
TAUL A DE CONT INGUT

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern
255-00002/11
Adopció 3

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · tercer període · número 237 · dimarts 18 d’octubre de 2016

Dos fascicles, fascicle primer

Correcció d'errades
Nota adhesiva
La Resolució 306/XI, sobre l'orientació política general del Govern, ha estat rectificada al BOPC 277, pàgina 7.



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 237
18 d’octubre de 2016

1.10. Acords i resolucions 3 

1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern
255-00002/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 23, 06.10.2016, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 6 d’octubre de 2016, ha deba-
tut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat sobre l’orientació política general del Govern tingut els dies 5 i 6 d’octubre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 151 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent
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I. El futur polític de Catalunya

I.1. Referèndum

I.1.1. Referèndum, empara legal i garanties

1
El Parlament de Catalunya afirma, com ja ha fet en altres ocasions, el dret im-

prescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació.

2
El Parlament de Catalunya constata que les eleccions celebrades el 27 de setem-

bre de 2015 van conformar una majoria parlamentària favorable a la independència 
de Catalunya.

3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a celebrar un referèndum vinculant 

sobre la independència de Catalunya, a tot tardar, al setembre del 2017, amb una 
pregunta clara i de resposta binària.

4
El Parlament de Catalunya es compromet a activar tots els dispositius legislatius 

necessaris per a celebrar el referèndum i per a donar-hi alhora cobertura legal. Així 
mateix, abans del 31 de desembre de 2016, s’ha de constituir una comissió de segui-
ment per a l’impuls, el control i l’execució del referèndum.

5
El Parlament de Catalunya constata que, en absència d’acord polític amb el Go-

vern de l’Estat espanyol, es manté el compromís a què fan referència els punts 3 i 4.

6
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa la preparació dels 

procediments i reglaments necessaris per a fer efectiu el referèndum, obeint els prin-
cipis de pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals i 
posant un èmfasi especial en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que 
garanteixin la presència dels arguments i les prioritats dels partidaris del sí i del no 
a la independència en igualtat de condicions.

7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar immediatament una ci-

mera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació, 
per tal de treballar políticament en la definició i fermesa de la convocatòria del re-
ferèndum.

8
El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el text de la ponència con-

junta sobre el règim jurídic estigui enllestit abans del 31 de desembre de 2016 i 
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contingui com a mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la 
nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el 
poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la proclamació de la 
República catalana i l’aprovació de la constitució, i també el reglament de l’Assem-
blea Constituent.

9
El Parlament de Catalunya ha de crear una comissió d’experts per al seguiment 

del procés d’autodeterminació, integrada per persones de l’àmbit internacional que 
hagin conegut processos similars i per juristes coneixedors d’aquesta matèria. L’ob-
jectiu d’aquesta comissió és deixar constància del respecte a les garanties democràti-
ques en tot el procés, incloent-hi el referèndum, per part de les institucions catalanes 
i de l’Estat espanyol. La comissió s’ha de crear abans de la fi del 2016 i ha de cele-
brar una conferència pública per a donar a conèixer els seus objectius.

I.1.2. Exigència social de celebració d’un referèndum

10
El Parlament de Catalunya considera necessari d’impulsar des dels partits polí-

tics i les organitzacions socials les iniciatives que permetin d’agrupar al voltant de 
l’exigència de la celebració d’un referèndum el major nombre de forces polítiques, 
organitzacions sindicals i socials, moviments i entitats veïnals i socials, i insta el 
Govern a reconèixer la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil i a 
donar-hi suport.

11
El Parlament de Catalunya encoratja i fa seus tots els esforços encaminats a la 

celebració d’un referèndum que tingui les màximes garanties d’inclusió per al con-
junt de la societat catalana en la convocatòria, la formulació i l’organització, que 
estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement previ de la Unió 
Europea i de la comunitat internacional, amb l’objectiu que, d’aquesta consulta, se’n 
desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat demo-
cràtica expressada per la ciutadania.

12
El Parlament de Catalunya acorda d’impulsar les iniciatives polítiques i parla-

mentàries necessàries davant l’Estat espanyol per a fer possible la celebració d’un 
referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya amb relació al futur polític 
de Catalunya com a nació.

I.2. Procés constituent

13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear en el termini de dos mesos el Consell Assessor del Procés Constituent, 

format per experts de l’àmbit acadèmic, nacional i internacional, per tal d’assessorar 
sobre les polítiques públiques que han de permetre l’acompliment del procés consti-
tuent liderat per la societat civil organitzada.

b) Definir, amb l’assessorament del Consell Assessor del Procés Constituent, el 
programa i el calendari de desplegament del procés constituent en el termini de tres 
mesos i fer-lo efectiu durant el primer semestre del 2017.

c) Incorporar als pressupostos del 2017 els recursos financers necessaris per a 
acomplir el procés constituent, que ha d’ésser de base social, transversal, plural, de-
mocràtic i obert.

d) Emparar la convocatòria i l’acompliment de la fase deliberativa i la fase de-
cisòria vinculant del procés constituent durant el primer semestre del 2017.
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14
El Parlament de Catalunya ha de constituir, en el termini d’un mes, una comissió 

de seguiment del procés constituent, per tal d’emparar les diverses fases del procés 
i de vetllar per la definició i el desplegament del programa, el calendari i els pres-
supostos.

15
El Parlament de Catalunya encoratja els ajuntaments a impulsar els debats cons-

tituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i a facili-
tar els recursos i espais propis necessaris per al desenvolupament correcte del debat 
ciutadà.

16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proveir-se de les eines necessàries 

per a garantir la convocatòria i la celebració de les eleccions constituents en els sis 
mesos següents al referèndum d’autodeterminació en cas que l’opció independentis-
ta aconsegueixi més del 50% dels vots favorables.

I.3. Estructures d’estat

17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assumir directament les competències que l’actual marc legal atorga a la hi-

senda catalana, com l’exercici dels processos de recaptació executiva o la gestió de 
la totalitat dels impostos cedits, dotant l’Agència Tributària de Catalunya dels recur-
sos necessaris i la infraestructura adequada, i, en aquest sentit, executar el pla de 
desplegament territorial de l’Agència, mitjançant una xarxa d’oficines territorials, 
amb criteris d’eficiència i en aplicació dels principis de desconcentració, descentra-
lització i proximitat.

b) Preparar l’Administració de Catalunya per a gestionar la recaptació de la tota-
litat dels tributs, per a regular el comerç exterior i per a disposar de les estructures 
de valoració i registre del patrimoni immobiliari.

c) Impulsar el desenvolupament de la Direcció General de Planificació i Estudis 
Fiscals, per tal que sigui l’embrió del futur institut de recerca fiscal i estudis tributa-
ris de Catalunya, amb la finalitat de garantir l’excel·lència en la formació del perso-
nal amb funcions tributàries i estudiar la fiscalitat internacional per tal de proposar 
i aplicar mesures innovadores en el sistema fiscal català.

d) Crear una base tècnica funcionalment sòlida que, mitjançant la transforma-
ció digital, permeti assolir les més altes cotes d’eficàcia, eficiència i transparència 
envers el contribuent en la gestió tributària d’un país modern, tal com recull el Pro-
grama d’impuls per a la transformació digital de l’Administració tributària de Cata-
lunya, aprovat per l’Acord de govern del 21 de juny de 2016.

e) Emprendre les mesures necessàries per a nodrir les bases de dades de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya amb la informació tributària que permeti la plena aplica-
ció efectiva dels impostos suportats pels ciutadans de Catalunya, per tal de no haver 
de dependre de la voluntat del Govern de l’Estat per a obtenir aquesta informació.

f) Presentar al Parlament les iniciatives legislatives que sorgeixin del consens ge-
nerat amb els ens locals, en el marc del procés de debat de GovernsLocals.cat, que 
donin resposta a les necessitats expressades pel món local.

g) Posar en marxa la creació urgent del cos propi d’inspecció d’educació, d’acord 
amb el que estableixen l’articulat i les disposicions transitòries de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació.

h) Iniciar la tramitació d’una llei pròpia de patrocini i mecenatge cultural.
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i) Considerar el Consorci per a la Normalització Lingüística una estructura d’es-
tat bàsica per al present i el futur del país, garantir-ne el finançament i intentar que 
les principals institucions públiques que encara no s’hi han consorciat ho facin.

j) Desenvolupar els instruments que permetin bastir una política marítima prò-
pia. Aquesta política ha de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia 
blava de manera sostenible i harmònica, per mitjà d’una gestió integrada de les ac-
tivitats sectorials que impacten sobre l’espai marítim català.

k) Crear els instruments necessaris per a garantir el control oficial de la cadena 
alimentària assegurant la qualitat, la traçabilitat i la seguretat dels aliments i acon-
seguint-ne el reconeixement dels operadors nacionals i internacionals i de la ciuta-
dania en general en el marc de la política alimentària catalana.

18
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en compliment del full de ruta i en 

coordinació amb els treballs que es portin a terme en aquest Parlament, a: 
a) Desenvolupar les competències previstes per a afrontar les prestacions i els 

serveis que necessiten les persones al llarg de la vida, des de la infància fins a la ve-
llesa, passant per la vida adulta i laboral.

b) Preparar l’Administració de Catalunya per a gestionar el mapa de prestacions 
socials amb l’objectiu d’identificar la integració i la compactació de prestacions, de 
manera que s’eviti l’actual dispersió.

I.4. Països Catalans

19
El Parlament de Catalunya reconeix la realitat del conjunt de territoris dels Paï-

sos Catalans, formats per Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses, la 
Catalunya del Nord i les comarques catalanoparlants de la Franja de Ponent.

20
El Parlament de Catalunya manifesta que Catalunya, en el procés de guanyar la 

seva independència, mantindrà una relació prioritària amb els territoris dels Països 
Catalans, amb els quals comparteix llengua, cultura i altres vincles forjats al llarg 
de la història.

21
El Parlament de Catalunya expressa el seu suport als moviments que en aquests 

territoris dels Països Catalans reclamen el dret a decidir l’estatus polític propi, els 
drets lingüístics, els vincles mutus i la reivindicació del nom administratiu propi.

22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar per la llengua juntament amb 

la resta de governs i institucions de les terres de parla catalana. Amb aquest objectiu, 
el Govern ha d’establir polítiques que, per mitjà de la cooperació, estrenyin els llaços 
entre aquests territoris i n’afavoreixin els intercanvis, posant una especial atenció als 
mitjans de comunicació.

I.5. Aran

23
El Parlament de Catalunya manifesta que Aran, com a realitat nacional diferen-

ciada, té dret a l’autodeterminació.
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I.6. Respostes a la judicialització sobre el dret a decidir a l’Estat 
espanyol

24
El Parlament de Catalunya, en resposta als requeriments fets els darrers mesos 

per la justícia espanyola a càrrecs electes per diverses expressions polítiques rela-
cionades amb el dret a l’autodeterminació dels catalans, és a dir, el dret a decidir 
democràticament el futur polític del país: 

a) Mostra el seu suport a: 
– El president Artur Mas i els membres del seu govern Joana Ortega, Francesc 

Homs i Irene Rigau davant les causes judicials obertes arran del procés participatiu 
del 9 de novembre de 2014.

– La presidenta i la Mesa del Parlament en l’exercici de les funcions respectives.
– Montse Venturós, Joan Coma i tots els càrrecs electes i ajuntaments perseguits 

per haver aprovat mocions de suport al procés polític català, per exhibir l’estelada o 
per altres votacions produïdes democràticament en el ple municipal.

b) Manifesta que en una societat democràtica no és concebible la persecució de 
càrrecs electes ni d’ajuntaments pel fet que les majories polítiques dels plens expres-
sin democràticament les idees que considerin.

c) Expressa el compromís de defensar tots els càrrecs electes que estiguin ame-
naçats per les institucions jurídiques i policials de l’Estat espanyol pel fet d’haver 
expressat qualsevol opció política democràtica o d’haver-ne permès l’expressió.

II. Política fiscal i financera

25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prioritzar, en el marc dels treballs d’elaboració d’una proposta de projecte de 

llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, les polítiques que 
més incideixin en el benestar de la ciutadania, l’impuls de l’economia i la creació de 
llocs de treball. La proposta ha d’incorporar, en tot cas, les dotacions econòmiques 
necessàries per a l’aplicació de les mesures incloses en la Resolució 17/XI, sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la neces-
sitat d’una resposta institucional. Així mateix, cal observar la inclusió dels recursos 
que han de permetre avançar en els objectius polítics de la legislatura per a dotar 
Catalunya del marc institucional d’un nou estat.

b) Recuperar els tributs propis declarats inconstitucionals, com l’impost sobre les 
nuclears i el de dipòsits bancaris, i, si fos el cas, els que estan pendents de sentència 
del Tribunal Constitucional, com l’impost sobre els pisos buits, i també, avançar cap 
a una fiscalitat verda, reformulant impostos com l’impost sobre grans establiments 
comercials.

c) Enfortir la lluita contra el frau i la morositat fiscals, incorporant més personal 
a les àrees d’inspecció i recaptació de l’Agència Tributària de Catalunya, reforçant 
l’àrea d’impuls del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bo-
nes pràctiques tributàries, i revisant la normativa fiscal per a guanyar eficàcia i adap-
tar-se als canvis socials i econòmics.

d) Fer les gestions necessàries per a reduir la càrrega derivada dels pagaments 
per finançaments estructurats. A aquest efecte, el Govern ha d’establir negociacions 
amb els concessionaris o superficiaris i amb les entitats financeres per tal de rene-
gociar els contractes estructurats i reduir-ne el cost.

e) Potenciar i ampliar les capacitats i els recursos de l’Institut Català de Finances 
per a facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial, especialment a les peti-
tes i mitjanes empreses i als emprenedors, perquè puguin créixer i crear ocupació, i 
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també fer les gestions pertinents davant de les institucions europees per a obtenir la 
qualificació d’entitat de crèdit públic per a l’Institut Català de Finances, per tal que 
pugui operar a tots els efectes com a banc públic d’inversió.

f) Avançar en la revisió de la normativa actual per tal d’elaborar un nou marc 
regulador per a l’economia col·laborativa, aprovar un codi de bones pràctiques que 
afavoreixi l’intercanvi i el consum segur per mitjà de les plataformes d’economia 
col·laborativa i impulsar acords entre les administracions i aquestes plataformes que 
facilitin el compliment de les obligacions fiscals del conjunt de contribuents i l’in-
tercanvi eficient d’informació per a l’exercici de llurs funcions.

g) Adoptar les mesures necessàries per a una bona gestió i una millor coordi-
nació dels fons estructurals europeus preassignats a Catalunya per al període 2014-
2020, per a garantir que es canalitzin cap a inversions que promoguin la innovació, 
la competitivitat de l’economia, el creixement sostenible, la creació de llocs de tre-
ball de qualitat, el millorament dels serveis públics i la reducció de les desigualtats 
socials.

h) Millorar les seves eines d’anàlisi de l’entorn econòmic per a dotar els depar-
taments de la diagnosi analítica necessària per a la millora del desenvolupament 
econòmic de Catalunya, la reducció de les desigualtats, la internacionalització de 
l’economia i la plena inserció en el marc europeu de política econòmica i monetària.

i) Sol·licitar a la Comissió Europea i al Parlament Europeu que l’incompliment 
del dèficit públic per part de l’Estat espanyol no pugui comportar en cap cas una 
congelació dels fons estructurals europeus preassignats a Catalunya, atès que això 
paralitzaria les polítiques públiques de suport a la innovació i a la creació d’ocu-
pació, amb el greu perjudici per a la competitivitat de l’economia catalana que en 
derivaria.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar una modificació de la Llei 

6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària, per mitjà de la llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2017, en el sentit de dei-
xar sense efecte els límits de dèficit i la priorització del pagament del deute per da-
vant de les polítiques socials.

III. Regeneració democràtica

III.1. Lluita efectiva contra la corrupció i el frau

27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar l’impuls de la integritat 

pública en la seva actuació, desenvolupar mesures d’enllaç i coordinació entre els 
òrgans que executen competències clau per a garantir-la i aconseguir així un país 
net de corrupció.

28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir una justícia despolititzada promovent les reformes necessàries per a 

evitar la ingerència de qualsevol institució política en el procediment de nomena-
ment de jutges, especialment dels magistrats del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.

b) Premiar el mèrit i el talent, per sobre del favoritisme, proposant i nomenant en 
tots els organismes i ens públics persones que hagin destacat per la trajectòria pro-
fessional en el sector públic o privat i per llur capacitat per a liderar i aportar conei-
xements específics a la gestió, i l’elecció de les quals compti amb un ampli suport.
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c) Detectar i perseguir la corrupció incentivant les denúncies de males pràcti-
ques, fraus i conductes il·lícites i garantint la confidencialitat i la indemnitat dels 
denunciants.

d) Lluitar contra les portes giratòries establint mecanismes de prevenció i gestió 
de les situacions de conflicte d’interès en les quals puguin incórrer les persones amb 
especial responsabilitat pública.

e) Recuperar els diners de la corrupció instaurant i aplicant mecanismes de re-
cuperació de remuneracions i guanys il·lícits de les persones que, amb especial res-
ponsabilitat pública, hagin participat en casos de corrupció.

f) Posar fi als aforaments polítics i comprometre’s a eliminar privilegis injustifi-
cats per a alts càrrecs i persones amb especial responsabilitat pública.

g) Posar fi als salaris desproporcionats d’alts càrrecs establint un sistema de re-
tribucions per a tots els càrrecs públics que asseguri que són retribuïts en funció de 
llurs responsabilitats segons una taula de sous del sector públic predefinida.

29
El Parlament de Catalunya es compromet a introduir les esmenes corresponents 

en la tramitació del Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública i fer efectiu el compliment de la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, 
els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics.

30
El Parlament de Catalunya es compromet a prohibir l’entrega de guardons i dis-

tincions esportives i culturals a persones que duguin a terme la major part de llur 
activitat a Catalunya però que tinguin llur domicili fiscal a països considerats para-
disos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.

31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, per mitjà de l’òrgan com-

petent en matèria de contractació pública, la introducció en els plecs de clàusules 
d’un mecanisme per a exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractistes 
que compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no du-
guin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.

32
El Parlament de Catalunya declara que cal posar fi als indults polítics i refermar 

la necessitat d’adoptar un compromís de totes les forces polítiques per a posar fi als 
indults polítics per corrupció segons el qual cap polític o persona que exerceixi un 
càrrec o una funció pública a Catalunya no sol·liciti cap indult davant sentències fer-
mes per casos de corrupció.

