així com a les situa-
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cions psico-socials dels alumnes que requereixin un especial suport, i el seguiment 
i abordatge sanitaris de la Covid-19.

4. Garantir EPIs pels treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles 
facials.

5. Garantir les substitucions des del primer dia i els nomenaments d’1 de setem-
bre a 31 d’agost.

6. Protegir i tenir cura dels drets laborals i del dret a la salut del professorat i del 
personal escolar, garantint la situació de baixa a totes les persones que presentin al-
gun nivell de risc davant la Covid-19.

7. Recuperar de forma immediata del suport addicional de la sisena hora d’aquells 
Centres de Màxima Complexitat que ha estat retirada.

Proposta de resolució 10. Pels drets de les persones migrants
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Assignar inspectors i inspectores de treball el termini de sis mesos especialit-

zats i en combatre i sancionar les discriminacions racials.
2. Impulsar polítiques de contractació de persones sense autorització de treball 

que assoleixin la regularització de 2.000 persones durant el curs 2020-2021.
3. Impulsar la creació d’oficines d’acompanyament a les persones migrades a to-

tes les capitals de comarca.
4. Modificar el circuit d’atenció per a aquells infants o adolescents migrats no 

acompanyats que disposen de passaport o de document equivalent d’identitat del 
qual es desprèn la seva minoria d’edat, a fi que no puguin ser considerats estrangers 
indocumentats per ser sotmesos immediatament a les proves de determinació d’edat 
sense abans ser posats a disposició de la DGAIA.

5. Impulsar el projecte de Llei de Padró de Catalunya com a eina per garantir els 
drets de tots els ciutadans que viuen a Catalunya.

6. Crear en el termini de sis mesos l’Observatori del Padró a Catalunya amb l’ob-
jectiu d’establir mecanismes de control sobre els ajuntaments.

Proposta de resolució 11. Per les sobiranies
1. El Parlament de Catalunya defensa la independència dels Països Catalans amb 

l’objectiu de consolidar un procés veritablement emancipador i transformador que 
permeti al poble català prendre decisions com a subjecte polític i donar resposta a 
l’actual crisi econòmica, social, sanitària i política.

2. El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
a) Elaborar, aprovar i implementar un pla de xoc que suposi una veritable trans-

formació econòmica i social, un canvi de model i un replantejament de les prioritats 
polítiques, pressupostàries, econòmiques, socials, financeres, migratòries i ambien-
tals vigents.

b) Planificar una ampliació de la despesa pública que es vagi consolidant durant 
els posteriors exercicis pressupostaris amb l’objectiu d’invertir en drets socials, en 
educació, en salut i en la prestació de serveis de titularitat, provisió i gestió 100% 
pública, al marge de les imposicions derivades dels objectius d’estabilitat.

3. El Parlament de Catalunya constata que l’Estat espanyol és irreformable i no 
participarà de cap procés de reconstrucció d’un estat que ha respost a les reivindi-
cacions de llibertat del nostre poble amb repressió, venjança i vulneració sistemàti-
ca dels drets més fonamentals i insta al Govern de la Generalitat a no participar-hi.

4. El Parlament de Catalunya constata que serà de la mà d’un poble determinat, 
organitzat i mobilitzat de forma continuada en el temps i el territori que podrem 
defensar el dret a l’autodeterminació i insta al govern de la Generalitat a posar tots 
els instruments administratius i institucionals dels que disposa al servei del movi-
ment independentista i del conjunt dels moviments populars que lluiten pels drets 
del nostre poble (el moviment feminista, ecologista, antiracista, antifeixista, pel dret 
a l’habitatge, etc.).
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5. El Parlament de Catalunya reprova que el govern de la Generalitat mantin-
gui acusacions particulars en processos judicials contra diverses persones per haver 
defensat els drets del nostre poble i l’insta a retirar-se com a acusació particular en 
aquests processos i a posar fi a la repressió contra el moviment independentista.

Proposta de resolució 12. Per la defensa de l’Ebre
El temporal Glòria que va afectar el litoral dels Països Catalans fa vuit mesos va 

tenir un especial impacte al Delta de l’Ebre i va posar sobre la taula com la inacció 
política ha perjudicat perjudica el dia a dia de tot un territori i posa en perill la seua 
supervivència.