III.2. Llei electoral

33
El Parlament de Catalunya, amb relació a la llei electoral: 
a) Declara la necessitat d’aprovar una llei electoral justa i proporcional i, en 

aquest sentit, destaca la conveniència de reobrir la ponència de la llei electoral de 
Catalunya, en la qual es tractin aspectes com les llistes obertes i desbloquejades de 
les diverses candidatures, la major representativitat dels ciutadans per a aconseguir 
que el vot de tots ells valgui el mateix, la proporcionalitat i un règim electoral que 
garanteixi d’una manera més efectiva i igualitària la representativitat de cadascun 
dels ciutadans de Catalunya en les institucions representatives.

b) Es compromet a reobrir la ponència de la llei electoral de Catalunya amb l’ob-
jectiu d’aprovar el text corresponent abans del final de l’onzena legislatura.
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IV. Polítiques transversals i d’àmbit sectorial

IV.1. Polítiques transversals

IV.1.1. Pla de suport al tercer sector social

34
El 25 de juliol de 2016 el Govern va signar amb la Taula d’Entitats del Tercer 

Sector Social el tercer pla de suport al tercer sector social, com a continuació del 
segon pla, desenvolupat al llarg de la darrera legislatura. En aquests últims anys 
s’han fet efectius avenços importants per a les entitats socials i per a la societat en 
general. Entre altres actuacions, s’ha dut a terme un important procés de concertació 
de places de serveis per a persones amb discapacitat; s’ha iniciat la reordenació de 
les prestacions socials per a millorar el sistema i garantir-ne la sostenibilitat; s’han 
mantingut i ampliat les convocatòries de subvencions a les entitats socials; s’ha tre-
ballat intensament per mantenir les prestacions establertes per la llei estatal de la 
dependència, amb un gran esforç econòmic, atès l’abandonament de l’Estat espanyol 
en aquest àmbit; s’ha simplificat el procés de subvencions, amb importants millores 
per a les entitats socials; s’han aplicat mesures per a fomentar la contractació social; 
s’ha millorat molt la informació a tot el sector sobre les convocatòries de finança-
ment; s’ha donat un fort impuls al suport de l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa a la internacionalització de les entitats i s’ha impulsat el servei comunitari 
entre els alumnes d’educació secundària obligatòria; s’ha articulat una interlocució 
periòdica d’alt nivell entre la Taula i el Govern, i s’ha avançat en el reconeixement 
del tercer sector social com a actor en l’àmbit socioeconòmic. Els objectius d’aquest 
tercer pla són: incidir en el millorament de la transparència, de l’avaluació i de la 
informació de les entitats; impulsar la participació del tercer sector social en les po-
lítiques socials; enfortir el sector i dotar-lo de més estabilitat econòmica; millorar 
el model de col·laboració publicosocial; donar suport a les entitats en els processos 
d’innovació, en la internacionalització i en el millorament de la competitivitat, i 
també, reforçar el reconeixement social per part dels ciutadans i de les empreses.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar el tercer 
pla de suport al tercer sector social, dotant de contingut les mesures pactades mit-
jançant el desenvolupament d’actuacions concretes i proveint-se dels instruments i 
recursos necessaris per a fer-les efectives.

IV.1.2. Reforma horària

35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la constitució de les taules 

quadrangulars per a la reforma horària, amb l’objectiu que agents socials, econò-
mics i institucionals i experts de diversos sectors acordin les necessitats i mesures 
concretes que han de permetre d’assolir un pacte nacional per a la reforma horària.

IV.1.3. Salut mental i addiccions

36
Amb la voluntat d’avançar cap a una societat més inclusiva que garanteixi els 

drets de totes les persones i amb el convenciment que la qualitat de vida de les per-
sones amb trastorn mental i de llurs famílies poden millorar, el Parlament de Cata-
lunya, en coherència amb el Pla de salut 2016-2020 i la Cartera de serveis socials, 
insta el Govern a aprovar les actuacions del Pla integral d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions, per al període 2017-2019, basades de manera priorità-
ria en: 
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a) La promoció d’una atenció basada en els drets humans, que previngui l’estig-
ma i l’exclusió social i que garanteixi la participació de les persones amb trastorn 
mental i de llurs famílies en les polítiques públiques de salut mental.

b) La promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials 
i educatius de la petita infància, la població en edat escolar i l’adolescència amb risc 
o vulnerabilitat especials, amb les accions prioritàries següents: 

1a. La integració funcional dels equips dels centres de desenvolupament infantil 
i juvenil, els centres de salut mental infantil i juvenil i els equips d’assessorament 
psicopedagògic.

2a. El desenvolupament del model de suport assistencial d’atenció en salut men-
tal a la infància i l’adolescència atesa en el sistema de protecció.

3a. La implantació d’un nou model d’atenció als alumnes amb necessitats educa-
tives especials associades a trastorns mentals.

c) El desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental basat en la comu-
nitat i orientat a reduir les desigualtats socials i millorar la recuperació, la inclusió 
social i la inserció laboral. Aquest model d’atenció ha de preveure: 

1r. Un abordatge de la salut pública i del sistema de protecció social adreçat a la 
promoció i la prevenció en totes les etapes de la vida, prestant una atenció especial 
als col·lectius més vulnerables i emfasitzant la intervenció precoç, que promogui 
l’autocura i fomenti l’autonomia de les persones.

2n. L’establiment com a primer punt d’accés de l’atenció primària i comunitària 
de salut i social, la qual s’ha de dotar de la capacitat necessària per a atendre els 
trastorns mentals no greus en col·laboració amb els serveis especialitzats del terri-
tori.

3r. Una visió integrada entre serveis hospitalaris i comunitaris de salut mental 
centrada en la persona i el seu entorn, i també entre els serveis sanitaris i socials, 
que garanteixi la continuïtat assistencial.

4t. La consolidació de la xarxa social de salut mental i el desplegament de ser-
veis comunitaris de protecció social.

d) La promoció de les accions necessàries per a la inserció laboral de persones 
adultes amb trastorns mentals.

e) El millorament de l’atenció en salut mental en l’àmbit judicial per a persones 
en situació de privació de llibertat i subjectes a mesures de seguretat.

IV.1.4. Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària

37
L’envelliment i la progressió de la multimorbiditat generen reptes fins ara inèdits 

per al sistema públic de salut que fan necessari el disseny i la posada en pràctica 
d’un model d’atenció integrada social i sanitària. En efecte, el procés d’envelliment 
assolirà en poc més de trenta anys unes xifres del 17% de persones més grans de 
65 anys i del 4,2% de més grans de 80 anys, unes dels més altes del món. És per 
això que cal un model d’atenció que posi la persona al centre i que garanteixi que, 
en qualsevol moment de la seva vida, serà considerada globalment. Un model que 
promogui el màxim nivell d’autonomia personal i la possibilitat que la persona es 
desenvolupi en l’entorn familiar i social on viu. Per tot això, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a intensificar, en el marc del Pla interdepartamental d’atenció 
i interacció social i sanitària, els treballs per a promoure el procés de transformació 
del model d’atenció social i sanitària, que ha de garantir una atenció integrada i cen-
trada en la persona, capaç de donar resposta a les seves necessitats. Les principals 
actuacions que s’han de fer en el marc d’aquest objectiu són: 

a) Avaluar la primera etapa del Pla interdepartamental d’atenció i interacció so-
cial i sanitària, que es va concretar en el full de ruta del 2014 i el 2016.
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b) Dissenyar el Pla de treball de desplegament del Pla interdepartamental d’aten-
ció i interacció social i sanitària 2017-2020.

c) Analitzar els sistemes d’informació dels serveis sanitaris i socials per tal de 
crear i desplegar un sistema d’informació comú que promogui la integració operati-
va i faciliti la compartició de les dades, per a millorar l’atenció a les persones.

d) Iniciar un procés d’ordenació dels recursos socials d’atenció primària dels àm-
bits de salut i social, per tal de garantir una atenció integrada i coordinada centrada 
en la persona.

IV.1.5. Polítiques de suport a les persones amb discapacitat

38
El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a les persones 

amb discapacitat, insta el Govern a: 
a) Agilitar les valoracions dels graus de discapacitat i la revisió del reconeixe-

ment d’aquests graus.
b) Desplegar la normativa reglamentària de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 

d’accessibilitat, abans que acabi l’any 2016 i garantir la participació dels col·lectius 
a qui afecta directament aquesta llei en l’elaboració del futur Codi d’accessibilitat, 
com a instrument per a establir els paràmetres més concrets i tècnics de la Llei.

c) Ampliar progressivament, tenint en compte les necessitats territorials, el nom-
bre de places als centres especials de treball amb l’objectiu d’afavorir-hi l’accés.

IV.1.6. Campanyes de prevenció de les discriminacions

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar campanyes publicitàries, 

destinades principalment a infants i joves, que potenciïn el rebuig als qui utilitzen 
llenguatge sexista o tenen comportaments de desigualtat o desconsideració cap als 
altres, amb l’objectiu de prevenir l’assetjament i l’estigmatització per motius de raça, 
sexe, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social.

IV.2. Esports

40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar les polítiques necessàries per al reconeixement internacional de 

les seleccions catalanes en els organismes internacionals competents.
b) Donar suport institucional i econòmic a esportistes, clubs esportius, federa-

cions esportives i ajuntaments per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de 
rellevància esportiva, impacte econòmic i repercussió mediàtica internacional, po-
sant un èmfasi especial en l’impuls d’actuacions adreçades a la promoció i visibilit-
zació de l’esport femení.

IV.3. Mitjans de comunicació i sector de l’audiovisual

41
El Parlament de Catalunya es compromet a: 
a) Desbloquejar la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la le-

gislació de Catalunya en matèria audiovisual, i tramitar-la sense dilacions, amb les 
compareixences dels sectors afectats.

b) Dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de 
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir 
del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació s’ha 
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de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig que 
haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords de la 
Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament per 
al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un mínim 
de tres grups parlamentaris.

42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar amb la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals un nou contracte programa que tingui en compte l’es-
tabilitat financera i la viabilitat econòmica de la Corporació, i aprovar-lo abans de 
la fi del 2016.

43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar impulsant el Pacte nacio-

nal de l’audiovisual per tal de plantejar propostes d’actuació que responguin conjun-
tament als problemes del sector.

IV.4. Telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital

44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer les accions necessàries per a garantir que tots els estudiants assoleixin, 

durant l’educació primària, les competències bàsiques necessàries per a ésser, a més 
de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atenent 
la competència digital que han de desenvolupar els alumnes en aquesta etapa. Per 
tant, la programació i la robòtica educativa han d’ésser presents a l’escola des dels 
primers cursos de l’educació obligatòria i s’han de potenciar les disciplines STEM 
(ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

b) Desplegar iniciatives específiques per a enriquir l’oferta de les activitats ex-
traescolars en què es fomenti i desenvolupi la competència digital avançada, com la 
programació i la robòtica i les tecnologies digitals creatives.

V. Acció exterior

V.1. Presència internacional

45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme les actuacions necessàries per a internacionalitzar el procés d’au-

todeterminació i explicar als representants governamentals, a parlamentaris i a l’opi-
nió pública d’altres països el full de ruta i el Pla de govern.

b) Ampliar i reforçar la xarxa de delegacions i l’estructura d’oficines sectorials 
del Govern a l’exterior –xarxa exterior d’oficines de comerç i inversions de l’Agència 
per a la Competitivitat de l’Empresa, de l’Institut Ramon Llull, de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, de l’Agència Catalana de Turisme i de l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament– per tal de promoure i defensar els interessos 
de Catalunya a l’exterior, afavorir la internacionalització de l’economia, la cultura 
i el coneixement de Catalunya, i esdevenir un actor de referència en els principals 
debats i reptes internacionals.

c) Posar en pràctica un pla de difusió del Registre de catalans a l’exterior, amb 
l’objectiu d’incrementar el nombre de persones inscrites i millorar, d’aquesta mane-
ra, l’accés d’aquests ciutadans als serveis públics.
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d) Promoure, per mitjà de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment, la coordinació de la cooperació catalana per a millorar-ne l’eficàcia als paï-
sos d’origen dels refugiats, a Síria i als països limítrofs; reforçar el treball amb el 
Programa de les Nacions Unides per al desenvolupament en la seva tasca de donar 
suport a les administracions públiques i d’enfortir-les per a afrontar els reptes que 
comporta l’arribada massiva de població refugiada a llurs comunitats, que ja són 
vulnerables per si mateixes; i explorar l’articulació de possibles assistències tècni-
ques.

e) Dur a terme, per mitjà de l’Agència Catalana de Cooperació, accions de suport 
a la població siriana afectada per la crisi del conflicte bèl·lic.

f) Manifestar la seva adhesió als principis i valors de l’Agenda 2030 i comprome-
tre’s a elaborar un pla nacional de transposició de l’Agenda 2030.

V.2. Aprofundiment de la democràcia a la Unió Europea i a la zona euro

46
El Parlament de Catalunya acorda: 
a) Iniciar un debat parlamentari per a anar bastint una proposta sobre els canvis i 

les reformes que es consideren necessaris per a la Unió Europea i la Unió Econòmi-
ca i Monetària, inclosos els que puguin implicar una reforma dels tractats.

b) Fer una proposta de síntesi de tots aquests treballs, amb una àmplia participa-
ció de la societat civil i d’experts, en el marc de la Comissió d’Acció Exterior i Co-
operació, Relacions Institucionals i Transparència.

47
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el debat ciutadà sobre els principals reptes europeus i fer-ne copartí-

cip la ciutadania en la discussió i elaboració.
b) Traslladar els resultats d’aquests treballs i la proposta de síntesi a les institu-

cions europees, també per mitjà dels eurodiputats catalans, i a les institucions es-
tatals.

V.3. Tractats internacionals de comerç i inversions

48
El Parlament de Catalunya manifesta la seva oposició a la signatura dels tractats 

internacionals en curs de negociació o d’aprovació –el Tractat transatlàntic de co-
merç i inversions (TTIP), el Tractat integral d’economia i comerç (CETA) i el Trac-
tat de comerç de serveis (TISA)–, i també a la de qualsevol tractat similar que no 
garanteixi fefaentment els aspectes següents: 

a) La sobirania i les competències de les institucions electes, als diferents nivells, 
per a actuar a favor dels interessos de la ciutadania i de l’economia local en matèria 
de legislació social, protecció dels drets dels consumidors, medi ambient i polítiques 
actives de compra pública.

b) La defensa o el millorament de l’actual marc legislatiu i reglamentari, nacional 
o europeu, en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental i de defensa 
dels serveis públics.

c) La preservació explícita dels drets laborals establerts pels tractats de l’Orga-
nització Internacional del Treball i dels drets socials, econòmics, culturals i am-
bientals.

d) L’exclusió tant dels mecanismes especials d’arbitratge de disputes d’empreses 
als estats com de la institucionalització de la intervenció de les empreses transnacio-
nals en els processos polítics de regulació del comerç i la inversió.

e) L’exclusió del comerç dels serveis públics i de la propietat intel·lectual.
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49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar que es faci pública tota la 

informació sobre les matèries i els continguts i sobre l’evolució de les negociacions 
dels tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació o d’aprova-
ció, i que s’obri un debat públic a la Unió Europea i als seus parlaments nacionals, 
autonòmics i locals.

50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure la informació i el de-

bat sobre els tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació 
o d’aprovació. A aquest efecte, el Parlament ha de crear una comissió d’estudi dels 
possibles impactes del TTIP, del CETA i del TISA en els àmbits econòmics, socials, 
culturals i ecològics de Catalunya, amb una participació plural i equilibrada dels 
sectors interessats. En aquest sentit, cal: 

a) Disposar de més informació sobre els impactes per sectors del TTIP, amb 
debats sectorials i amb els representants dels consumidors, i sobre els continguts i 
l’abast del text, per tal d’avaluar el tractat amb totes les garanties i per tal que cada 
sector en conegui les repercussions.

b) Avaluar l’adaptació de la regulació del TTIP a les necessitats de les petites i 
mitjanes empreses.

51
El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar les autoritats competents per-

què, en el cas que les negociacions sobre el TTIP concloguin en un text consolidat, 
el procés de ratificació el facin, a més del Consell i el Parlament Europeu, els vint-i-
vuit països membres de la Unió Europea, preferentment per mitjà d’un referèndum, 
ja que el contingut del tractat ultrapassa les competències exclusives de la Comissió 
Europea i, per tant, ha d’ésser considerat un acord mixt.

52
El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar d’aquests acords el Govern 

de l’Estat, tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i els grups parla-
mentaris del Parlament Europeu.

53
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el 

Govern de l’Estat per a exigir que es faciliti als diputats del Parlament la informació 
disponible sobre qualsevol proposta d’acord comercial supranacional, com es fa en 
altres països, i que s’habilitin els mecanismes necessaris per als continguts de ca-
ràcter confidencial.

VI. Memòria històrica

54
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les polítiques de memòria 

històrica per a avançar de manera decidida en l’assoliment dels objectius de la Llei 
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la dictadura, i de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització 
i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes.

55
El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb la memòria histò-

rica de Catalunya, com a principi fonamental per a bastir una societat democràtica 
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i avançada, respectuosa amb els drets humans i amb els valors de pau, tolerància i 
pluralisme.

VII. Participació i transparència

56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i garantir la transparèn-

cia de l’activitat pública i el dret d’accés a la informació, i també a impulsar que els 
ciutadans utilitzin aquestes eines i les dades públiques obertes per a garantir el reti-
ment de comptes i el control ciutadà.

57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una campanya institucional per 

a informar la ciutadania dels serveis disponibles al Portal de la Transparència, el 
Portal de Participació i el web de dades obertes.

VIII. Garantia de drets fonamentals

VIII.1. Dret al vot

58
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implementar el vot 

electrònic perquè els catalans residents a l’estranger puguin votar sense problemes 
en les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya.

VIII.2. Dret a l’habitatge

59
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Un cop presentat el Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habi-

tatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial, desplegar els ins-
truments que estableix, per tal de donar resposta a la suspensió de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, posant una atenció especial a: 

1r. Augmentar el nombre d’habitatges destinats a ús social per mitjà de l’expro-
piació temporal de l’ús dels habitatge buits de les entitats financeres.

2n. Potenciar l’obligació de reallotjament de les persones en risc d’exclusió social 
residencial per mitjà del sistema transitori que estableix el dit projecte de llei, per tal 
que les entitats financeres ofereixin un lloguer social a les famílies vulnerables que 
estan a punt d’ésser desnonades.

3r. Desplegar les comissions d’habitatge i assistència davant de situacions d’emer-
gència social arreu del territori per a donar una resposta efectiva als casos de sobre-
endeutament.

b) Prioritzar la dotació pressupostària destinada a les prestacions per a evitar la 
pèrdua de l’habitatge.

c) Fer un procés participatiu per a l’elaboració dels criteris que ha de tenir l’apli-
cació d’una llei de lloguer.

d) Intensificar el suport a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social i a les entitats 
del tercer sector per mitjà de la cessió d’habitatges del parc públic.
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60
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar el reglament que estableix el Decret llei 1/2015, del 24 de març, de 

mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents 
de processos d’execució hipotecària, per a desplegar el funcionament del Registre 
d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant. En aquest sentit, el re-
glament ha d’incorporar tots els habitatges en mans de grans tenidors que estiguin 
desocupats i provinguin de situacions diferents de les que ja regula l’esmentat De-
cret, per tal d’ampliar el nombre d’habitatges inscrits en aquest registre i donar no-
ves eines als ajuntaments per a reduir el nombre d’habitatges buits.

b) Donar un termini de sis mesos, a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, 
per a presentar les conclusions del Pla territorial sectorial de l’habitatge, a partir del 
qual el Govern ha d’elaborar, concertadament i com a fruit d’un procés participatiu, 
un nou pacte nacional de l’habitatge que estableixi les línies estratègiques que s’han 
d’impulsar en aquest àmbit fins al 2030.

c) Presentar, davant les grans dificultats d’accés a l’habitatge de lloguer que hi ha 
en municipis d’arreu del territori, durant el primer trimestre del 2017, un pla estratè-
gic que incorpori mesures concretes per a aconseguir que el lloguer sigui una opció 
viable, atractiva i assequible per a les persones que volen accedir a un habitatge i no 
poden fer-ho en les condicions actuals.

VIII.3. Dret a serveis públics de qualitat

61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar el codi ètic del servei públic de Catalunya.
b) Crear l’Observatori de la Diversitat Religiosa, per mitjà del qual s’ha d’actua-

litzar el Mapa religiós de Catalunya i s’han de promoure les successives onades del 
Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat.

c) Aprovar l’oferta d’ocupació pública per al 2017 després de l’aprovació de la llei 
de pressupostos per al 2017 i prioritzar la convocatòria dels col·lectius més directa-
ment relacionats amb els serveis essencials per a la ciutadania.

VIII.4. Dret a la salut

62
1. El Parlament de Catalunya manifesta que, tal com afirma la Declaració d’Hè-

lsinki, del 2013, les administracions públiques tenen el compromís ineludible d’as-
solir l’equitat en salut i de reconèixer que gaudir del nivell de salut més alt possible 
és un dret fonamental de tot ésser humà, sense distincions.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que, per tal de garantir una estratègia 
sòlida de promoció de la salut, de prevenció i de lluita contra les desigualtats, i tam-
bé per tal de combatre l’efecte negatiu dels determinants socials de la salut, cal una 
actuació intersectorial coordinada dels poders públics.

VIII.4.1. Pla interdepartamental de salut pública

63
El Parlament de Catalunya constata que saber quines són les implicacions en sa-

lut de les decisions que es prenen és un punt imprescindible de tota política pública. 
Essent el Pla interdepartamental de salut pública, creat per la Llei 18/2009, del 22 
d’octubre, de salut pública, la concreció d’aquest enfocament en les polítiques del 
Govern, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar les actuacions interdepartamentals amb relació al Pinsap, com a prin-
cipal eina en l’estratègia de «salut a totes les polítiques».
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b) Promoure la implantació regional del Pinsap, impulsant la col·laboració de tots 
els departaments en l’àmbit regional, de les administracions locals i dels altres ac-
tors territorials implicats.

c) Contribuir a la creació, territorialment, d’eines de participació comunitària per 
tal d’establir objectius, posar en pràctica accions coordinadament amb els actors ter-
ritorials i avaluar-ne els resultats.

d) Potenciar l’avaluació de l’impacte en salut, mitjançant el Test Salut que preveu 
el Pinsap, de les polítiques públiques que són responsabilitat del Govern.

VIII.4.2. Pacte d’accessibilitat dels serveis de salut 2016-2020

64
El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de generar els canvis necessaris en la 

manera d’atendre la població, per a millorar l’accessibilitat i la resolució dels serveis 
de salut, i a fi de proporcionar una atenció excel·lent i de qualitat, insta el Govern a: 

a) Consolidar les iniciatives relacionades amb els models d’atenció de les pato-
logies més prevalents i de més interacció entre l’atenció primària i l’especialitzada, 
fent-ne el seguiment en l’aplicació als territoris, avaluant-ne els resultats i incorpo-
rant-ne algunes de noves, i progressar així en la integració de serveis, la resolució i 
l’excel·lència en resultats clínics.

b) Tenir com a gran repte amb relació als ciutadans la reducció de les llistes d’es-
pera, que és un indicador d’equitat i accessibilitat del sistema sanitari català, i, en 
aquest sentit, aplicar totalment, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, el 
Pla integral per a la millora de les llistes d’espera sanitàries, recentment aprovat, que 
prioritza actuacions per a l’increment de l’activitat a fi de reduir el temps d’espera 
i el nombre de persones en llista d’espera, la gestió proactiva dels pacients en llista 
d’espera, la facilitació d’una informació més accessible i l’apoderament de l’atenció 
primària millorant l’accés a les primeres visites de consultes externes.

VIII.4.3. Reducció de les llistes d’espera i millora del transport sanitari

65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Homogeneïtzar els protocols per a la determinació de les llistes d’espera de 

tots els centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Sis-
cat) i proporcionar als pacients la data aproximada d’intervenció o el número d’ordre 
dins la llista d’espera, tant per als procediments quirúrgics com per als diagnòstics, 
com a expressió de transparència, tal com ha proposat el Síndic de Greuges.

b) Establir criteris clars i objectius de priorització per gravetat i el procés de se-
guiment i inspecció perquè es compleixin, i crear un portal de transparència en la 
gestió de les llistes d’espera.

c) Definir i aplicar un temps màxim d’espera garantit per a rebre atenció en el 
servei d’urgències d’un hospital, i també un temps màxim d’espera en un box del 
servei d’urgències hospitalàries per a ésser ingressat a planta, que no superi les vint-
i-quatre hores d’estada, d’acord amb el text aprovat en la Moció 23/XI, sobre el mi-
llorament de l’atenció sanitària.

d) Garantir que cap pacient intervingut no hagi de prorrogar l’estada al quiròfan 
per motiu de manca de llits disponibles en la unitat de cures postoperatòries o en la 
unitat d’hospitalització que correspongui, i que cap pacient no hagi de perllongar 
l’estada a la unitat de cures postoperatòries per motiu de manca de llits d’hospita-
lització.

e) Garantir la prestació assistencial als pacients en el centre més proper a llur 
domicili, però, alhora, respectar el dret d’opció dels pacients que, per les raons que 
sigui, prefereixen ésser atesos en altres centres del sector públic.
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f) Garantir d’una manera efectiva el dret dels ciutadans a obtenir una còpia com-
pleta de la pròpia història clínica, que contingui els informes, els resultats i les imat-
ges de les proves analítiques i de diagnòstic i tractament que els hagin estat realitza-
des. L’obtenció d’aquesta còpia ha d’ésser gratuïta quan s’exerceixi amb la finalitat 
de rebre una segona opinió, sigui o no dins el sistema públic català de salut, i, en 
qualsevol cas, només se’n podrà exigir una contraprestació si està sotmès a una taxa 
pública, sempre amb la limitació del preu de cost real dels materials de suport.

g) Tenir en compte els infants com a segment de població vulnerable a l’hora 
d’accedir a les prestacions sanitàries.

h) Elaborar un informe sobre els terminis actuals en les llistes d’espera dels in-
fants per a consultes externes amb especialistes, proves diagnòstiques i interven-
cions quirúrgiques amb l’objectiu d’establir i millorar la ràtio actual. Cal fer un es-
forç en aspectes de medicina pal·liativa amb criteris d’equitat territorial, i donar a 
conèixer els resultats i les conclusions de l’informe als professionals sanitaris i tam-
bé en seu parlamentària.

i) Complir la Moció 17/XI, sobre el transport sanitari i l’atenció de les urgències 
i emergències mèdiques, per a evitar els grans problemes assistencials que hi ha en 
aquest àmbit.

j) Complir la Moció 39/XI, sobre la política sanitària, especialment en matèria 
odontològica, pel que fa a potenciar la política de prevenció de la sanitat odonto-
lògica pública, garantir l’accés a l’atenció odontològica especialitzada en casos pe-
diàtrics o amb situacions odontològiques complexes, millorar la detecció precoç del 
càncer oral a Catalunya i convocar més places d’odontòleg.

VIII.4.4. Síndromes de sensibilització central

66
El Pla de salut 2016-2020 incorpora actuacions específiques per a grups de po-

blació amb més càrrega de morbiditat o amb una pitjor qualitat de vida, amb la vo-
luntat de generar actuacions que comportin canvis en la manera d’atendre les perso-
nes, orientades a millorar l’accessibilitat i la resolució. Les persones amb síndrome 
de sensibilització central són, de fet, un col·lectiu amb relació al qual cal revisar el 
model actual d’atenció per a millorar-ne l’accessibilitat i la integració. Per això, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar el desplegament del Pla d’atenció a les persones afectades per les 
síndromes de sensibilització central, basat en les recomanacions incloses en el do-
cument consensuat amb experts i associacions de pacients al juliol del 2015, amb 
l’objectiu de culminar-lo en els propers sis mesos.

b) Promoure el funcionament de les unitats d’expertesa com a veritables espais 
de coordinació territorial i de treball en xarxa entre l’atenció primària i comunitària 
i l’atenció especialitzada, amb una clara orientació a millorar la qualitat de vida dels 
pacients amb síndrome de sensibilització central, adequant l’assignació de recursos 
al nou model d’atenció.

c) Completar el procés d’acreditació de les unitats d’expertesa en el termini de 
tres mesos, amb una distribució territorial que garanteixi l’equitat i l’accessibilitat.

d) Establir una comissió de seguiment del Pla d’atenció a les persones afectades 
per les síndromes de sensibilització central, en la qual han de participar les associa-
cions de pacients afectats.

e) Dur a terme en els propers sis mesos una campanya de comunicació per a aug-
mentar el grau de coneixement de les síndromes de sensibilització central entre la 
població general, enfocada especialment a la desestigmatizació de les persones que 
pateixen aquestes malalties.

f) Informar-lo, abans del 30 de juny de 2017, dels primers resultats del desple-
gament del Pla d’atenció a les persones afectades per les síndromes de sensibilitza-
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ció central, incloent-hi un balanç del grau d’acceptació del model entre les persones 
afectades.

VIII.4.5. Professionals de la salut

67
1. El Parlament de Catalunya manifesta que els professionals són l’actiu princi-

pal del sistema sanitari i que, per tant, en un sistema sanitari proper a les necessi-
tats assistencials de la població, aquests professionals han d’estar implicats en tot el 
procés assistencial.

2. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç fet pels professionals de la salut 
durant els darrers anys i considera que és important de mantenir i motivar llur lide-
ratge dins del sistema. Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Avançar, en el marc d’un pla de desenvolupament professional, en un sistema 
de reconeixement de la tasca dels professionals de la salut.

b) Impulsar els òrgans de participació dels professionals en el sistema sanitari a 
fi d’afavorir el lideratge dels professionals en llurs organitzacions.

c) Promoure la implicació activa dels professionals de la salut en l’aplicació de 
les polítiques emanades del Pla de salut 2016-2020.

68
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar els efectes en el sistema públic de salut de la sentència dictada pel 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 14 de desembre de 2015 amb relació a la 
renovació successiva de contractes temporals destinats a cobrir llocs de treball, amb 
el benentès que s’han de determinar els llocs de treball estructurals i necessaris i 
que s’han de cobrir de manera permanent.

b) No fer noves retallades en personal sanitari –ni en condicions salarials ni la-
borals, ni en jornades, ni en el nombre ni les condicions de les contractacions– en 
cap centre de la xarxa pública durant el 2016 i el 2017.

c) Garantir les substitucions de les jubilacions i les baixes de professionals sani-
taris necessàries per a evitar que comportin una pèrdua global en la disponibilitat 
del personal sanitari necessari per a garantir l’activitat assistencial.

d) Adoptar les mesures necessàries per a equiparar les condicions salarials i la-
borals dels professionals de la sanitat a les ràtios mitjanes de la Unió Europea en el 
termini més breu possible.

e) Obrir una convocatòria de places d’oferta pública d’ocupació a l’Institut Ca-
talà de la Salut, per a resoldre la precarietat i l’interinatge que actualment pateixen 
molts treballadors.

VIII.4.6. Tecnologies de la informació i la comunicació

69
El Parlament de Catalunya manifesta que els models assistencials han d’aprofitar 

al màxim les possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació, i per 
això, insta el Govern a desenvolupar el model de transformació digital que necessita 
el sistema sanitari. Aquest procés ha de tenir com a prioritats: 

a) Garantir la interoperabilitat en l’ecosistema sanitari de Catalunya, per tal que 
les històries clíniques pròpies dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial 
puguin facilitar la informació sanitària de salut i social d’un pacient en el lloc i el 
moment en què calen, seguint sempre els estàndards de seguretat i confidencialitat 
pertinents.

b) Potenciar la gestió de la informació sanitària per tal de completar un model 
d’elaboració d’informes (reporting) i anàlisi de la informació que ajudi a la presa de 
decisions estratègiques, tàctiques i operatives.
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c) Elaborar un pla de sistemes que tingui en compte l’entorn de canvis constants 
en tecnologies i en generació i tractament de la informació. Aquest pla s’ha de fer 
amb la participació conjunta dels proveïdors del sistema sanitari integral d’utilitza-
ció pública de Catalunya.

VIII.4.7. Transposició de la Directiva 2014/24/UE

70
El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de definir un sistema sanitari públic, 

d’abast universal, equitatiu, que es basi en el millorament de l’eficàcia, la sostenibili-
tat i la qualitat del sistema i que faciliti la consolidació de les entitats d’economia so-
cial com a proveïdors de la xarxa pública, tal com fan els estats membres de la Unió 
Europea socialment més avançats, com Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Bèlgica i 
França, insta el Govern a posar en marxa la transposició de la Directiva 2014/24/
UE, del Parlament Europeu i del Consell, del 26 de febrer, sobre contractació públi-
ca, per a la concertació de serveis públics socials i sanitaris en el context de l’econo-
mia social a Catalunya, per tal de regular amb garantia la concertació dels serveis 
públics socials i de la salut que es presten als ciutadans.

VIII.4.8. Finançament, inversions i reformes estructurals

71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla d’increments pressupostaris i d’inversions sanitàries per a arri-

bar a una despesa per capita d’acord amb els estàndards europeus.
b) Elaborar plans d’inversions pluriennals (2017-2020) per a garantir l’actualitza-

ció i la renovació tecnològiques i el manteniment d’infraestructures a la xarxa hos-
pitalària de la sanitat pública. Els plans han d’ésser per centre i per regió sanitària, 
amb l’objectiu de cercar un millor equilibri territorial en la dotació de recursos i 
garantir l’equitat.

c) Avaluar els avantatges per a establir sistemes d’informació únics que incloguin 
gestió clínica, gestió pressupostària i comptabilitat general i analítica a les institu-
cions que formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalu-
nya. Aquest sistema d’informació: 

1r. Ha d’ésser propietat del Servei Català de la Salut i alhora garant de la seva ac-
tualització i interconnectivitat entre centres, serveis professionals (història clínica) 
i usuaris (carpeta de salut).

2n. Ha d’ésser cedit a les institucions i entitats proveïdores, que resten obligades 
a utilitzar-lo.

3r. S’ha d’aplicar del 2017 al 2020 a tots els proveïdors d’atenció primària.
d) Recuperar el pes de l’atenció primària en el pressupost de salut.

VIII.4.9. Atenció primària

72
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla estratègic d’atenció primària que tingui en compte, entre al-

tres, l’habilitació dels equips d’atenció primària per a gestionar les agendes hospita-
làries de proves diagnòstiques i especialistes dels hospitals de referència, i revertir 
les iniquitats territorials generades per les retallades, amb un pla estratègic d’atenció 
primària.

b) Desenvolupar la xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’uti-
lització pública de Catalunya establerta pel Decret 196/2010, del 14 de desembre, del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
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c) Incorporar els professionals de la salut pública a l’atenció primària per a co-
ordinar i generar sinergies entre els diversos agents implicats (metges, infermers, 
serveis socials, farmacèutics, etc.).

VIII.4.10. Acords incomplerts

73
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar, durant el període de sessions actual, el decret al qual es va compro-

metre relatiu a la prescripció infermera.
b) Elaborar un pla de xoc real per a reduir les llistes d’espera diagnòstiques i 

quirúrgiques.
c) Presentar un pla i un calendari per a la incorporació gradual arreu del terri-

tori d’accions de discriminació positiva per a combatre les desigualtats en salut a 
Catalunya.

d) Tendir a recuperar un temps d’espera garantit per a ésser diagnosticat i trac-
tat, el que genera el dret a ésser atès dins uns terminis establerts a priori i garantits.

e) Complir el reiterat mandat parlamentari per a apoderar l’atenció primària com 
a pilar del sistema sanitari i presentar, durant el període de sessions actual, el Pla 
d’atenció primària i l’atenció continuada.

f) Presentar un pla director d’urgències i del Servei d’emergències mèdiques.

VIII.4.11. Compromisos amb la societat

74
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Redactar el Pla integral d’atenció a les malalties neurodegeneratives, amb un 

èmfasi especial en l’esclerosi múltiple, l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, 
l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.

b) Impulsar la redacció, en cada centre hospitalari, de programes per a conviure 
amb les diverses malalties cròniques, amb una atenció especial a les malalties mi-
noritàries.

c) Posar en marxa els consells de participació.

VIII.4.12. Millora de l’atenció sanitària

75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer que la tasca dels professionals que presten servei al sistema sani-

tari públic català és clau per a garantir una qualitat assistencial de primer nivell, tot 
i que les condicions en què duen a terme llurs funcions no són les més adequades.

b) Revisar la llista de procediments garantits i de terminis de referència, cercant 
un consens professional majoritari i prioritzant el compromís de l’Administració 
amb els pacients, com a expressió d’un servei sanitari públic de qualitat.

c) Dur a terme les accions necessàries, tant pel que fa a la dotació de recursos 
materials i humans i a l’adequació d’equipaments en l’àmbit públic com a la con-
certació de recursos de l’àmbit privat, per a reduir les llistes d’espera a nivells que 
es puguin considerar acceptables i per a satisfer les necessitats del sistema sanitari 
públic d’acord amb el que estableix la Llei 15/1990, del 8 de juliol, d’ordenació sa-
nitària a Catalunya.

d) Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a 
l’atenció primària per a millorar la capacitat de resposta davant la demanda ciuta-
dana, especialment en els llocs on es detecten més disfuncions. Aquesta reforma ha 
de tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències en centres d’atenció 
primària.
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e) Prendre en consideració en la reforma de l’atenció primària el paper que les 
oficines de farmàcia, distribuïdes per tot el territori, poden assumir com a part inte-
grant del sistema de salut pública.

VIII.5. Lluita contra les desigualtats socials, renda mínima d’inserció  
i renda garantida de ciutadania

76
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar el compliment dels acords 

de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmi-
ca, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional, tant en els pressupos-
tos del 2017 com en el darrer trimestre del 2016 per mitjà dels marges de maniobra 
que permeten els pressupostos prorrogats.

77
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, abans del debat dels pres-

supostos, l’Informe de progrés social, amb la finalitat de situar com a prioritat, tant 
en el debat polític com en l’acció del Govern, les desigualtats socials i el desenvo-
lupament sostenible, per mitjà d’indicadors més reals sobre el rendiment econòmic, 
el progrés social i l’impacte real, tant en el medi ambient com en el benestar de la 
ciutadania.

78
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini d’un mes, 

les noves condicions per a recuperar la renda mínima d’inserció com a dret subjec-
tiu, a partir dels acords que s’estableixin amb els agents socials.

79
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiva la renda garantida de 

ciutadania durant el 2017, un cop s’hagin enllestit els treballs de la ponència de la 
proposició de llei corresponent.

80
El Parlament de Catalunya es compromet a adoptar totes les decisions necessà-

ries per tal que durant l’any 2017 es posi en marxa de forma efectiva la prestació de 
la renda garantida de ciutadania.