El Delta de l’Ebre, com a ecosistema fràgil i dinàmic amb àmplies zones inun-
dables, té una gran vulnerabilitat. Este fet es veu agreujat per la falta de sediments 
transportats pel Riu Ebre que són retinguts als embassaments (l’aportació de sedi-
ments s’ha reduït més del 95% en les últimes dècades) i per la poca aigua que porta 
el riu, que dificulta el transport dels escassos sediments que té.

Els greus impactes del temporal pel futur del Delta no han suposat un canvi de 
rumb en les polítiques plantejades pel govern de l’Estat espanyol ni pel català. Per 
exemple, el mes l’agost d’enguany, el Consell de Ministres autoritzava una nova 
transferència d’aigua, 4,99 hectòmetres cúbics, a Cantàbria, i el govern català signa-
va que l’aigua de l’Ebre es pugui transferir també a la Conca de Barberà per abastir 
nou municipis de la Baixa Segarra.

Dos plans als quals les entitats ecologistes i de defensa del riu i del Delta s’hi 
oposen, ja que han dinamitat la possibilitat de començar a implementar polítiques de 
gestió que respectin el cabal ecològic i permetin l’arribada d’aigua i sediments per 
mantenir la integritat física del Delta.

A aquestes amenaces, cal sumar-hi el nou Pla Hidrològic 2021-2027 que es pre-
veu que augmenti les dotacions de reg, la creació de nous embassaments o l’autorit-
zació de minitransvasaments com el ja assenyalat de Santander.

Per tot això:
1. El Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig al projecte de transvasament 

a Cantabria.
2. El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la tasca en defensa del riu Ebre 

i el Delta feta per la Plataforma de Defensa de l’Ebre en els darrers 20 anys.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Aturar el projecte de transvasament del riu Ebre a la Conca de Barberà.
b) Realitzar, en el termini d’un mes, un informe públic sobre totes les obres i pro-

jectes relacionats amb el transvasament de la Conca de Barberà, que incorpori els 
criteris d’intervenció i els costos.

c) Treballar per la dissolució gradual del CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona) 
i redactar un pla de retorn de cabals per posar fi al minitransvassament de l’Ebre a 
Tarragona i que incorpori una planificació de canvis en la captació, com la dessala-
ció o la reutilització d’aigua regenerada.

d) Liderar la defensa del riu Ebre i del Delta de l’Ebre en la tramitació i aprova-
ció del PHN 2021-2027 escoltat i prioritzant les reivindicacions dels col·lectius eco-
logistes i en defensa del riu per a la supervivència del Delta.

Proposta de resolució 13. Pel dret a l’habitatge
El passat 9 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar la Proposició de 

Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arren-
dament d’habitatge, una llei que ha arribat al Parlament a partir de la proposta del 
Sindicat de Llogateres, amb el suport de 4.000 entitats socials i culturals. Amb la 
finalitat que aquesta llei sigui efectiva proposem els següents acords:

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Posar en marxa una campanya, en el termini d’un mes, als mitjans de comuni-

cació públics de la Generalitat de Catalunya (premsa, ràdio, televisió, etc.) amb l’ob-
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jectiu d’informar al conjunt de la ciutadania sobre el contingut de la llei i els drets 
subjectius que contempla.

2. Elaborar un tríptic informatiu amb els punts bàsics de la llei en format digital 
d’accés lliure per poder fer-ne difusió, per exemple, a casals, ateneus, edificis d’aten-
ció al públic, oficines d’atenció a la ciutadania, etc.

3. Elaborar un manual en coordinació amb el sindicat de llogateres amb instruc-
cions per aplicar els preceptes de la llei i el seu règim sancionador en base a supòsits 
pràctics, per professionals de l’àmbit de l’habitatge, operadors jurídics, treballadores 
de l’àmbit social, etc.

4. Impartir formació a tot el personal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
les oficines locals d’habitatge i les oficines de joventut amb l’objectiu que esdevin-
guin punts d’assessorament per les persones llogateres.