IX. Política integral d’acollida

81
El Parlament de Catalunya, per a crear i garantir un model integral d’acollida a 

Catalunya, insta el Govern a: 
a) Formular una política integral d’acollida que tingui per principi la inclusió 

social des del minut zero i que pugui garantir els drets civils, socials i polítics de 
les persones estrangeres. Això també implica una política contra el racisme i la is-
lamofòbia.

b) Desenvolupar de manera integral el Pla de protecció internacional i garan-
tir-ne la dotació pressupostària, d’acord amb les necessitats de les entitats d’acollida. 
Aquest pla s’ha de revisar.

c) Crear antenes, en coordinació amb entitats i moviments socials, per a detectar 
possibles sol·licitants d’asil, a tot el territori de Catalunya, especialment a les ciutats 
de Girona i Tarragona, i per tal que aquestes persones puguin accedir als circuits 
d’acollida.

d) Desenvolupar un programa específic per a detectar les persones que estan fora 
dels circuits d’asil de l’Estat i les persones que han caigut en la irregularitat perquè 
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els han denegat l’estatut de refugiat, i per a poder garantir-los els drets i la inserció 
als circuits d’acollida i integració social.

e) Complementar l’acollida que l’Estat dóna als sol·licitants d’asil, quan la perden 
abruptament passats els sis primers mesos.

f) Desplegar protocols reals i concrets per a aplicar el model d’acollida a grups 
especials i vulnerables, com les possibles víctimes de tràfic de persones, les perso-
nes LGTBI i els menors no acompanyats, des d’una perspectiva de drets humans, 
i ampliar els terminis dels circuits d’acollida de l’Estat aplicables a aquests grups.

g) Impulsar plans de formació i ocupació que puguin garantir l’accés real al 
mercat de treball dels refugiats, una assignatura pendent en polítiques d’asil, no 
solament a Catalunya sinó també a Europa, i alhora clau per a combatre la segre-
gació. Una política integral d’acollida ha d’assumir que no hi ha integració social 
sense integració laboral i econòmica. La integració laboral també s’ha de treballar 
des del minut zero, i no després de la resolució de l’estatut de refugiat, abans que 
els sol·licitants d’asil rebin el permís de treball, una condició jurídica no exempta de 
burocràcia.

h) Impulsar una política de sensibilització i conscienciació per a tota la societat 
sobre la protecció internacional com a dret humà i com a responsabilitat de tothom. 
Un model integral d’acollida ha de respondre a les necessitats de les persones estran-
geres, però també ha de concordar amb un model de societat igualitària, que pugui 
prevenir el racisme i combatre la segregació i l’estratificació social.

82
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa una campanya insti-

tucional per a difondre el missatge d’acollida de Catalunya a les persones refugiades.

X. Ensenyament

X.1. Un ensenyament de qualitat

83
El Parlament de Catalunya valora positivament l’encàrrec del Govern al Consell 

Escolar de Catalunya per tal que articuli un debat sobre el futur de l’educació a Ca-
talunya i insta a desenvolupar el debat amb la voluntat d’obrir-lo al màxim a la par-
ticipació de la comunitat educativa i del conjunt de la societat.

84
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Apostar per l’autonomia dels centres educatius, amb la confiança que aquesta 

autonomia els ajudarà a créixer, a innovar i a teixir xarxa entre ells i que afavorirà el 
treball en xarxa dels centres educatius, tant entre ells com amb l’entorn, començant 
per les famílies, des d’una concepció comunitària en què l’escola és l’eix principal 
de diverses actuacions educatives i culturals del barri o poble, formals i no formals, 
i també del treball del món associatiu i professional i dels ens locals mateixos.

b) Garantir el suport de l’Administració a les pràctiques d’innovació, amb projec-
tes educatius sòlids, que converteixin l’ensenyament públic en referència de qualitat 
educativa, i amb una dotació de plantilles de professors suficients, estables i impli-
cades en el projecte del centre.

c) Desenvolupar iniciatives d’avaluació i prospectiva educatives, enfocades tant 
a resultats com a processos d’aprenentatge i vinculades a la recerca internacional.

d) Fer formació específica per a l’aplicació del canvi cap al model competencial, 
especialment pel que fa a l’avaluació per competències.

e) Continuar apostant per la immersió lingüística com a model lingüístic adequat 
que garanteixi el domini de la llengua catalana per tots els alumnes com a eina de 
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cohesió, identitat i convivència en la societat, i el domini de la llengua castellana, 
cooficial a Catalunya, com a instruments per a actuar en els entorns acadèmics, so-
ciopolítics i laborals més propers.

f) Continuar facilitant el domini d’altres llengües, especialment de l’anglès, com 
a eines d’aprenentatge i d’emprenedoria al llarg de la vida i per a l’adquisició d’una 
capacitació i formació professionals de qualitat, i el manteniment i la difusió de les 
llengües d’origen dels alumnes nouvinguts com a riquesa aportada al sistema educa-
tiu i com a oportunitat per als alumnes que les parlen, en el marc de la globalització 
i la internacionalització de la societat catalana del futur.

g) Iniciar l’elaboració del decret pel qual s’estableixen els criteris i el procedi-
ment d’elaboració de la programació de l’oferta de places escolars del Servei d’Edu-
cació de Catalunya.

h) Tramitar els decrets reguladors del funcionament del menjador i el transport 
escolars. Pel que fa als menjadors, el decret ha d’introduir criteris clars en la con-
tractació i acomplir la normativa vigent en matèria de transparència amb relació a 
llur funcionament. Quant al transport escolar obligatori, el decret ha de donar res-
posta a les necessitats reals causades per la distància i a les necessitats de transport 
alternatiu, més enllà de l’actual criteri basat en el terme municipal.

i) Avaluar, conjuntament amb els consells comarcals i les associacions de muni-
cipis, l’aplicació del nou sistema de beques de menjador.

j) Prioritzar els ajuts per a menjador i transport escolars en els centres d’educa-
ció especial per a tots els alumnes de fora del municipi on hi ha el centre i per als 
alumnes del mateix municipi amb necessitats educatives específiques, i també en 
els centres situats fora del nucli urbà i de difícil accés en transport públic, atès que 
en els centres d’educació especial el menjador és un espai educatiu imprescindible.

k) Continuar apostant pels centres de màxima complexitat per mitjà de l’acompa-
nyament en el millorament del nivell competencial dels alumnes, sens perjudici de 
les quatre-centes dotacions més de docents aprovades per al curs 2016-2017.

l) Apostar per les millores en les substitucions dels docents i del personal de su-
port, com els tècnics d’integració social i els tècnics d’educació infantil, prioritzant 
el millorament de l’assignació de les substitucions en els centres públics dependents 
del Departament d’Ensenyament mentre no sigui possible pressupostàriament co-
brir totes les substitucions des del primer dia, per a afegir nous criteris que agilitin 
la cobertura de les substitucions des de l’inici del curs 2016-2017 amb la finalitat 
de millorar l’atenció als alumnes i facilitar l’organització dels centres i la tasca dels 
docents.

m) Treballar per garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb 
necessitats específiques de suport educatiu entre tots els centres del Servei d’Educa-
ció de Catalunya, mitjançant les comissions de garantia d’admissió i la participació 
dels ajuntaments i de les famílies, entre altres mecanismes.

n) Presentar davant del Consell Escolar de Catalunya el decret de l’atenció edu-
cativa als alumnes en el marc d’un sistema inclusiu, per tal que se’n puguin iniciar 
els tràmits d’aprovació abans de la fi del 2016.

o) Presentar al Parlament un calendari per a l’execució de les obres de construc-
ció i remodelació dels centres escolars que tinguin més mancances infraestructurals 
i d’adequació.



BOPC 237
18 d’octubre de 2016

1.10. Acords i resolucions 28

X.2. Un sistema educatiu basat en una distribució equitativa  
d’oportunitats d’aprenentatge i d’èxit escolar

X.2.1. Incompliment dels mandats parlamentaris

85
El Parlament de Catalunya insta el Govern a comparèixer davant la Comissió 

d’Ensenyament, abans que finalitzi l’any 2016, per a informar sobre l’inici de curs i 
sobre les actuacions previstes i el calendari de compliment respecte a les qüestions 
següents: 

a) La presentació del Pla d’oferta educativa per als propers 5-10 anys en col·labo-
ració i consens amb els ens locals i la comunitat educativa.

b) La implantació del model de l’institut escola per a garantir la continuïtat pe-
dagògica.

c) La reducció efectiva de la ràtio d’alumnes per classe, i en especial en els grups 
de P3 de centres situats en entorns d’alta complexitat, amb un repartiment de l’alum-
nat equitatiu o equilibrat, uniforme en tot el territori.

d) La presentació d’un informe sobre l’impacte pedagògic, econòmic i social 
dels projectes relacionats amb la compactació horària, tenint en compte l’opinió de 
la comunitat educativa.

e) La recuperació de la coresponsabilitat del Govern en el finançament del servei 
públic d’escoles bressol.

f) La presentació del calendari corresponent al Pla d’execució d’obres de cons-
trucció i remodelació dels centres escolars amb mancances infraestructurals i d’ade-
quació.

X.2.2. Escola inclusiva

86
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar el decret de l’escola inclusiva, d’acord amb la comunitat educativa, 

abans que finalitzi el primer quadrimestre del 2017.
b) Garantir el contínuum de recursos i la coordinació interprofessional a l’escola 

i la resta de recursos socials i sanitaris, i també la informació a les famílies al llarg 
de l’etapa escolar.

c) Garantir que les ràtios de provisió de professionals són les adequades per a 
l’atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials en règim d’educació in-
clusiva i les necessitats de suport a l’aula.

d) Dotar els centres escolars, d’acord amb el dit decret, dels recursos humans 
necessaris per a fer possible l’escolarització de tots els alumnes en condicions ade-
quades, que incloguin: 

1r. La provisió suficient de mestres d’educació especial.
2n. L’assignació de personal de suport necessari, amb una dotació condicionada 

a l’evolució de necessitats educatives especials individuals present en cada centre 
per a fer possible l’educació inclusiva.

3r. La implantació de les unitats de suport a l’educació especial, d’acord amb l’es-
tudi de valoració de les necessitats del territori, per a garantir l’atenció dels alumnes 
per als quals l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) ha indicat 
aquest tipus d’escolarització.
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X.2.3. Combat de la segregació escolar

87
El Parlament de Catalunya insta el Govern a definir un pla de política educativa 

de lluita contra la segregació escolar que garanteixi l’equitat en l’accés de tot l’alum-
nat i que inclogui: 

a) Fixar com a prioritat de la inspecció el control de pràctiques que limiten l’ac-
cés de l’alumnat i afavoreixen de facto la segregació escolar.

b) Revisar el decret d’admissió d’alumnat actual, en col·laboració amb els ens lo-
cals i la comunitat educativa, segons les recomanacions del Síndic de Greuges per a 
suprimir els criteris que poden atemptar contra el principi d’equitat en el dret d’ac-
cés a l’educació.

X.2.4. Innovació educativa

88
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de millorar la qualitat de 

l’educació a partir de la inversió en programes d’innovació perdurables en el temps, 
atesa la creixent inquietud pedagògica per part dels equips docents i de la comunitat 
educativa davant les noves necessitats.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en els pressupostos per 
al 2017 una partida suficientment dotada per a innovació educativa que faci possible 
invertir en formació, assessorament, acompanyament, treball en xarxa, treball en 
equip, estabilitat i perdurabilitat.

X.3. Formació professional

89
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en funcionament, amb la col-

laboració entre els departaments implicats i la participació i el consens dels actors 
i els agents socials del sistema, la nova estructura del sistema de formació i quali-
ficació professionals de Catalunya, d’acord amb la Llei 10/2015, del 19 de juny, de 
formació i qualificació professionals, per a la constitució de la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals i la constitució de l’Agència Públi-
ca de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

90
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar i posar en marxa durant el 

2016, per part dels departaments implicats, el primer pla d’acreditació i qualificació, 
a què fa referència la disposició final sisena de la Llei 10/2015, i amb l’estructura 
establerta per l’Acord GOV/49/2016, del 26 d’abril, pel qual s’aproven les directrius 
del Pla d’acreditació i qualificació professionals. Aquest pla, de caràcter pluriennal, 
ha d’incloure accions d’avaluació i acreditació de competències professionals.

91
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar efectivament, abans de la fi 

del 2016, el pla pilot dels itineraris formatius específics, de caràcter postobligatori, 
destinats a joves amb necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat 
intel·lectual lleu o moderada, d’acord amb el que estableixen l’article 21 de la Llei 
10/2015 i l’Acord GOV/120/2016, del 30 d’agost. Així mateix, insta el Govern a am-
pliar l’oferta d’aquests itineraris i estendre’ls a tot el territori, per al curs 2017-2018.

92
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar el desplegament de la Llei 

10/2015 i, no més tard del curs 2017-2018, implantar efectivament les mesures se-
güents establertes per aquesta llei: 
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a) Acordar, regular i establir l’estructura i el procediment d’elaboració de l’in-
forme de prospecció de necessitats de formació i qualificació, que pugui orientar la 
planificació dels serveis del sistema de formació i qualificació professionals del sis-
tema de formació professional.

b) Iniciar, el 2017, el funcionament efectiu d’una xarxa de centres de formació 
professional integrada que ofereixin els serveis bàsics del sistema, perquè atenguin 
les necessitats de formació i qualificació dels sectors prioritaris de l’economia ca-
talana.

c) Iniciar l’oferta de serveis integrats d’informació i orientació del sistema de for-
mació professional, que identifiquin per a cada usuari les diverses possibilitats que 
ofereix el sistema.

93
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar l’oferta de cicles de for-

mació professional amb modalitat dual i el nombre d’empreses i entitats que hi par-
ticipen. El Govern ha de publicar els resultats d’inserció laboral assolits en el grau 
mitjà i en el superior amb aquesta modalitat formativa. Així mateix, el Parlament 
insta el Govern a regular i implantar accions de formació específica per als tutors 
d’empresa que intervenen en la formació professional dual.

94
El Parlament insta el Govern a fomentar la formació professional industrial, mit-

jançant noves mesures d’orientació acadèmica adreçades als alumnes de l’educació 
obligatòria i postobligatòria, singularment de l’educació secundària obligatòria i del 
batxillerat, per a incrementar la proporció d’alumnes que trien i cursen aquests es-
tudis, d’acord amb les expectatives d’inserció i promoció laboral.

X.4. Supressió de les revàlides a educació secundària i batxillerat

95
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-

vern de l’Estat la retirada del Reial decret 310/2016, del 29 de juliol, pel qual es re-
gulen les avaluacions finals d’educació secundària obligatòria i de batxillerat.

XI. Polítiques socials

XI.1. Foment de les polítiques socials com a eina per a la igualtat 
d’oportunitats

96
El Parlament de Catalunya constata que per a poder continuar atenent les neces-

sitats socials dels ciutadans cal continuar construint un millor estat del benestar, i 
que per a evitar que es generin desigualtats i manca d’oportunitats vitals i poder fer 
front als nous reptes socials s’ha d’articular una xarxa de serveis socials de qualitat.

97
El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar per l’equitat territorial i l’ar-

ticulació amb les altres polítiques públiques, amb la finalitat de coordinar les polí-
tiques públiques en matèria de serveis socials. En aquest sentit, insta el Govern a: 

a) Crear el Consell de Coordinació del Benestar Social.
b) Impulsar el Consell d’Avaluació de Necessitats Socials.

98
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un nou pla estratègic de ser-

veis socials de Catalunya. En aquest pla, que ha de partir de la síntesi avaluadora del 
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Pla 2010-2013, hi han de participar tots els actors del sistema de serveis socials de 
Catalunya, mitjançant els òrgans de participació a què fa referència la Llei 12/2007, 
de l’11 d’octubre, de serveis socials.

99
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme, amb posterioritat, i 

alineada amb el Pla estratègic de serveis socials de Catalunya, una actualització tèc-
nica de la Cartera de serveis socials. En l’elaboració d’aquesta actualització hi han 
de participar tots els actors del sistema de serveis socials de Catalunya, mitjançant 
els òrgans de participació a què fa referència la Llei 12/2007.

100
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar el millorament del model 

de serveis socials abans que no fineixi el 2016. Aquest impuls ha d’enfortir i situar 
els equips bàsics d’atenció social com a pedra angular i única porta d’entrada del 
sistema de serveis socials, i ha de promoure: 

a) El reconeixement de la funció directiva dels coordinadors de serveis socials de 
les àrees bàsiques de serveis socials.

b) La supervisió i el suport als equips bàsics de serveis socials.
c) El millorament dels processos d’atenció als usuaris i l’establiment del profes-

sional de referència.
d) Els àmbits de coordinació estructural i permanent entre el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies i les àrees bàsiques de serveis socials.
e) El treball comunitari d’inclusió social des del territori i la realitat específica 

de cada àrea bàsica.

101
El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar el Pla integral de suport a 

la família 2012-2016 i presentar-ne els resultats el primer trimestre del 2017, i, pa-
ral·lelament, iniciar els treballs del nou pla integral de suport a les famílies per al 
període 2017-2020. En aquest nou pla hi han de participar els diversos departaments 
del Govern, els ens locals i les entitats del sector. Ha de contenir, com a eixos bàsics, 
accions orientades a prevenir factors de risc, promoure accions que incrementin les 
competències de les persones i llurs famílies i suport per a facilitar les activitats i 
l’atenció de necessitats específiques de les famílies.

102
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, durant el primer trimes-

tre del 2017, el primer pla d’acompanyament i protecció de les persones grans, amb 
l’objectiu de potenciar la participació de la gent gran en la societat catalana, l’apo-
derament per a un envelliment actiu, la mentoria, la formació, la prevenció, l’acom-
panyament i la lluita contra el maltractament.

103
El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar l’atenció a les persones 

dependents o amb discapacitat i a la gent gran, tenint en compte els criteris d’equi-
tat de la programació territorial. Aquest millorament ha d’incloure l’augment de les 
prestacions econòmiques vinculades a la dependència, l’increment de l’atenció do-
miciliària i l’augment de les places residencials d’atenció a la gent gran i amb dis-
capacitat.

104
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiva la modificació de l’Or-

dre BSF/130/2014 tan bon punt els tràmits legals i administratius ho permetin.
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105
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar el pacte per la infància 

com a eina efectiva per a continuar impulsant el desplegament de la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

106
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar impulsant les actuacions 

contra el maltractament infantil mitjançant l’aplicació del protocol d’actuació, pre-
venció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltracta-
ment infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

107
El Parlament de Catalunya, amb relació als infants afectats per trastorns de l’es-

pectre de la síndrome alcohòlica fetal, insta el Govern a: 
a) Elaborar i prioritzar un projecte de recerca i disseny de recursos per als in-

fants amb trastorns de l’espectre de la síndrome alcohòlica fetal, que consti, com a 
mínim, d’un estudi de prevalença, un protocol de diagnòstic i tasca de divulgació i 
formació d’aquesta síndrome i una guia de recursos que determini el que necessiten 
els infants amb aquests trastorns en l’àmbit de la salut i en l’àmbit educatiu i social.

b) Impulsar una actuació conjunta del Govern en aquesta matèria, de manera que 
els departaments implicats puguin seguir les recomanacions derivades d’aquest pro-
jecte de recerca i disseny de recursos per a infants amb trastorns de l’espectre de la 
síndrome alcohòlica fetal. Amb l’objectiu de promoure el treball conjunt i compartit 
i abordar aquesta situació de manera global, cal minimitzar riscos i que les famílies 
puguin disposar de la màxima informació possible.

108
El Parlament de Catalunya, amb relació als serveis de primera acollida, insta el 

Govern a: 
a) Desplegar aquests serveis, per tal que les persones immigrades tinguin més 

autonomia i assoleixin de manera més ràpida una participació plena en la societat 
catalana.

b) Desplegar mesures actives contra les situacions d’irregularitat sobrevinguda 
en la població immigrada reagrupada, a causa de les baixades d’ingressos que com-
porta la seva precarització laboral o la pèrdua de la feina per part dels membres de 
la família.

c) Desplegar mesures de reconeixement i visibilització de l’aportació que les per-
sones immigrades fan a la societat catalana.

d) Desplegar mesures de prevenció del racisme i de la xenofòbia.

XI.2. Atenció a la infància, la joventut, la gent gran i les persones amb 
dependència

109
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, abans de la fi del primer trimestre del 2017, un calendari de des-

plegament total de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, i assignar-hi una partida pressupostària suficient en els 
pressupostos del 2017.

b) Presentar, en el termini de quatre mesos, un estudi per a la implantació, a tots 
els centres educatius públics i concertats de Catalunya, del projecte KiVa, desenvo-
lupat per la Universitat de Turku (Finlàndia), d’acord amb el qual es treballa amb els 
alumnes per a evitar situacions d’assetjament escolar.

c) Presentar-se com a acusació popular, d’acord amb l’article 91 de la Llei 
14/2010, en tots els casos d’abusos sexuals a infants o joves que es produeixin en 
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l’àmbit educatiu i a infants o joves tutelats per la Generalitat, començant pel cas del 
col·legi dels maristes i el dels menors víctimes d’abusos d’una xarxa pedòfila que 
produïa vídeos pornogràfics.

110
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actualitzar la Cartera de serveis de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de ser-

veis socials, i ajustar la ràtio de personal dels serveis socials a les noves realitats 
demogràfiques, juntament amb una memòria econòmica per a l’exercici del 2017, de 
manera que es garanteixin els serveis i les prestacions socials.

b) Prioritzar en els pressupostos de la Generalitat per al 2017 el pressupost desti-
nat a l’atenció a les situacions de dependència, de manera que es garanteixi el finan-
çament necessari per a donar cobertura a totes les persones que necessiten aquests 
serveis o prestacions.

c) Reduir els terminis del procés de valoració de la dependència, de la redac-
ció del Pla individual d’atenció, del cobrament de la prestació i de l’accés a serveis 
d’atenció a les situacions de dependència, garantint que el termini màxim sigui de 
tres mesos.

d) Complir la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials, presentant, aquesta le-
gislatura, un projecte de llei d’autonomia personal i dependència que garanteixi la 
participació dels actors socials implicats.

e) Complir la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials, fent efectiva la revisió de 
l’import dels denominats «diners de butxaca» per a les persones amb discapacitat 
beneficiàries d’un servei no gratuït.

f) Augmentar en els pressupostos de la Generalitat per al 2017 la partida de cen-
tres especials de treball per a assegurar: 

1r. El manteniment dels llocs de treball actuals i de les unitats de suport a l’ac-
tivitat professional.

2n. La creació de nous llocs de treball en els centres d’educació especial.
3r. Garantir el finançament dels serveis d’integració laboral.
4t. Garantir el pagament a trenta dies als centres d’educació especial, amb inte-

ressos de demora si l’Administració incompleix el termini estipulat.
g) Aprovar un pla de promoció i inclusió de les persones amb discapacitat resi-

dents al món rural, que inclogui de manera sistemàtica accions i mesures de desen-
volupament humà i inclusió social a favor d’aquest sector de la població amb disca-
pacitat.

h) Presentar-li un estudi detallat dels impagats de la Generalitat, en data 30 de 
setembre de 2016, establir un calendari de pagaments, habilitar l’accés a les línies 
de crèdit de l’Institut Català de Finances i fer efectiu el pagament dels interessos de 
demora per l’impagament de la Generalitat amb: 

1r. Entitats del tercer sector social.
2n. Residències i geriàtrics.
3r. Centres especials d’ocupació.
i) Habilitar en els pressupostos de la Generalitat per al 2017 una partida desti-

nada a cobrir les despeses derivades de la renda garantida de ciutadania que sigui 
oberta, ampliable i que cobreixi totes les necessitats bàsiques.

j) Desplegar totalment la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència, amb la participació activa de les entitats socials interessades, es-
sencialment en tot el que fa referència a les observacions i al·legacions al reglament 
d’aquesta llei.

k) Adoptar les mesures legislatives i reglamentàries necessàries per a modificar 
la disposició setena de la Llei 14/2010 i, per tant, de la Instrucció 1/2012, del 24 de 
febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema de la seguretat social de les 
quals són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalu-

Fascicle segon
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nya, assegurant que la protecció i la tutela d’aquests menors sigui gratuïta i univer-
sal, i tornar a les persones que han estat extutelades durant el període de vigència de 
la Instrucció les quantitats percebudes per la Direcció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència en concepte de prestació d’orfandat i prestació per fill a càrrec 
de les quals han estat beneficiàries durant el temps de tutela.

l) Dotar de transparència els centres tutelars amb l’obligació de l’entitat gestora 
dels centres residencials d’acció educativa i d’educació intensiva de retre comptes de 
les aportacions públiques rebudes, incloent-hi anualment una memòria econòmica 
i d’activitats realitzades, i també dels plans de contingència, les retribucions de ca-
dascun dels professionals del centre amb relació a la seva categoria professional, les 
despeses anuals de funcionament del centre desglossades per conceptes, la despesa 
en concepte de reforma, ampliació i millora dels espais del centre, si es produeixen, 
i la despesa en concepte d’higiene, alimentació i vestimenta dels menors. La publi-
cació de la memòria del 2016 s’ha de presentar dins el primer trimestre del 2017, i 
s’ha de fer així successivament els anys posteriors. Aquesta publicació té caràcter 
preceptiu.

m) Fer cursos específics de formació sobre prevenció, detecció i intervenció con-
tra l’assetjament escolar dirigits als equips psicopedagògics dels centres, per al per-
sonal docent i no docent dels centres educatius, presencials i preceptius, en què 
s’abordin mesures pràctiques.

n) Facilitar, de la manera més eficient, formació específica sobre prevenció, de-
tecció i intervenció contra l’assetjament escolar per a les famílies dels alumnes, en 
què s’abordin mesures pràctiques.

o) Adoptar totes les mesures necessàries per a garantir la protecció efectiva dels 
menors refugiats no acompanyats, atès que en els darrers mesos n’estan arribant 
a Catalunya en nombre creixent a conseqüència de la crisi migratòria. Tenint en 
compte l’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu, cal fer una prevenció específi-
ca davant de riscos com ara l’explotació d’éssers humans i cal iniciar els tràmits 
necessaris davant les administracions competents en la matèria per a assolir el ple 
reconeixement dels drets d’aquests menors, especialment els drets de permanència 
i residència.

p) Augmentar la dotació de les partides pressupostàries corresponents a l’exercici 
pressupostari del 2017 per a atendre les despeses socials existents.

q) Proveir els fons necessaris per a resoldre les situacions de manca d’accés als 
subministraments energètics bàsics de l’habitatge, gestionant eficaçment el fons de 
pobresa energètica per a poder aprofitar-lo al màxim, i corregir així el baix nivell 
d’ús que se n’ha fet fins al moment.

r) Crear un observatori sobre les persones sense llar i l’exclusió residencial, amb 
la participació dels agents socials, els ens locals i els organismes amb competències 
rellevants en aquests casos.

s) Crear un sistema estadístic per a definir i estudiar anualment l’evolució i les 
característiques del sensellarisme i l’exclusió residencial a Catalunya, i monitorar les 
polítiques públiques que hi estan relacionades.

t) Establir, a partir de l’exercici del 2017, un bo d’impacte social per al desenvo-
lupament i la implantació de la metodologia «Primer la llar» (Housing First) a Ca-
talunya que contingui les mesures següents: 

1r. Impulsar, en coordinació amb la resta d’administracions públiques, la figura 
del bo d’impacte social com a fórmula per a l’escalat de projectes d’innovació social 
i la generació d’una metodologia d’avaluació de l’eficiència i els resultats de les en-
titats per a facilitar la presa de decisions sobre llur incorporació al sistema de polí-
tiques públiques de la comunitat.

2n. Posar en marxa un projecte «Primer la llar» en el marc d’una estratègia auto-
nòmica per a l’atenció de persones sense llar que tingui en compte la posada a dispo-
sició del programa de, almenys, quatre-cents habitatges durant el període 2017-2019 
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i que serveixi com a experiència pilot per al desenvolupament d’un programa a més 
gran escala finançat mitjançant bons d’impacte social.

3r. Elaborar una proposta metodològica per a la implantació de bons d’impacte 
social com a fórmula de finançament de projectes socials, que inclogui un model 
d’avaluació de l’impacte social i econòmic de les iniciatives.

u) Complir la Moció 25/XI, sobre les polítiques de joventut, en especial pel que 
fa a: 

1r. L’impuls de la modificació de la normativa relativa al retorn dels catalans que 
resideixen a l’estranger, amb l’objectiu de tenir en compte el recent fenomen de joves 
talents que s’han vist obligats a anar-se’n a l’estranger.

2n. L’adopció de mesures necessàries per a millorar les competències lingüísti-
ques en anglès dels alumnes i reforçar la formació inicial i contínua dels professors 
en aquesta matèria, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin un nivell d’anglès 
suficient per a afrontar els nous reptes professionals.

3r. L’ampliació de les funcions de l’Institut Català de Finances a l’establiment de 
línies de finançament per als joves que es creïn l’empresa pròpia i a la creació de 
fons públics d’inversió de cofinançament o match-funding per a sectors estratègics, 
equiparables als disponibles en altres països de referència.

XI.3. Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència

111
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear un pla de xoc per a millorar l’aplicació de la Llei 39/2006, del 14 de de-

sembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, que permeti reduir la llista d’espera a Catalunya tot i tenir el dret reco-
negut a rebre una prestació, i ocupar les places de residència i centre de dia buides.

b) Garantir, immediatament després de l’aprovació dels pressupostos per al 2017, 
d’acord amb la Llei 39/2006 i amb la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis so-
cials, l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residen-
cial segons els criteris de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les 
prestacions econòmiques del Sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència.

c) Iniciar el desplegament reglamentari de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’ac-
cessibilitat, durant el primer semestre de l’any 2017, incorporant en els propers pres-
supostos una partida concreta que garanteixi els drets reconeguts de les persones 
amb discapacitat a què fa referència la dita llei.

d) Posar en marxa, durant el primer trimestre del 2017, una taula de negociació 
entre el Govern i els representants del sector de la dependència a Catalunya per a 
establir un nou conveni de la dependència a Catalunya que estableixi el marc de re-
lacions laborals entre els treballadors i les empreses del sector.

XI.4. Polítiques d’igualtat de gènere

XI.4.1. Assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes

112
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir la Resolució 186/XI del 

Parlament de Catalunya, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

113
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar per reglament la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 

dones i homes, d’acord amb la disposició final cinquena d’aquesta llei.
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b) Adequar l’estructura orgànica de l’Institut Català de les Dones per a adaptar-la 
a les competències derivades de la Llei 17/2015.

c) Dissenyar, coordinar i impulsar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de 
gènere de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb l’article 14.2 i 3 de la Llei 
17/2015.

114
El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de les polítiques de suport a la dona, insta 

el Govern a: 
a) Actuar contra la discriminació salarial i convidar els agents socials a incloure 

clàusules contra aquest tipus de discriminació en els convenis col·lectius.
b) Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que 

vulguin començar un negoci.

115
El Parlament de Catalunya, per a donar compliment a la Llei 17/2015, del 21 de 

juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, insta el Govern a vetllar perquè tots els 
nomenaments que es facin a partir d’aquesta data compensin la desproporció pari-
tària actual, del 70% d’homes i el 30% de dones, en els diversos departaments de la 
Generalitat, en especial dels alts càrrecs.

116
El Parlament de Catalunya insta el Govern a excloure de subvencions públiques 

i concessions administratives les associacions o els col·lectius que fomentin la dis-
criminació per raó de sexe.

XI.4.2. Drets sexuals i reproductius de les dones

117
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme una campanya institu-

cional d’informació sobre la interrupció de l’embaràs.

XI.4.3. Lluita contra la violència de gènere 

118
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la dotació pressupostària necessària per a combatre la violència de 

gènere a tots els nivells institucionals, que cobreixi l’augment de places en centres 
d’acollida amb una atenció integral d’assistència sanitària, terapèutica, psicològica i 
d’inserció sociolaboral.

b) Augmentar el nombre d’agents de Mossos d’Esquadra destinats a casos de 
maltractaments.

c) Augmentar els programes d’atenció i tractament a famílies víctimes de violèn-
cia domèstica i maltractaments a menors vetllant per l’efectiva tutela de la Generali-
tat, incrementant els recursos i potenciant la col·laboració amb associacions.

d) Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

e) Crear un protocol d’actuació per a les persones que siguin testimoni de violèn-
cia de gènere o de violència intrafamiliar.

f) Establir protocols específics per a l’atenció integral a les víctimes que han re-
tirat la denúncia per violència de gènere, o estan en situacions de risc, i assegurar la 
garantia d’habitatge no supeditada a la denúncia en casos de risc.

g) Impulsar mesures que garanteixin l’accés prioritari i continu dels serveis pú-
blics i apostar per la intervenció ràpida i individualitzada amb plans específics per 
a cada cas.
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h) Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i en-
fortir la detecció i el suport a les víctimes i llurs fills menors, i totes les víctimes 
conegudes com a «víctimes invisibles» de la violència de gènere.

119
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar el creixement de la xarxa 

de cases i pisos pont per a dones que hagin estat víctimes de violència masclista, i 
també subvencionar les entitats que ofereixin places d’acolliment residencial desti-
nades a cobrir la demanda creixent d’aquest tipus de serveis.

120
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme una campanya institucional de sensibilització contra les agressi-

ons sexuals i els assetjaments masclistes. L’objectiu d’aquesta campanya, treballada 
juntament amb una representació d’entitats i grups feministes, ha d’ésser eradicar la 
violència i l’assetjament en espais públics i d’oci, i, alhora, el de sensibilitzar la po-
blació jove sobre les relacions abusives.

b) Elaborar protocols de resposta institucional a les agressions sexistes i els as-
setjaments, entesos com a formes de violència masclista, als centres educatius i els 
espais públics i d’oci.

121
El Parlament de Catalunya, pel que fa a la violència masclista, insta el Govern a: 
a) Garantir formació específica en els àmbits de la salut, l’educació i el sistema 

judicial.
b) Augmentar el pressupost per al Pla de seguretat i atenció a les víctimes de vio-

lència masclista per a dur a terme plans interdepartamentals.

122
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar a conèixer a tots els hospitals i centres de salut el Document operatiu de 

violència sexual, contingut en el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista 
en l’àmbit de la salut a Catalunya, del desembre del 2010, fer que sigui de compli-
ment obligat i vetllar perquè s’apliqui a tot el territori.

b) Establir una figura d’acompanyament psicològic a la víctima d’agressió sexual 
des del primer moment.

c) Fer campanyes sobre les agressions sexuals a dones i sobre la manera com cal 
actuar i on cal anar si es produeixen.

d) Formar de manera específica el personal de la salut, de les comissaries, dels 
jutjats, dels serveis socials i dels centres educatius perquè sàpiguen com atendre les 
víctimes i puguin evitar-ne la revictimització.

e) Introduir de manera sistemàtica l’educació afectiva i sexual a les escoles i els 
instituts.

XI.4.4. Garantiment dels drets de lesbianes, gais, bisexuals,  
transgèneres i intersexuals

123
El Parlament de Catalunya, per a donar compliment a la Llei 11/2014, del 10 

d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, insta el Govern a activar 
de manera immediata el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgè-
neres i Intersexuals, i a impulsar seguidament el reglament i la creació de l’òrgan 
regulador establert per aquesta llei.
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124
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar pressupostàriament i fer efec-

tiu el desplegament de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, i en especial: 

a) Elaborar un protocol sobre l’article 11, que fa referència al deure d’intervenció.
b) Complir l’article 16.3 en el sentit de no tractar la transsexualitat com a pato-

logia.
c) Complir l’article 9, per a garantir l’atenció integral a les persones que hagin 

estat objecte de discriminació o estiguin en risc de patir-ne, amb la dotació de per-
sonal i donant cobertura territorial i horària per a proporcionar aquesta atenció.

d) Complir l’article 10 desenvolupant la formació especialitzada dels professio-
nals i els funcionaris afectats per la normativa.

e) Complir l’article 12, per a garantir que l’educació fomenti la igualtat d’opor-
tunitats, la diversitat i la no-discriminació per raó de sexe, i que s’aconsegueixi la 
plena aplicació dels protocols contra l’assetjament escolar.

XII. Treball

XII.1. Foment de l’ocupació

125
El Parlament de Catalunya manifesta que el treball és l’eina que permet que la 

persona es realitzi socialment, que Catalunya ha d’ésser un país amb més i millor 
feina, i que cal que el treball permeti nivells òptims de benestar i pugui millorar la 
situació sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social. En aquest sentit, el 
Parlament insta el Govern a: 

a) Recuperar durant el 2017 la renda mínima d’inserció com a dret subjectiu, 
amb un retorn als nivells de cobertura anteriors al 2011.

b) Desplegar un veritable marc català de relacions laborals guiat per la concerta-
ció amb tots els agents que intervenen en el món del treball, paral·lelament a la cons-
titució al Parlament d’un grup de treball sobre el marc català de relacions laborals.

c) Afrontar l’atur de llarga durada i la cronificació d’aquest com una política in-
tegral amb polítiques actives i passives, desenvolupant programes específics per a 
més grans de quaranta-cinc anys a l’atur i aprofundint en els programes d’orientació 
i en els processos d’acreditació de competències professionals.

d) Potenciar les polítiques d’ocupació juvenil per a rebaixar la taxa d’atur juvenil 
i a donar-hi continuïtat. Per a fer-ho, cal: 

1r. Garantir, en el marc de la cartera de serveis del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, la incorporació dels joves que no poden accedir al Sistema de Garantia 
Juvenil perquè no compleixen algun dels requisits establerts per l’Estat.

2n. Desenvolupar programes que responguin a les necessitats dels joves amb un 
alt nivell formatiu, amb l’afavoriment de l’especialització professional i la inserció 
laboral de qualitat.

3r. Atendre els joves que han abandonat de manera prematura el sistema educa-
tiu, en la majoria de casos sense assolir el graduat en educació secundària obligatò-
ria i amb dificultats vitals afegides, mitjançant dispositius dotats d’un reconeixement 
formal i dins els sistemes formatius existents, seguint el model reeixit del Programa 
de noves oportunitats per a joves.

e) Establir, per mitjà de la Inspecció de Treball de Catalunya, programes especí-
fics per al seguiment i el control de les externalitats del mercat de treball generado-
res de precarietat laboral. Així mateix, insta el Govern a mantenir i aprofundir les 
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actuacions contra els falsos autònoms, la cessió il·legal de treballadors i les falses 
cooperatives.

f) Garantir la cobertura pressupostària dels centres especials de treball i definir 
un sistema català de treball protegit per al 2017.

g) Desplegar territorialment el Programa d’ateneus cooperatius com a política 
activa d’ocupació i per al foment de l’economia cooperativa.

h) Impulsar programes de sensibilització i capacitació específica en igualtat per 
al personal dels ens locals, per tal de facilitar l’elaboració i implantació del pla d’i-
gualtat a la mateixa organització i a les empreses de la seva àrea d’influència, i tam-
bé a crear un pla d’acció i de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat 
de tracte de dones i homes en el treball.

i) Impulsar, conjuntament amb els agents econòmics i socials, un augment del 
salari mínim fins a mil euros, d’acord amb els estàndards que defineix la Carta so-
cial europea, amb l’objectiu d’aconseguir una inserció laboral efectiva amb un tre-
ball digne.

j) Mantenir i reforçar el caràcter públic del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya i de les polítiques actives d’ocupació.