Proposta de resolució 14. Per la defensa dels llocs de treball
El Decreto-Ley i la Ley 3/2012 va suposar una transformació absoluta de les re-

lacions laborals deixant a les treballadores i els sindicats en una posició de debilitat 
vers les empreses i les patronals. Institucions bàsiques com l’estabilitat en la condi-
cions de treball, la negociació col·lectiva o la regulació de l’acomiadament van ser 
desregulades facilitant la contractació precària, la pèrdua de força vinculant dels 
convenis col·lectius i la màxima facilitat per l’acomiadament.

Pel que fa a l’extinció de contractes, s’ha transformat en un fet fàcil, de baix cost 
i amb cada vegada més causes per fer-lo efectiu. Resulta una absoluta desprotecció 
del treball com a bé col·lectiu que els acomiadaments (inclosos els tancaments d’em-
presa) es puguin fer una vegada completat el corresponent període de consultes de 
15 o 30 dies, podent-se extingir unilateralment sense cap autorització prèvia. Això 
ha provocat una indefensió i debilitat absoluta per les treballadores.

Lluny de crear feina, des d’eliminació de l’Autorització administrativa i durant 
tot l’any 2012 va augmentar la desocupació i es va donar una tendència els darrers 8 
anys de transformar feina estable en feina precària. Els darrers 6 mesos, coincidint 
amb la crisi de la Covid-19, la destrucció d’ocupació ha crescut, amb dades del se-
gon trimestre ens situaven al 12,78% amb una perspectiva de creixement pels pro-
pers mesos.

Treballadores de les subcontractes de Nissan, de Saint Gobain, de Robert Bosch, 
de Nobel Plastiques Ibèrica i malauradament tantes d’altres veuen com la facilitat 
que tenen les empreses per acomiadar, no incentivin a abordar altres alternatives. És 
per això que cal derogar la contrareforma laboral del PP expressada a la Llei 3/2012 
i amb màxima urgència recuperar l’autorització administrativa pels acomiadaments 
col·lectius.

1. El Parlament de Catalunya insta a la Generalitat de Catalunya a instar al Go-
bierno del Reino de España a:

Presentar amb la màxima celeritat un Real Decreto-Ley de reforma de l’article 
51 de l’Estatut dels Treballadors, mitjançant el qual es recuperi la normativa vigent 
amb anterioritat a l’aprovació del Real Decreto-Ley 3/2012, és a dir, entre d’altres 
qüestions, la recuperació de la resolució de l’Autoritat Laboral pels supòsits d’aco-
miadament col·lectiu de contractes.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 76843)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00017/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. En denúncia dels operatius parapolicials i per 
exigir una reforma democràtica dels cossos i forces de seguretat de 
l’Estat
El Parlament de Catalunya:
1. Expressa la seva preocupació davant els nous informes i declaracions reve-

lades en la investigació de l’anomenada «Operació Kitchen», que afecta a òrgans 
superiors i antics directius de l’Administració General de l’Estat, per crear un ope-
ratiu parapolicial, en xarxa amb mitjans de comunicació i empreses, que actuava al 
marge de la llei per neutralitzar diferents amenaces polítiques al govern espanyol.

2. Es reafirma, davant d’aquestes noves informacions, en tot allò establert a les 
Conclusions de la Comissió d’Investigació sobre l’«Operació Catalunya», que ja 
apuntava que no es tractava d’una actuació aïllada sinó d’una conducta planificada i 
estratègica que només era possible gràcies a la pervivència de comandaments, men-
talitats i actuacions d’origen franquista. I considera necessari recordar, tal i com la 
Comissió va concloure, que en el marc el marc d’una democràcia, amb separació 
efectiva de poders i amb institucions amb un funcionament veritablement honest 
aquestes indagacions i judicis s’haurien de fer als tribunals i no al Parlament.

3. Denuncia la inacció del Govern de l’Estat pel que fa a les escoltes il·legals al 
President del Parlament Roger Torrent i altres diputats i diputades d’aquesta cambra 
en aquesta legislatura o en anteriors, així com a diferents activistes i membres de 
la societat civil. Una inhibició davant d’uns fets provats d’aquesta gravetat que en 
un Estat que es vol democràtic comportaria, com a mínim, la dimissió del Ministre 
d’Interior, Fernando Grande-Marlaska. I condemna la persecució cap al President 
Puigdemont i el seu entorn exemplificat amb les escoltes i seguiments que s’han fet 
públics darrerament.

4. Considera que en cap cas es pot suposar l’existència de la «policia patriòtica» 
com un fet aïllat, sinó que es tracta d’un problema permanent d’una intervenció il·le-
gítima dels cossos i forces de seguretat de l’estat en la vida pública, que reflecteix un 
important dèficit democràtic en la cultura política d’aquests cossos i forces de segu-
retat. Unes actuacions, a més, sovint tolerades per la inèrcia institucional i el biaix 
ideològic de la justícia espanyola.

5. Denuncia que aquest biaix ideològic institucional i aquestes inèrcies en l’apa-
rell de seguretat de l’Estat i en el poder judicial són conseqüència de la manca de 
reforma i la baixa democratització provocades per una clara continuïtat institucional 
després del franquisme.

6. Reitera la seva condemna a l’actuació amb ús de la força per part dels cossos 
i forces de seguretat de l’estat l’U d’Octubre de 2017, amb violència objectivament 
desmesurada i injustificada, causant un miler de persones ferides i nombroses con-
seqüències psicològiques, i que ja ha estat considerat per l’opinió pública internacio-
nal com a mostra d’una pèssima actuació policial. A més, denuncia l’opacitat per la 
negativa dels màxims responsables, entre ells l’ex-ministre J. I. Zoido, l’ex-secretari 
de Seguretat J. A. Nieto i el coronel D. Pérez de los Cobos, i continuada amb l’ac-
tual ministre F. Grande Marlaska, a fer públic qui va ordenar les càrregues policials 
indiscriminades contra la ciutadania.
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7. Continua considerant necessària una investigació separada del rol de les insti-
tucions de l’estat en l’encobriment dels presumptes delictes de Juan Carlos I, trobant 
especialment greus les indicacions que els serveis secrets de l’estat van ser emprats 
per a encobrir dites activitats, en comptes d’investigar les seves irregularitats.

Per aquests motius, insta a el Govern de la Generalitat a:
8. Reclamar al govern de l’Estat l’esclariment i el màxim coneixement d’aques-

tes trames irregulars liderades pels responsables polítics del Ministeri d’Interior, 
començant pels exministres Juan Ignacio Zoido i Jorge Fernández Díaz.

9. Després dels diferents casos delictius coneguts històricament i relacionats 
amb els cossos i forces de seguretat de l’estat, com han estat el GAL, el Batallón 
Vasco Español, el cas Roldán, els abusos contra l’independentisme, la cobertura 
dels presumptes delictes de Juan Carlos I, i el cas Kitchen entre d’altres, exigir al 
govern de l’Estat, una reforma democràtica integral dels seus cossos i forces de se-
guretat que inclogui, com a mínim:

a. Una investigació exhaustiva dels seus llaços i connivència amb l’extrema dreta.
b. Una investigació exhaustiva de la utilització discrecional dels recursos de l’Es-

tat a l’hora de garantir la opacitat dels presumptes negocis il·legals de Joan Carles 
de Borbó, així com la participació i col·laboració dels cossos i forces de seguretat de 
l’Estat en la seva fugida de la justícia suïssa i posterior vida com a pròfug.

c. El cessament i exigència de responsabilitat de tots els comandaments i càrrecs 
que s’han implicat en operacions d’assetjament a rivals polítics, sigui en la operació 
Catalunya, la operació Kitchen o el marc de la causa general contra l’independen-
tisme.

d. Una investigació exhaustiva dels abusos i tortures policials, així com el cessa-
ment i exigència de responsabilitats de qualsevol càrrec i/o agent implicat i la inha-
bilitació de qualsevol membre del poder judicial condemnat pel Tribunal Europeu 
de Drets Humans per a permetre dits abusos i tortures.

e. L’establiment de mecanismes, mesures i protocols per a tal de prevenir i im-
possibilitar la creació de qualsevol trama irregular o estructura policial paral·lela i 
al marge de la legislació, així com el racisme institucional dintre els cossos i forces 
de seguretat de l’Estat.