126
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar els pressupostos per al 2017 de recursos propis amb partides destinades 

a les polítiques actives d’ocupació, formació i foment de l’ocupació, amb l’objectiu 
d’aproximar-se en els propers anys, sumant recursos propis i d’altres, a la mitjana 
europea d’inversió de l’1,5% del producte interior brut en polítiques actives i passi-
ves d’ocupació.

b) Adoptar mesures urgents i específiques destinades als desocupats més grans 
de quaranta-cinc anys o en situació d’atur de llarga durada, i també mesures adre-
çades a l’atur juvenil.

c) Aprofundir en l’estratègia local d’ocupació, en el marc del Programa treball i 
formació.

d) Assegurar la participació activa dels agents socials en el Programa de garan-
tia juvenil en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, i generar un espai d’in-
terlocució sobre aquest programa amb les organitzacions representatives dels joves.

e) Garantir els recursos necessaris dedicats a la inspecció de treball, per a ga-
rantir les relacions laborals contractuals, la igualtat salarial i de condicions laborals 
entre homes i dones, evitar abusos i incompliments en matèria de jornada laboral i 
temps del treball, i combatre l’economia submergida i el frau laboral.

f) Exercir el màxim nivell de mediació i intervenció com a autoritat laboral de 
Catalunya per a evitar el tancament i minimitzar els efectes sobre l’atur dels expe-
dients de regulació d’ocupació, amb una atenció especial als que afecten el teixit 
industrial català.

g) Aprofundir en l’estratègia de l’acreditació de competències professionals del 
catàleg de qualificacions professionals per a facilitar la qualificació professional de 
treballadors i aturats, amb una incidència especial en els aturats de llarga durada.

h) Impulsar un acord urgent entre la patronal i els sindicats per a assolir un pacte 
que garanteixi la millora de les condicions laborals del col·lectiu de cambrers de pis 
dels hotels, especialment pel que fa a la limitació de les unitats màximes de càrrega 
de feina i l’assoliment d’uns nivells òptims de seguretat i salut laboral.

127
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir de manera immediata el punt 5.g de la Moció 10/XI, del 17 de març 

de 2016, sobre el dret al treball digne i la generació d’ocupació, amb relació a la pre-
sentació d’un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de control de 
les activitats de prevenció a les empreses, i amb aquest objectiu: 
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1r. Incloure específicament en aquest calendari les mesures per a evitar la infra-
declaració de malalties professionals i per a recuperar l’elevat cost per als pressu-
postos públics que implica aquest fet, atès que les malalties professionals han d’ésser 
cobertes per les mútues de treball.

2n. Incloure específicament en els pressupostos de la Generalitat per al 2017 
l’impacte d’aquestes mesures urgents de control de les activitats de prevenció a les 
empreses i la recuperació de costos per la millor declaració de malalties professio-
nals.

b) Complir de manera immediata el punt 5.i de la Moció 10/XI, del 17 de març 
del 2016, amb relació a la presentació d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball 
de Catalunya pel que fa a les conductes contràries als drets laborals, i amb aquest 
objectiu: 

1r. Incloure específicament en aquest pla d’actuació les mesures per a controlar 
la utilització fraudulenta de figures contractuals que incrementen la temporalitat i la 
precarització de la feina.

2n. Incloure específicament en aquest pla d’actuació les mesures per a contro-
lar la utilització fraudulenta de la figura del soci treballador de les cooperatives de 
treball associat en els escorxadors industrials per a evitar l’aplicació de la legislació 
laboral i el conveni col·lectiu i reduir així de manera fraudulenta els costos empre-
sarials en la mà d’obra.

3r. Incloure específicament en els propers pressupostos de la Generalitat l’im-
pacte d’aquest pla d’actuació i un increment de recursos destinats a la Inspecció de 
Treball per a combatre el frau en la contractació.

128
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar un pla mesures concretes destinades a desocupats més grans de qua-

ranta-cinc anys, amb l’objectiu d’incentivar-ne la reincorporació al mercat de treball, 
que contingui, almenys, les mesures següents: 

1r. Reforçar, complementant els crèdits disponibles, el programa del Servei Pú-
blic d’Ocupació de Catalunya «Foment de la incorporació al mercat de treball de les 
persones majors de 45 anys».

2n. Crear programes específics de formació per a desocupats més grans de qua-
ranta-cinc anys, prenent en consideració llur ocupabilitat.

3r. Reservar una quota significativa de la nova contractació per a la funció públi-
ca a més grans de quaranta-cinc anys.

b) Millorar els programes de garantia juvenil, mitjançant la priorització dels pro-
grames de garantia juvenil que tinguin per objecte la contractació estable a empreses.

XII.2. Compra pública innovadora, contractació socialment responsable  
i drets dels consumidors

129
El Parlament de Catalunya constata que, davant la precarietat i la devaluació de 

les condicions de treball, la contractació pública és una palanca de canvi per a im-
pulsar un model socioeconòmic sostenible i respectuós amb els treballadors. Les 
clàusules socials poden influir directament en la configuració de les relacions labo-
rals i d’un consum responsable, en la lluita contra les discriminacions i en l’afavo-
riment d’un mercat de treball dignificat. Fer-ho és a l’abast de l’Administració de la 
Generalitat i, per això, cal que la Generalitat continuï impulsant polítiques públiques 
que fomentin la contractació socialment i ambientalment responsable.
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130
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa, en el termini de sis 

mesos, clàusules socials en la contractació pública de l’Administració de la Genera-
litat i les entitats del sector públic en els àmbits següents: 

a) La contractació de persones amb dificultat d’accés al mercat de treball (joves, 
dones, aturats llarga durada, discapacitats, més grans de quaranta-cinc anys, entre 
altres).

b) Mesures de qualitat social i laboral (percentatge de contractes indefinits, for-
mació continuada, salaris per sobre del conveni sector/territori, mesures de conci-
liació laboral i familiar, entre altres).

c) El manteniment de la mateixa plantilla adscrita a la prestació al llarg de l’exe-
cució del contracte.

d) El consum de béns i serveis de comerç just.
e) La subcontractació d’empreses d’inserció o centres especials de treball.
f) L’afavoriment del conveni col·lectiu sectorial per sobre del d’empresa.
g) La transparència fiscal i la no-utilització de paradisos fiscals d’acord amb la 

normativa vigent.
h) La inclusió, com a criteris de valoració de qualitat i condicions d’execució dels 

contractes vinculats a l’objecte contractual, els aliments de temporada, la frescor i 
el temps entre el procés de recol·lecció, sacrifici o elaboració i el consum, i altres 
aspectes que garanteixin la qualitat dels aliments.

i) La inclusió, com a criteris de valoració de qualitat i condicions d’execució dels 
contractes vinculats a l’objecte contractual, les característiques mediambientals i la 
valoració de les ofertes tenint en compte els costos del cicle de vida, la producció 
agrària ecològica i la producció integrada.

XIII. Economia i coneixement

XIII.1. Comerç

131
El Parlament de Catalunya manifesta la importància d’apostar per la continuïtat del 

model de comerç de Catalunya. Aquest model es basa en el servei als ciutadans –amb 
una oferta densa, pròxima i variada–, la competència lliure i lleial entre operadors 
–amb un èmfasi especial en els projectes col·lectius–, la generació de ciutats compac-
tes, la protecció del medi ambient i la reducció de la mobilitat associada a les compres.

XIII.2. Emprenedoria, innovació, coneixement i recerca

132
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, abans que no fineixi el 

2016, el directori de les empreses emergents (start-up) catalanes amb la finalitat de 
promoure l’ecosistema empresarial català en l’àmbit internacional, facilitar la inver-
sió en aquestes empreses, promoure la relació entre aquestes empreses emergents i 
les empreses tradicionals i assegurar que l’Administració catalana facilita l’accés a 
aquestes empreses a l’hora de concretar actuacions i programes.

133
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure que les empreses elèc-

triques incloguin en les estratègies de planificació de les xarxes de distribució elèc-
trica les inversions necessàries per a assegurar el desplegament de les xarxes intel-
ligents (smart grids), que han de permetre la generació distribuïda, l’autoconsum 
i la mobilitat elèctrica, amb l’objectiu d’assolir el cent per cent d’energia primària 
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d’origen renovable el 2050. Alhora, insta el Govern a impulsar un pla de formació 
d’instal·ladors en matèria d’instal·lacions d’autoconsum de petita potència i de punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics vinculats en aparcaments en règim de propietat 
horitzontal. Així mateix, el Pla d’acció per al desplegament d’infraestructures dels 
vehicles elèctrics 2016-2019 per a incentivar la mobilitat elèctrica ha d’assolir els 
vint-i-un mil punts de recàrrega vinculats.

134
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la xarxa estratègica de 

càrrega ràpida de vehicles elèctrics que permeti garantir el subministrament ener-
gètic en recorreguts superiors a cent quilòmetres des del punt d’origen del desplaça-
ment i fins a qualsevol punt del territori.

135
El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar, a partir del programa 

«Catalunya emprèn», l’acció de la Generalitat en l’àmbit de l’emprenedoria amb els 
agents privats i altres administracions i agents públics que treballen en aquest àmbit, 
i a proposar taules i eines de coordinació i també de formació de la xarxa de tècnics 
de suport a la creació d’empreses dels ens locals perquè ajudin els emprenedors a 
concretar noves empreses emprenedores.

136
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reimpulsar la política d’innovació 

necessària per a ampliar la base d’empreses innovadores a Catalunya i el conjunt de 
la recerca, el desenvolupament i la innovació empresarials i potenciar la transferèn-
cia de tecnologia mitjançant els diferents canals propis –com ara centres tecnològics 
o centres de recerca o grups de recerca universitaris o departaments universitaris–, 
de manera que s’incentivi el procés de valorització de la tecnologia per apropar-la 
al mercat.

137
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i enfortir els programes 

d’indústria del coneixement i de doctorats industrials per a fomentar una major trans-
ferència de tecnologia i coneixement de les universitats i dels centres de recerca.

138
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure un portal de la recerca de 

Catalunya amb vocació de divulgació social de l’activitat de recerca i de potencial 
de transferència i interacció dels grups de recerca i les activitats en l’entorn socio-
econòmic català.

139
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure mesures per a consensuar 

el cofinançament privat de les activitats de recerca, amb l’objectiu d’acostar els per-
centatges a la mitjana europea, que és la causa principal de la distància amb relació 
a la inversió en recerca a Catalunya sobre el producte interior brut.

140
El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un sistema d’informació i intel-

ligència turística de Catalunya, configurat com una estructura en xarxa que prengui 
els centres de recerca cooperativa com a element d’inspiració i model per a donar 
resposta a les necessitats d’informació i coneixement del turisme a Catalunya, en 
clau de millorament de la governança i la competitivitat turístiques de Catalunya. 
Aquesta estructura en xarxa ha d’aprofitar l’experiència i l’especialització de tots els 
agents que ja produeixen coneixement turístic, per a treballar amb criteris de més 
eficàcia i eficiència i aportar valor al sistema productiu del turisme a Catalunya afa-
vorint la complementarietat i la col·laboració per a generar sinergies.
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141
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar i impulsar els treballs del 

Pla territorial sectorial de turisme de Catalunya com a instrument de planificació 
territorial de l’activitat turística per a assolir l’objectiu d’esdevenir una destinació 
turística de qualitat, fonamentada en un turisme d’alt valor afegit i una oferta diver-
sificada. En aquest sentit, cal que el Pla estratègic de turisme inclogui prèviament 
els principis de transversalitat, màxima participació i solidesa i abast necessari per 
a garantir l’orientació adequada de la governança del turisme a Catalunya.

XIII.3. Suport a l’empresa

142
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’impuls de l’agroindústria, insta el Go-

vern a fixar un calendari d’accions, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
per cada objectiu del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimen-
tària de Catalunya 2013-2020.

143
El Parlament de Catalunya, amb relació a la finestreta única empresarial, insta 

el Govern a dotar els ajuntaments dels recursos per a garantir l’aplicació a tot Ca-
talunya de la finestreta única empresarial, i a desplegar la normativa per a establir 
mecanismes que facilitin la posada en funcionament d’activitats empresarials amb 
llicències exprés i prioritzin la tramitació per comunicació prèvia, sens perjudici de 
posteriors comprovacions per part de l’Administració.

144
El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar les accions pertinents per 

a arribar a l’objectiu de la Unió Europea del 3% d’inversió en R+D+i sobre el pro-
ducte interior brut l’any 2020, ja que aquesta és la manera més sostenible de sortir 
de la crisi i generar ocupació de qualitat.

145
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar mesures de foment de l’ac-

tivitat comercial i de dinamització del petit comerç urbà.

146
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’energia, insta el Govern a: 
a) Donar suport a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica neces-

sàries i imprescindibles per a mantenir la societat del benestar.
b) Fomentar el desenvolupament de les energies renovables més eficients en l’àm-

bit competencial de la Generalitat.
c) Promoure i donar suport a projectes d’estalvi i eficiència energètica a les insti-

tucions, les empreses i els particulars.

XIII.4. Lluita contra la pobresa energètica

147
El Parlament de Catalunya, per a fer front a la pobresa energètica, insta el Go-

vern a: 
a) Revisar el cànon social de l’aigua: tram inicial per l’aigua del consum bàsic 

domèstic i tarifació especial per a persones vulnerables.
b) Promoure que les empreses de subministrament d’aigua millorin la protecció 

a les persones més vulnerables, i redefineixin i ampliïn la base o franja de cobertura 
de les tarifes socials, o bo d’especial protecció d’aigua, que actualment moltes em-
preses subministradores tenen aprovades.
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148
El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret el departament com-

petent en matèria de consum, a dur a terme les accions necessàries per a evitar les 
pràctiques comercials agressives porta a porta que pretenen passar usuaris de TUR 
i PVPC al mercat lliure, amb les accions següents: 

a) Obligar les companyies a lliurar de manera fefaent informació precontractual 
per escrit, detallada i completa, amb exemples que siguin clars i entenedors per als 
usuaris, i amb separació de preus d’ofertes temporals i costos comparats a llarg ter-
mini.

b) Fer una campanya informativa en mitjans de gran audiència i assegurar que 
es disposa d’informació clara i concreta al telèfon d’informació 012 i per mitjà de 
fullets als punts d’atenció ciutadana.

XIV. Universitats

149
El Parlament de Catalunya insta el Govern i les universitats a arribar a un acord 

sobre les proves d’accés a la universitat, amb l’objectiu de mantenir un sistema d’ac-
cés basat en les condicions actuals d’objectivitat i mèrit.

XV. Pagament dels deutes als ajuntaments

150
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que cap ajuntament de Catalunya pugui tenir drets reconeguts de pa-

gaments pendents de la Generalitat per sobre del 50% de llur pressupost d’ingressos 
corrents liquidat en l’últim exercici.

b) Garantir que els ajuntaments que tinguin drets reconeguts de pagaments pen-
dents de la Generalitat per sobre del 75% del pressupost d’ingressos corrents liqui-
dat en l’exercici 2015 tenen un termini de trenta dies per a presentar-ne la petició 
de cobrament a la Direcció General d’Administració Local, que, una vegada l’hagi 
verificada, la trametrà al Departament d’Economia i Hisenda en un termini no su-
perior a trenta dies més.

c) Fer que el Departament d’Economia i Hisenda es comprometi a saldar els deu-
tes amb aquests ajuntaments abans del 31 de gener de 2017 per a arribar a complir 
el compromís expressat en la lletra a.

d) Garantir que els ajuntaments que tinguin drets reconeguts de pagaments pen-
dents de la Generalitat entre el 50% i el 75% del pressupost d’ingressos corrents 
liquidat en l’exercici 2015 tenen un termini de seixanta dies per a presentar-ne la 
petició de cobrament a la Direcció General d’Administració Local, que, una vegada 
l’hagi verificada, la trametrà al Departament d’Economia i Hisenda en un termini 
no superior a seixanta dies més.

e) Fer que el Departament d’Economia i Hisenda es comprometi a saldar els deu-
tes amb aquests ajuntaments abans del 30 de juny de 2017 per a arribar a complir el 
compromís expressat en la lletra a.

f) Garantir que se segueixi el criteri exposat a l’hora de pagar els ajuntaments.
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XVI. Polítiques de seguretat

XVI.1. Cossos de seguretat i d’emergències

151
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’equiparació amb policies d’altres paï-

sos en coordinació internacional, insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures i les iniciatives oportunes per a equiparar, en el marc de 

la Junta de Seguretat, la participació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en les diverses agències internacionals de seguretat, i també en les xarxes de 
col·laboració de les diferents policies, a la de la resta de països de l’entorn, especial-
ment de l’àmbit europeu i en concret a l’Europol, com a membre de ple dret.

b) Potenciar, en compliment de l’article 164.4 de l’Estatut d’autonomia, el bes-
canvi d’informació en l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració i auxili 
amb les autoritats policíaques d’altres països, i estudiar els mecanismes de transmis-
sió d’informació a les policies locals.

152
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar el Cos de Mossos d’Es-

quadra amb noves promocions tenint en compte la realitat de l’amenaça gihadista.

153
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Negociar amb el Govern d’Espanya, si escau en el si del Consell de Política de 

Seguretat i la Junta de Seguretat de Catalunya, l’augment de la plantilla actual del 
Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de poder arribar tan aviat com sigui possible als 
19.000 agents en actiu.

b) Convocar la Junta de Seguretat establerta per l’article 164.4 de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya, per tal d’assegurar la coordinació de les polítiques de segure-
tat i l’activitat dels diversos cossos policials que exerceixen les funcions a Catalunya, 
i establir-hi els mecanismes de bescanvi d’informació i revisar-hi els protocols de 
col·laboració i actuació coordinada.

c) Establir un sistema permanent de coordinació entre la Policia de la Genera-
litat - Mossos d’Esquadra i els diversos cossos i forces de seguretat de l’Estat que 
actuen a Catalunya, incloses les policies locals, per a garantir l’eficàcia i la segu-
retat dels dispositius policials, que permeti adoptar mesures de racionalització de 
l’estructura de la seguretat a Catalunya i de millora de la coordinació operativa, la 
transferència d’informació i la col·laboració entre cossos policials.

d) Millorar el funcionament de la Unitat Permanent d’Interlocució Operativa 
amb la Seguretat Privada com a mecanisme de col·laboració i informació entre els 
cossos policials que s’encarreguen de la seguretat pública i les empreses privades 
que vetllen per la seguretat en les condicions establertes per la normativa vigent.

e) Informar en seu parlamentària sobre la situació actual del programa de forma-
ció contínua aprovat pel Ple del Parlament el 21 d’abril de 2016, i que, sota la super-
visió de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, s’ha de desplegar en cadascuna 
de les àrees bàsiques policials de manera descentralitzada i dins l’horari laboral o 
amb compensació de les hores que s’hi dediquin, que inclogui un reciclatge de la 
normativa aplicable a les unitats de seguretat ciutadana, les tècniques de defensa i 
detenció, i tècniques i estratègies de prevenció i detecció del radicalisme i del terro-
risme gihadista amb més detall i profunditat del que s’ha fet fins ara, per tal d’acon-
seguir tenir millor capacitat de resposta i millor coneixement de l’abast i de les ca-
racterístiques d’aquesta amenaça global.
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154
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar amb la màxima celeritat possible una reunió de la Junta de Segure-

tat de Catalunya.
b) Reforçar i millorar els protocols en matèria de seguretat ciutadana per la plena 

vigència i el respecte dels drets fonamentals, i exigir al Govern de l’Estat la deroga-
ció de la Llei de seguretat ciutadana.

c) Augmentar la formació dels mossos d’esquadra en drets humans, per tal de 
millorar les actuacions en situacions que puguin vulnerar els drets fonamentals, tals 
com l’homofòbia, la violència de gènere, el racisme i el feixisme.

d) Fomentar l’ús de la mediació entre les forces de seguretat i els ciutadans.
e) Avançar en les convocatòries necessàries per a complementar la plantilla de 

mossos d’esquadra i bombers, i garantir la gestió pública del servei 112.