10. Treballar per la modernització constant de la policia catalana, amb un nou 
model policial comunitari i proper en l’àmbit de la futura Llei del sistema de segu-
retat pública de Catalunya.

Aquesta tasca ha de suposar la reversió completa de l’impacte que l’aplicació 
de l’article 155 va tenir en els Mossos d’Esquadra i ha de seguir les guies establer-
tes a la comissió d’estudi sobre el model de seguretat i ordre públic de Catalunya, 
evitant així qualsevol cas com aquells pels que aquest Parlament s’ha posicionat i 
ha fiscalitzat darrerament en Mocions com la 169/XII, 128/XII, com el punt 32 de 
la Resolució 905/XII, o els relatius a la resposta policial a les manifestacions de la 
sentència de l’1 d’octubre.

Proposta de resolució 2. Sobre els futurs passos del país
El Parlament de Catalunya
1. Denuncia l’existència d’una causa general contra l’independentisme i exigeix 

la fi immediata de la repressió per part de l’Estat espanyol.
2. Manifesta el suport i la solidaritat al Molt Honorable President de la Genera-

litat davant els processos judicials oberts i constata que una possible inhabilitació 
seria un fet inaudit que atemptaria contra la democràcia.

3. Es conjura a treballar perquè les respostes als reptes del país siguin per la via 
política i democràtica, enfront la constant resposta judicial i repressiva de l’estat es-
panyol.

4. Es compromet a treballar per defensar i fer possible l’exercici del Dret a l’Au-
todeterminació del poble de Catalunya i per assolir una Amnistia que acabi amb la 
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causa general contra l’independentisme. Dos objectius d’ampli consens en la ciuta-
dania catalana, per tal de posar fi a la repressió de l’estat contra l’independentisme i 
per definir el futur col·lectiu de Catalunya.

5. Reitera que la construcció de la República Catalana és la millor manera de ga-
rantir la igualtat d’oportunitats, construir un país amb justícia social, amb progrés 
econòmic, i amb garantia de drets i llibertats per a tothom.

6. Manifesta que en aquest camí democràtic cap a la República Catalana només 
tornarem a vèncer forjant una unitat estratègica d’àmplia majoria que abanderi la via 
del diàleg i la negociació i segueixi responent als reptes de la ciutadania, enfortint 
les institucions perquè siguin el màxim d’útils al servei del país, i consolidant una 
mobilització popular, amb la màxima acumulació de forces, que lluiti per poder fer 
front a la repressió i desbordar democràticament l’estat.

Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
7. Liderar un front ampli en contra de la repressió i en defensa de la llibertat 

d’expressió, convocant a totes aquelles forces polítiques i socials amb voluntat de 
plantar cara a l’autoritarisme de l’Estat Espanyol per a consensuar una resposta a 
la possible inhabilitació del Molt Honorable President Torra que permeti denunciar 
i plantar cara la intolerable repressió d’una justícia polititzada i esbiaixada, alhora 
que garanteixi el bon funcionament de l’administració en la lluita contra els efectes 
i l’extensió de la Covid-19.

8. Posar davant la taula de negociació amb el Govern de l’Estat que els grans 
consensos del país que obren la porta a resoldre el conflicte s’articulen al voltant de 
l’autodeterminació, la fi de la repressió i l’amnistia i que qualsevol sortida passa per 
fer-los efectius.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 76910; 76911 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 17.09.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM 

(REG. 76910)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució trans-
accional, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00017/12), que substitueix les propostes de resolució 16 del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, 4 del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular.

Proposta de resolució transaccional
1. El Parlament de Catalunya rebutja les condicions acordades pel Consell Exe-

cutiu en data 3 de març de 2020 pel qual s’ordena a l’Institut Català del Sòl l’adqui-
sició i posterior alienació, per adjudicació directa, dels terrenys amb aprofitament 
privat que són propietat de Mediterranea Beach & Golf Community, S.A.U. i que 
estan inclosos en l’àmbit del sector 1 «Complexos Turístics Integrats-CTI» del Pla 
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Director Urbanístic de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic (CRT) 
de Vila-seca i Salou.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a no formalitzar l’acord aprovat pel 
Consell Executiu en data 3 de març de 2020 on, entre d’altres, l’Incasòl avançarà 96 M€  
del total dels 120 M de l’operació, hauria de fer front a les possibles indemnitzacions 
dels antics propietaris, assumir els costos financers i haurà de recomprar els terrenys 
durant 10 anys si així ho reclama la empresa compradora.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC; Susanna Segovia Sánchez, por-

taveu GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 76911)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Maria Sirvent, 
diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00017/12), que substitueix les 
propostes de resolució 16 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i del Grup 
Parlamentari Republicà, 13 del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular.

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució 1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a: 
1. Adreçar-se als municipis amb major problemàtica de casos pendents de la 

mesa d’emergències oferint acords de col·laboració per a la inspecció d’habitatges 
buits en el municipi, per tal d’aplicar les mesures previstes al Decret Llei 17/19, de 
23 de desembre. 

2. Implementar un programa de foment de l’habitatge en el món rural per impul-
sar l’emancipació o la instal·lació de nous habitants en pobles, a partir de la rehabi-
litació del parc d’habitatges buits municipal, i oferint diverses modalitats d’allotja-
ment.

3. Desenvolupar noves fórmules d’accés habitacional a través d’un pla d’allotja-
ment dotacional social, per mitigar la demanda de les taules d’emergència.

4. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya un projecte de llei relatiu a la 
regulació del contracte d’arrendament de finques urbanes que permetin que Cata-
lunya compti amb una regulació pròpia del contracte d’arrendaments urbans que 
superi les limitacions de la legislació estatal vigent.

5. Adoptar i desenvolupar les mesures normatives, administratives i econòmi-
ques necessàries per evitar l’escalada dels preus del lloguer, tenint presents l’evolu-
ció dels salaris i el dret d’accés a un habitatge digne. 

6. Donar difusió i apostar pels mecanismes i Serveis de mediació en Habitatge 
que s’ofereixen des de les oficines d’habitatge davant els conflictes entre llogaters i 
propietaris, especialment en situació d’impagaments per motius econòmics o de la 
crisi de la Covid, reforçant des dels Departaments al mateix temps, les oficines d’ha-
bitatge que s’han d’encarregar d’aquesta tasca de mediació.
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7. Dissenyar, entre els departaments competents en polítiques de joventut i d’ha-
bitatge, un pla d’intervenció per noves formes sostenibles d’accés i tinença d’habi-
tatge per a persones joves en un període de tres anys que inclogui propostes concre-
tes per a millorar la taxa d’emancipació residencial dels i les joves, amb l’objectiu 
d’aconseguir que el desplegament de les propostes tingui una repercussió en la defi-
nició dels successius pressupostos anuals de la Generalitat. 

8. Posar en marxa una campanya, en el termini d’un mes, als mitjans de comuni-
cació públics de la Generalitat de Catalunya (premsa, ràdio, televisió, etc.) amb l’ob-
jectiu d’informar al conjunt de la ciutadania sobre el contingut de la llei i els drets 
subjectius que contempla.

9. Elaborar un tríptic informatiu amb els punts bàsics de la llei en format digital 
d’accés lliure per poder fer-ne difusió, per exemple, a casals, ateneus, edificis d’aten-
ció al públic, oficines d’atenció a la ciutadania, etc.

10. Elaborar un manual en coordinació amb tots els actors implicats, el sindicat 
de llogateres i la comissió de seguiment i avaluació prevista de la llei per aplicar els 
preceptes el seu règim sancionador en base a supòsits pràctics, per professionals de 
l’àmbit de l’habitatge, operadors jurídics, treballadores de l’àmbit social, etc.

11. Impartir formació a tot el personal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
les oficines locals d’habitatge i les oficines de joventut amb l’objectiu que esdevin-
guin punts d’assessorament per les persones llogateres.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus. 

Maria Sirvent, diputada SP CUP-CC
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