155
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les mesures incloses en 

el Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salva-
ments, amb l’objectiu de cobrir totes les necessitats del Cos de Bombers que es de-
tallen en aquest pla.

156
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya per a preparar les noves promocions de mossos d’esquadra, 
bombers, policies locals i la resta de cossos de seguretat i emergències, amb l’objec-
tiu que l’Institut continuï essent un centre de referència en la formació en matèria de 
seguretat pública i emergències.

157
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar la dotació d’equips i mitjans materials del Cos de Bombers i dels 

equips de protecció civil, incloent-hi la uniformitat adequada a cada època de l’any, 
per tal que puguin desenvolupar eficaçment llurs tasques.

b) Augmentar l’actual plantilla del Cos de Bombers, potenciar la col·laboració 
amb els Agents Rurals i millorar el model de prevenció d’incendis.

c) Reforçar la gestió de protecció civil i l’acció coordinada dels cossos operatius 
que intervenen per a millorar la prevenció i la capacitat de resposta, i pal·liar tant 
com sigui possible la gravetat de les conseqüències de les situacions catastròfiques 
de qualsevol mena que es puguin produir.

158
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la tramitació de la Propo-

sició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya, al Cos de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals, i 
per tal que cap funcionari no sigui discriminat per raó de la seva discapacitat, esta-
blir-hi l’aplicació directa de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de 
les persones amb discapacitat.

159
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar totes les mesures necessà-

ries per a assegurar que cap membre de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra en situació d’activitat faci cap mena de manifestació pública, ni a títol indi-
vidual ni a títol col·lectiu, que atempti contra l’estat de dret o contra l’ordenament 
democràtic vigent o que comporti prendre partit per un ideari concret.
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XVI.2. Seguretat viària

160
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar adoptant les mesures ne-

cessàries per a continuar reduint la sinistralitat i aconseguir els objectius i compro-
misos establerts per la Unió Europea en matèria de reducció d’accidents i víctimes 
de trànsit.

161
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en marxa campanyes infor-

matives i formatives sobre seguretat viària, i potenciar aquestes activitats des del 
Servei Català de Trànsit, a fi de reduir la sinistralitat a les vies públiques, el nombre 
de víctimes i la gravetat dels accidents de trànsit.

162
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries 

per a poder desenvolupar el sistema públic de trucada automàtica eCall al número 
d’emergències 112 en cas d’accident greu de trànsit.

XVI.3. Seguretat nuclear

163
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per 

a fer efectiva l’assumpció i el desplegament integral de les competències en matèria 
de seguretat nuclear, d’acord amb el que estableix l’article 132 de l’Estatut d’auto-
nomia.

XVII. Polítiques en l’àmbit de la justícia

XVII.1. Digitalització i oficina judicial

164
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar implantant la nova oficina 

judicial a tot el territori i continuar el procés de digitalització dels expedients judi-
cials amb el desplegament del sistema informàtic e-justícia.cat.

165
El Parlament de Catalunya, en l’àmbit de l’Administració de justícia, insta el 

Govern a: 
a) Continuar la implantació de la nova oficina judicial a tots els partits judicials 

de Catalunya.
b) Revisar i millorar el sistema informàtic e-justícia.

166
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar amb rapidesa i eficàcia 

el model de l’oficina judicial en tots els partits judicials, prendre en consideració a 
efectes de priorització el desplegament dels serveis comuns processals i, a la vega-
da, aquells en què les càrregues de feina, per l’àmbit territorial en què estan situats, 
són més grans.

167
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar un pla d’aplicació realista 

pel que fa al temps i efectiu pel que fa als mitjans, per a atènyer l’objectiu conegut 
com a «paper 0» en l’Administració de justícia.



BOPC 237
18 d’octubre de 2016

1.10. Acords i resolucions 48

XVII.2. Ús del català a l’Administració de justícia

168
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla de mesures per a fo-

mentar l’ús del català als jutjats i adoptar les mesures convenients per a garantir que 
tots els ciutadans es poden dirigir en català a l’Administració de justícia.

XVII.3. Polítiques de reinserció 

169
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la col·laboració amb enti-

tats del tercer sector, i de la societat civil en general, per a millorar la reinserció en 
l’àmbit de l’execució penal.

170
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar el Projecte de forma-

ció i inserció del CIRE en el marc dels programes operatius del Fons social europeu 
i d’ocupació juvenil 2016-2022, per a facilitar la inserció sociolaboral de les perso-
nes penades.

171
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre el model de justícia ju-

venil anterior al 2013, prioritzant les polítiques orientades a la resocialització dels 
joves interns, aportant els recursos necessaris per a incidir especialment en llur for-
mació i per a fer-ne un seguiment un cop acabada la mesura d’internament.

XVII.4. Àmbit dels serveis penitenciaris

172
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar l’ús de les noves tecno-

logies, com ara la videoconferència, als centres penitenciaris, perquè les persones 
privades de llibertat, especialment les estrangeres, es puguin comunicar amb llurs 
familiars.

173
El Parlament de Catalunya insta el Govern a oferir formació en matèria de drets 

humans i sobre el Protocol d’Istanbul als professionals que treballen en l’àmbit pe-
nitenciari.

174
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un mapa dels mitjans al-

ternatius de resolució de conflictes a Catalunya que expliqui en quins àmbits s’han 
implantat, amb quina intensitat i amb quins resultats.

175
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar les mesures per a prevenir 

les agressions als centres penitenciaris.

176
El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir una nova borsa de treball 

d’interins dels centres penitenciaris davant el reduït nombre de sol·licituds detectat 
durant l’estiu del 2016, i incorporar més efectius a la borsa de treball per a aquests 
centres, segons el que estableix l’acord del 12 de juliol de 2006.

177
El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar el tràmits i a millorar la co-

ordinació amb l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al trasllat del Centre Penitenci-
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ari d’Homes de Barcelona (presó Model) i el centre de joves del barri de la Trinitat 
Vella.

178
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures necessàries per 

a garantir el tancament de la presó Model i de la presó de Trinitat Vella abans que 
finalitzi el 2018.

XVII.5. Registre de grups d’interès

179
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la constitució i l’entrada 

en funcionament del registre de grups d’interès de Catalunya, tot facilitant l’adhesió 
a aquest registre dels ens locals i la resta d’organismes obligats per la Llei de trans-
parència i assegurant que els grups d’interès compleixen llurs obligacions registrals 
per mitjà d’una única inscripció.

XVIII. Cultura i llengua

180
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar suport a la figura del creador, incidint en el discurs públic i afavorint la 

comunicació entre el creador i els ciutadans. En aquesta línia, i consensuadament 
amb els agents principals dels sectors i amb el món municipal, insta el Govern a: 

1r. Desenvolupar el Pla d’acció de les arts visuals.
2n. Articular un pla de xoc en el marc del Pla integral de la dansa per a incen-

tivar la presència de la dansa professional catalana a tot el territori, crear ocupació 
de qualitat en aquest sector i fomentar una més gran difusió en l’esfera pública de la 
dansa i les arts del moviment.

3r. Articular el Pla integral de la música, dirigit a vertebrar aquest sector, amb 
atenció a la seva diversitat estilística, jurídica, econòmica, social i territorial, poten-
ciar la formació musical i desenvolupar i crear públics nous.

b) Desenvolupar, amb l’objectiu de garantir el dret d’accés universal a la cultura i 
l’equilibri cultural en tot el territori, un sistema cultural basat en equipaments cultu-
rals de referència i de serveis de suport als equipaments locals a partir d’acords amb 
les diputacions i els ajuntaments per a coordinar l’acció cultural, de manera que es 
garanteixi la suficiència, l’equitat, la transparència i l’eficàcia dels recursos destinats 
a les polítiques culturals i s’eliminin les duplicitats.

c) Proposar una reforma de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni 
cultural català, per a ampliar-la al patrimoni immaterial.

d) Proposar un marc normatiu que aixoplugui l’associacionisme cultural i oferei-
xi eines per a encarar-ne els reptes i potenciar-ne el creixement.

e) Treballar en la redacció d’una llei de propietat intel·lectual adaptada a l’entorn 
digital i a la necessitat de creació de nous públics.

f) Impulsar polítiques que posin en valor l’aportació de la cultura a l’economia 
de Catalunya, des de l’activitat de les indústries culturals fins al valor afegit que una 
oferta cultural potent, variada i equilibrada en el territori representa per al sector 
turístic. En aquest sentit, insta el Govern a crear un pla específic de cultura i turisme 
amb representació de tots els actors implicats i a elaborar un pla transversal d’aug-
ment del consum cultural.

g) Posar en marxa una campanya d’estímul de la lectura entre la població infan-
til.
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h) Continuar desenvolupant i ampliant accions de suport al consum cultural, so-
bretot per als sectors amb més dificultats, com les persones amb discapacitats o en 
risc d’exclusió, i els joves.

i) Continuar consolidant, per mitjà de la diplomàcia cultural, la funció de la 
cultura com a ambaixadora al món mitjançant acords de col·laboració i cooperació 
culturals.

j) Potenciar la presència del català i l’occità (aranès a Aran) en tots els àmbits, i 
a mantenir relacions de cooperació estable amb el conjunt dels territoris de les llen-
gües catalana i occitana, amb l’objectiu de disposar d’un espai d’intercanvi i segui-
ment de la situació d’aquestes llengües.

XIX. Sectors agroalimentari, forestal i pesquer

XIX.1. Sector agroalimentari

181
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar donant compliment a les conclusions del debat monogràfic al Ple 

del Parlament recollides en la Resolució 739/X, sobre el món agrari.
b) Complir els punts pendents de la Resolució 671/VIII, sobre el món agrari, sia 

perquè llurs propòsits no han estat assolits adequadament sia perquè que no s’han 
modificat les normes que els havien de permetre, a excepció de les normes regla-
mentàries aprovades pel Govern.

c) Intentar recuperar, entre el 2017 i el 2020 i de manera gradual, el 47% del 
pressupost que ha perdut el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació durant els darrers cinc anys, per a poder afrontar les necessitats del sector.

182
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar potenciant els instru-

ments que incrementen la transparència de la cadena alimentària, com l’Observatori 
de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, i que permeten el debat entre els 
diversos sectors, com el Consell Català de l’Alimentació.

183
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) No instaurar el cànon de l’aigua a les explotacions ramaderes que justifiquin 

l’adopció de mesures d’ús eficient de l’aigua.
b) Tenir en compte l’especial situació de vulnerabilitat financera i econòmica de 

les petites i mitjanes explotacions agràries i forestals catalanes el titular de les quals 
és un agricultor professional, per mitjà de polítiques específiques per a donar-hi su-
port.

c) Defensar el model de les seccions de crèdit de les cooperatives com un ins-
trument de finançament útil i característic del cooperativisme agrari català i de la 
comunitat rural, i, de manera imprescindible, exercir, amb eficàcia, les funcions de 
control i supervisió sobre les cooperatives de crèdit i les seccions de crèdit d’aques-
tes.

d) Tenir en compte específicament l’activitat de venda directa de la mateixa pro-
ducció agrària, inclosa la seva activitat complementària de condicionament i trans-
formació, en la normativa reguladora de les activitats comercials, d’acord amb les 
seves especificitats civils i no mercantils, de seguretat alimentària i de subministra-
ment directe als consumidors.

e) Impulsar amb el Govern d’Aragó acords per a coordinar la gestió a les zones 
limítrofes dels rius on hi ha aigües compartides entre Catalunya i Aragó, com la No-
guera Ribagorçana, l’Ebre i l’aiguabarreig del Segre i el Cinca.
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184
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar i aplicar una estratègia 

integral per al tractament de les dejeccions ramaderes que permeti millorar en la 
gestió de les explotacions agràries, la innovació en les aplicacions als sòls i el mi-
llorament dels sistemes de control. Així mateix, insta el Govern a continuar donant 
un suport constant i directe al sector agrari mitjançant els instruments de foment, 
transferència i assessorament que permetin dotar els agricultors i ramaders dels co-
neixements i les eines necessaris per a la gestió correcta de les dejeccions i de la 
fertilització.

185
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar apostant, d’acord amb el 

marc pressupostari i normatiu del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020, per les mesures que fomenten la competitivitat i la sostenibilitat agrà-
ria, que, d’una banda, inclouen la competitivitat de les explotacions, la incorporació 
de joves, la mitigació del canvi climàtic i la diversificació agrària, i, de l’altra, les 
mesures agroambientals, la producció ecològica, entenent-hi la ramaderia i l’agri-
cultura, i les zones amb limitacions naturals, de manera que es faciliti la creació de 
llocs de treball i la incorporació de joves a les explotacions, i es prioritzi la creació 
d’estructures econòmiques viables i que adaptin llur model de negoci al territori i 
als requeriments dels consumidors, la qual cosa contribueix a la cohesió social i a 
l’equilibri territorial.

XIX.2. Sector forestal

186
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar apostant de manera clara 

per la gestió i la intervenció en matèria de medi ambient per mitjà del Cos d’Agents 
Rurals, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i les lleis sectorials del 
Cos d’Agents Rurals (Llei 17/2003, del 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, i Decret 
266/2007, del 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Ru-
rals), i en aquest sentit, l’insta a: 

a) Aplicar els principis rectors de territorialitat, proximitat i visibilitat entre els 
ciutadans, transversalitat per la visió integral de la gestió del medi ambient i profes-
sionalització, amb el millorament de la tecnificació, la formació i la carrera admi-
nistrativa dels agents.

b) Continuar dotant el Cos d’Agents Rurals amb els recursos materials necessaris 
per a un desenvolupament òptim de les tasques establertes per llei (vehicles i acces-
soris, equips personals i àrees bàsiques).

c) Fer el desplegament d’acord amb el reglament vigent per tal de disposar d’un 
cos d’agents rurals preparat i modern, capaç d’assumir el repte transversal de la vi-
gilància del medi ambient al territori i l’acompanyament dels ciutadans en la cons-
trucció d’una societat compromesa amb l’entorn.

XIX.3. Sector pesquer

187
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estendre progressivament el nou 

model propi de governança pesquera, basat en la cogestió i la gestió de l’esforç de 
pesca, al conjunt de les pesqueres catalanes, en tant que model d’èxit per a assolir la 
sostenibilitat bioeconòmica. Concretament, insta el Govern a: 

a) Vetllar perquè s’aprovi i entri en vigor el nou decret que estableix el nou model 
de governança de la pesca professional a Catalunya en el termini més curt possible.
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b) Aplicar prioritàriament, un cop aprovat el decret, el nou model a les pesqueres 
que en l’actualitat són l’objecte de plans de gestió d’àmbit europeu sota el marc com-
petencial del Govern. Aquestes inclouen la pesquera del sonso, les pesqueres de dra-
gues mecanitzades i de dragues des d’embarcació i, si s’escau, la pesquera d’anguila.

c) Establir nous plans de gestió pesquera basats en el nou model, incloent també, 
si escau, pesqueres demersals d’arrossegament.

188
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el Reglament de pesca 

continental durant el primer semestre del 2017, amb l’objectiu de desplegar la Llei 
22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continen-
tals.

XIX.4. Medi natural

189
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar una estratègia interdepar-

tamental i portar a terme les accions que se’n derivin per a prevenir els danys i ris-
cos originats per fauna cinegètica, principalment en conreus, però també en àmbits 
com la seguretat de les persones, les infraestructures i els espais naturals, en col·la-
boració amb els departaments implicats.

190
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures adequades per 

a minimitzar els atacs de fauna salvatge en la ramaderia extensiva; mantenir les 
batudes d’emergència per a plagues com els conills i els senglars; reforçar el grup 
de gestió de fauna salvatge del Cos d’Agents Rurals, i garantir les indemnitzacions 
per a compensar els danys produïts per la fauna salvatge protegida en la ramaderia 
extensiva.

XX. Territori i sostenibilitat

XX.1. Medi ambient

191
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la millora de la qualitat 

de l’aire a tot el territori i, en concret, a les àrees d’aglomeració urbana, mitjançant 
l’aplicació del Pla d’actuació per a la millora de qualitat de l’aire, horitzó 2020 i dels 
instruments que l’acompanyen.

192
El Parlament de Catalunya insta el Govern a comprometre’s en la lluita contra el 

canvi climàtic com un deure amb les generacions presents i futures i, alhora, com 
una oportunitat per a generar nous llocs de treball de qualitat, arribar a l’objectiu 
que l’any 2030 el 70% de l’energia elèctrica sigui d’origen renovable, reduir el 40% 
de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i arribar al 100% d’energia pri-
mària renovable l’any 2050.

193
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la coresponsabilitat i els 

programes de compensacions d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, per tal de 
mitigar el canvi climàtic, i impulsar projectes d’adaptació al canvi climàtic a les 
zones més vulnerables de Catalunya i fer-ho entre entitats, empreses i institucions.
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194
El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar l’ambientalització dels 

contractes públics i la compra centralitzada per mitjà de la Comissió Central de Sub-
ministraments, en què prevalguin els criteris d’economia verda circular i s’atenguin 
els criteris de certificació ambiental.

195
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer servir vehicles de baixes emi-

ssions per als serveis de la Generalitat i a substituir de manera progressiva els vehi-
cles de la Generalitat per vehicles elèctrics.

196
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adaptar els procediments d’auto-

rització i control de les activitats i a incorporar les determinacions de la Directiva 
d’emissions industrials de manera vinculant, especialment pel que fa a la revisió de 
les autoritzacions ambientals de les activitats per a les quals s’ha publicat el docu-
ment de conclusions de millors tècniques disponibles.

197
El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar el control i el seguiment 

dels establiments industrials i ramaders amb una incidència ambiental més alta, 
mitjançant un pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya, i a comprovar el 
compliment de les prescripcions fixades en les seves autoritzacions ambientals per 
tal de garantir, entre altres, la pràctica moderna i sostenible de l’activitat econòmica 
(aplicació de les millors tecnologies i compatibilitat amb l’entorn).

198
El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar el criteri segons el qual el 

medi ambient, i el medi natural en particular, és una de les bases de l’estat del ben-
estar en tant que proveïdor i garant de béns i serveis imprescindibles per a la vida 
de les persones (aigua neta, aire pur, boscos, oxigen, aliments, regulació del clima, 
prevenció de l’erosió, element proveïdor de matèries primeres i d’espais de salut i 
lleure).

XX.2. Pacte nacional per a la transició energètica

199
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li, durant l’any 2016, les bases per al Pacte nacional per a la transició 

energètica que desenvolupi el màxim potencial de les energies renovables, per tal 
que l’any 2030 es pugui assolir el 70% de participació de les energies renovables en 
el mix elèctric català per a poder arribar al 100% renovable l’any 2050, i que reduei-
xi en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, especialment els derivats del 
petroli, en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i esportius catalans 
en l’horitzó de l’any 2040.

b) Incorporar en els pressupostos per a l’any 2017 partides explícites i definides 
per a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit residencial, in-
dustrial i de la mobilitat, i que com mínim es plantegi la millora de l’eficiència en un 
2% anual que impliqui una disminució del consum final d’energia.

c) Presentar-li, durant el primer semestre del 2017, un pla per a impulsar la mo-
dernització de les xarxes de distribució elèctrica, els sistemes avançats de gestió de 
consums i també la generació distribuïda, microxarxes de distribució d’energia elèc-
trica i xarxes tancades.

d) Presentar-li, en el termini de tres mesos, un pla estratègic per al desplegament 
de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a Catalunya, que incorpori 
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com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica l’any 
2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles sigui elèctric en l’horitzó del 2025.

e) Presentar-li, en el termini de sis mesos, un pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable.

f) Impulsar l’Estratègia catalana per a la renovació energètica dels edificis, pri-
oritzant l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
200.000 habitatges en quatre anys.

g) Presentar, durant el primer semestre del 2017, un pla de desplegament, amb 
les propostes legislatives pertinents, de l’autoconsum elèctric solar fotovoltaic que 
afavoreixi la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als 
edificis, amb una gestió activa de la demanda i producció d’energia elèctrica amb el 
suport de les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, que permeti reduir els con-
sums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar la sosteni-
bilitat ambiental i econòmica globals.

h) Modificar la legislació catalana per a agilitzar la tramitació d’implantació de 
parcs eòlics.

i) Treballar en un pla estratègic que permeti garantir l’emmagatzematge d’ener-
gia elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb fonts d’energia reno-
vables.

j) Negociar amb el Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tancament 
de les centrals nuclears situades a Catalunya no més enllà dels quaranta anys de vida 
operativa, i preveient la solució a l’emmagatzematge i la gestió dels residus garantint 
la solvència dels criteris tècnics i de seguretat.

XX.3. Recursos hídrics i sanejament

200
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la tramitació de la planifi-

cació de la gestió dels recursos hídrics, i, en concret, la revisió del Pla de gestió del 
districte fluvial de Catalunya i la redacció del Pla de gestió de risc d’inundacions i 
del Pla especial de sequeres en el termini de sis mesos.

201
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar les al·le-

gacions tècniques i dur a terme les accions jurídiques necessàries per a revisar el Pla 
hidrològic de la conca de l’Ebre 2016-2021, especialment en matèria de cabals eco-
lògics del riu Ebre, i garantir l’arribada suficient de sediments al delta de l’Ebre, atès 
que la Comissió Europea ha dictaminat a favor de les propostes de la Generalitat i 
recomana al Govern de l’Estat que revisi els criteris de la planificació. Així mateix, 
insta el Govern a negociar amb l’Estat tot el que calgui per a assolir la titularitat de 
la conca de l’Ebre en tot el tram català.

202
El Parlament de Catalunya insta el Govern a arbitrar els mecanismes jurídics i 

administratius necessaris per a mantenir els cabals circulants pel Ter, fixar una li-
mitació d’extracció màxima anual de recursos hídrics de la conca, comprometre’s 
amb el manteniment dels cabals ecològics i fer una programació per a l’establiment 
d’aquests cabals durant el 2017.

203
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar l’eliminació del cànon de 

control d’abocaments (CCV) que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre cobra als 
municipis de la conca. Aquest cànon no té cap contraprestació, ja que les actuacions 
en sanejament estan finançades per l’Agència Catalana de l’Aigua, el servei de poli-
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cia del domini públic hidràulic el fa l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre no inverteix en sistemes d’abastament.

204
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, un cop hagi recaigut la 

sentència del Tribunal Suprem amb relació al contracte de gestió d’abastament d’ai-
gua en alta Ter-Llobregat i se n’hagin avaluat les repercussions, la modificació de 
la disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de setembre, de simpli-
ficació i millorament de la regulació normativa, amb l’objectiu de garantir la gestió 
directa de tots els elements de la xarxa d’abastament d’aigua en alta.

205
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar mesures urgents per a garantir el subministrament d’aigua potable a 

les poblacions que tenen els aqüífers o captacions afectats per índexs de nitrats su-
periors als permesos legalment.

b) Planificar i perioditzar, en col·laboració amb les administracions locals, les in-
tervencions necessàries als municipis en què s’ha desaconsellat el consum de l’aigua 
de beure com a conseqüència de l’afectació dels aqüífers.

c) Presentar al Parlament un informe sobre l’execució del programa general de 
mesures per a resoldre progressivament els problemes derivats del fet que se superin 
els 50 mg/l de nitrats a l’aigua.

d) Incorporar als pressupostos de la Generalitat per al 2017 l’impacte de les me-
sures planificades.

e) El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre els ajuts per l’abasta-
ment d’aigua en alta, per a donar suport als municipis que no poden afrontar les ac-
tuacions necessàries per a garantir un bon subministrament d’aigua, en quantitat i 
qualitat, als ciutadans.

XX.4. Economia verda i circular

206
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’economia circular, a 

partir de polítiques transversals de la Generalitat vinculades a l’estalvi i l’ús eficient 
dels recursos, i més enllà de les polítiques ambientals específiques.

207
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar processos de recuperació 

ambiental d’antigues instal·lacions industrials abandonades amb residus acumulats 
que, per característiques o quantitat, poden generar un impacte ambiental o tenir 
impacte sobre la salut de les persones, i fins i tot la contaminació de sòls, per mitjà 
d’execució subsidiària, sempre que l’exigència prèvia de responsabilitats al titular 
del sòl hagi resultat infructuosa, amb el finançament provinent de part dels recursos 
obtinguts per mitjà del cànon de residus industrials.

208
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar els canvis conceptuals ne-

cessaris per a consolidar una veritable transició cap a una economia verda i circular. 
Especialment, respecte a la gestió de residus, actuant en la informació, la comunica-
ció i la sensibilització relatives a la prevenció, la preparació per a la reutilització, la 
recollida selectiva de residus, el reciclatge material i altres tipus de valorització de 
residus, i, així mateix, evolucionant cap a una economia basada en el residu zero, en 
què ja no es parli de residus, sinó de recursos en circulació constant.
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209
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en la Llei de mesures fis-

cals i administratives per al 2017 elements per el desplegament de l’economia cir-
cular, inclòs el Pacte per la bossa, amb l’objectiu d’arribar a un 90% de reducció de 
bosses de plàstic l’any 2020.

XX.5. Foment de l’autoconsum d’energia

210
El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc de les competències prò-

pies en matèria d’electricitat i mentre no es derogui el Reial decret 900/2015, del 9 
d’octubre, a presentar, en els propers sis mesos, una legislació específica catalana 
per a garantir l’autoconsum, que inclogui com a mínim: 

a) La definició d’instal·lació aïllada, que eximiria del pagament del peatge vari-
able.

b) La contraprestació en termes econòmics per l’electricitat produïda i abocada a 
la xarxa, és a dir, el balanç net.

c) Les altres qüestions que garanteixin la protecció i el foment de l’autoconsum 
i l’autogeneració energètica.

XX.6. Sòls contaminats

211
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment als punts de la 

Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’aigua i del territori, aprovada el 17 de febrer 
de 2016, relatius a la declaració de sòls contaminants de tot el recinte industrial de 
Flix i a les responsabilitats amb la salut pública i el medi ambient de l’empresa Iber-
potash. Així mateix, insta el Govern a desplegar, durant els propers vuit mesos, i 
mitjançant l’instrument que sigui més àgil, decret o reglament, la Llei 22/2011, del 
28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sens perjudici de l’aplicació de la norma-
tiva sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. Cal una regulació 
que protegeixi el sòl i previngui alteracions d’origen entròpic, el règim jurídic apli-
cable als sòls contaminats de Catalunya, que fixi les obligacions específiques per a 
les empreses i activitats potencialment contaminants, que apliqui el principi de «qui 
contamina paga», que determini les obligacions de les persones físiques o jurídi-
ques propietàries de sòls, que fixi el règim d’acreditació de les entitats que poden fer 
actuacions de recerca i recuperació de sòls i que compti amb el finançament públic 
necessari per a desenvolupar-la.

212
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar, durant els propers vuit 

mesos, mitjançant el procediment més àgil –decret o reglament–, la Llei de l’Estat 
22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, sens prejudici de l’aplica-
ció de la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat ambiental. 
Aquesta regulació ha de protegir el sòl prevenint alteracions d’origen antròpic, ha 
d’establir el règim jurídic aplicable als sòls contaminats de Catalunya, ha de fixar les 
obligacions específiques per a les empreses i activitats potencialment contaminants, 
aplicant el principi de «qui contamina paga», ha de determinar les obligacions de les 
persones físiques o jurídiques propietàries de sòls, ha de fixar el règim d’acreditació 
de les entitats que poden fer actuacions de recerca i recuperació de sòls, i ha de tenir 
el finançament públic necessari per a aplicar-la.
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XX.7. Espais naturals

213
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les accions i inversions 

necessàries per a gestionar, mantenir i promocionar de manera adequada els espais 
naturals protegits de Catalunya, especialment els parcs naturals i el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, com a espais essencials per al manteniment 
de la biodiversitat i com a motors econòmics del territori.

XX.8. Conservació de la biodiversitat

214
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, abans del setembre de 

2017, l’Estratègia catalana de conservació de la biodiversitat, el Catàleg de protecció 
de fauna i l’Estratègia de flora de Catalunya.

XX.9. Model de gestió de les vies d’alta capacitat

215
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de sis me-

sos, una proposta de model de gestió de les vies d’alta capacitat que superi l’actual 
model i aposti per l’eliminació de greuges socials, econòmics i territorials. El Go-
vern ha d’apostar per una mobilitat sostenible en el marc de la lluita contra el canvi 
climàtic i del millorament de la qualitat de l’aire. Així mateix, també ha d’apostar 
per fer viable el manteniment de les infraestructures i el millorament de la segure-
tat d’aquestes amb una visió de risc zero. El nou model ha de permetre reduir zones 
de congestió; ha d’apostar per l’ampliació i el millorament de les infraestructures de 
transport públic, i ha de permetre l’inici de la transformació de la xarxa de carrete-
res actual per una d’intel·ligent tot donat resposta a la demanda de vehicles energè-
ticament nets i intel·ligents.

XX.10. Gratuïtat de les autopistes

216
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar, publi-

car i remetre a tots els grups parlamentaris, en el termini de sis mesos, amb vista 
a garantir que cap de les concessions de les autopistes de peatge de titularitat de la 
Generalitat no sigui prorrogada ni se n’ampliï el termini, un informe en el qual es 
detalli, en el cas de les autopistes C-16, C-32 i C-33: 

a) La data de l’adjudicació inicial, la data de formalització de les pròrrogues con-
cedides, les contrapartides exigides per a la concessió de les pròrrogues i els termi-
nis finals actuals de concessió de les autopistes.

b) El balanç econòmic de cadascuna de les concessions en data 31 de desembre 
de 2015, que detalli les inversions efectuades per les empreses concessionàries, i les 
despeses i els ingressos d’aquestes.

c) Una previsió del balanç econòmic en la data de finalització de cadascuna de 
les concessions, en què es tinguin en compte tant les inversions fetes com les in-
versions que hi hagi previst d’encarregar fins a aquesta data, i en què es reflecteixi 
clarament una estimació de qualsevol cost que pugui haver d’assumir l’Administra-
ció per a fer efectiva aquesta liquidació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Go-
vern d’Espanya que publiqui i remeti a tots els grups parlamentaris, en el termini 
de sis mesos, un informe en què es detalli la mateixa informació de l’apartat 1 per a 
les autopistes AP-2 i AP-7, amb vista a garantir que les concessions de les autopis-
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tes de peatge de titularitat estatal a Catalunya no siguin prorrogades ni se n’ampliï 
el termini.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar o sol·li-
citar al Govern d’Espanya –segons que correspongui–, i publicar i remetre a tots els 
grups parlamentaris, abans de sis mesos, una anàlisi de la repercussió econòmica i 
la viabilitat de la gratuïtat dels trams següents: 

a) Autopista C-32, entre Sitges i el Vendrell: en compliment de la Resolució 
712/X, per a facilitar la mobilitat interna entre les poblacions de la costa del Baix 
Penedès i el Garraf, atès que no hi ha vies alternatives adequades i que la data del 
final de la concessió és molt llunyana (2039).

b) Autopista C-32, entre Barcelona i Mataró: en compliment de la Resolució 29/XI.
c) Autopista AP-7, entre Vinaròs i l’Hospitalet de l’Infant i entre Torredembarra i 

el Vendrell: per a resoldre els problemes de congestió i accidentalitat de la carretera 
N-340, mentre les vies alternatives no compleixin els requisits de capacitat i segu-
retat necessaris.

XX.11. Accessibilitat del transport públic

217
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adaptar les estacions de metro, dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i d’autobús per a les persones amb mobi-
litat reduïda, amb l’objectiu d’assolir el 2020 el compliment de l’adaptació del cent 
per cent del transport públic dependent de la Generalitat per a persones amb mobi-
litat reduïda, tal com estableix la Llei d’accessibilitat.

XXI. Deslleialtats del Govern de l’Estat

218
El Parlament de Catalunya manifesta que Catalunya ha superat la fase de re-

clamació a l’Estat. Estem immersos en un estadi en què treballem per edificar les 
estructures pròpies d’un estat que ens són necessàries per a poder donar resposta a 
les necessitats de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. La 
necessitat de crear noves estructures s’explica en gran mesura per la constatació his-
tòrica de les deslleialtats de l’Estat envers el Govern de la Generalitat i, per tant, els 
catalans; unes deslleialtats que han impedit al Govern, en bona mesura, ajudar els 
seus conciutadans si no és amb un estat propi. Aquestes deslleialtats tenen a veure 
amb les invasions competencials i els incompliments sistemàtics pel que fa als tras-
passos d’atribucions i recursos. Al mateix temps, s’han produït atacs que, de manera 
reiterada, ha impulsat el Govern de l’Estat i ha executat el Tribunal Constitucional 
en contra de la sobirania d’aquest Parlament i la voluntat popular dels ciutadans de 
Catalunya.

219
El Parlament de Catalunya ratifica totes les lleis aprovades per aquest Parlament, 

especialment lleis com la que prohibeix les curses de braus, la d’emergència social 
o la de consultes.

XXI.1. Col·laboració en matèria tributària

220
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat el subministrament a l’Agència Tributària de Catalunya de la infor-
mació sobre devolucions tributàries reconegudes a persones físiques i jurídiques 
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que siguin deutores en fase d’embargament de la Generalitat en concepte de tributs 
la gestió dels quals correspon a l’Agència, o bé que siguin deutores d’entitats locals 
catalanes que hagin encarregat a l’Agència la recaptació de deutes tributaris i no tri-
butaris en virtut de conveni, per tal que la Generalitat pugui procedir, en exercici de 
les seves competències, a l’embargament de les esmentades devolucions abans que 
siguin abonades als interessats.

XXI.2. Finançament del Pla únic d’obres i serveis

221
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat el pagament que li pertoca pel finançament del Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya, tal com estableix la llei vigent, atès que és una obligació que el 
Govern espanyol desatén sistemàticament des de l’any 2012.

XXI.3. Coordinació en matèria de dret d’asil

222
El Parlament de Catalunya manifesta que davant de l’actual situació de crisi del 

dret a l’asil, Catalunya se sent cridada a complir la seva responsabilitat de país de-
mocràtic i aportar protecció internacional a les persones que avui, en països com 
Síria, l’Iraq o el Kurdistan, són perseguides i amenaçades i que aquest país és i ha 
de continuar essent un territori d’acollida i d’inclusió. En aquest sentit, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat es-
panyol que coordini amb la Generalitat de Catalunya la política d’acollida inicial i 
integració de les persones sol·licitants d’alguna de les figures de protecció interna-
cional, que faciliti informació completa i actualitzada sobre les persones que estan 
en aquesta situació a Catalunya i que traspassi a la Generalitat de Catalunya els fons 
necessaris per al finançament d’aquest programa, de manera que aquesta pugui fer 
una gestió més eficient dels recursos econòmics, humans i materials existents, en 
col·laboració amb els ens locals i el teixit associatiu, fins a assolir l’objectiu d’acollir 
quatre mil cinc-centes persones al final de l’any 2017.

XXI.4. Beques i ajuts universitaris

223
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat el compliment de les reiterades sentències del Tribunal Constituci-
onal per a la transferència de la competència i els recursos en matèria de beques i 
ajuts a l’estudi universitari.

XXI.5. Reforma de l’impost de societats

224
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat espanyol la derogació del Reial decret llei de reforma de l’impost de 
societats, aprovat pel Consell de Ministres el 29 de setembre de 2016. El Parlament 
considera que aquest reial decret llei afecta negativament la competitivitat i les ex-
pectatives de les empreses catalanes i impacta directament en la tresoreria de les 
empreses sense que la recaptació prevista reverteixi en l’impuls de l’activitat econò-
mica de les mateixes empreses.
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225
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que els grups parlamentaris 

amb representació al Congrés dels Diputats s’oposin a la convalidació del Reial de-
cret llei de reforma de l’impost de societats pel greuge que implica per a la compe-
titivitat de les empreses del país.

XXI.6. Pobresa energètica

226
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, per a afrontar la 

pobresa energètica, a reclamar al Govern de l’Estat: 
a) El desenvolupament d’un marc tarifari domèstic per trams tant per al submi-

nistrament de gas com de l’electricitat que inclogui un primer tram de consum bàsic 
domèstic a cost superreduït, d’acord amb les directives europees i el que estableix 
la mateixa Llei 24/2015.

b) La regulació i la implantació de la normativa necessària per a la creació d’un 
bo d’especial de protecció de gas i redefinir i ampliar la base de cobertura del bo de 
l’electricitat per a les persones que disposin de la consideració de vulnerables, amb 
uns costos especialment reduïts i amb l’opció de poder fer-hi front ells mateixos.

c) La modificació de la normativa de manera que permeti el retorn a la tarifa 
elèctrica d’últim recurs (TUR) o de preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) 
de manera automàtica, immediata i exonerant de recàrrecs, compensacions o paga-
ments per permanència les famílies que disposin d’informe de vulnerabilitat dels 
Serveis Socials. I que no es permetin canvis a mercat lliure si es disposa de bo so-
cial.

d) L’aplicació d’un nou tipus impositiu: 
1r. Adaptació de l’impost del valor afegit als trams tarifaris de manera que en el 

de consum bàsic domèstic sigui el superreduït i l’eliminació de l’impost en el cas de 
les persones en situació de vulnerabilitat.

2n. Exempció de l’impost sobre hidrocarburs, com a subministraments conside-
rats bàsics, per a les persones que tenen consideració de família vulnerable.

3r. Exempció de l’impost sobre l’electricitat per als subministraments a famílies 
que tenen la consideració de vulnerables.

XXI.7. Gestió del Fons de carboni per a una economia sostenible

227
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat la transparència en la gestió del Fons de carboni, atès que els recur-
sos econòmics procedents del mecanisme de subhasta del mercat europeu de comerç 
de drets d’emissió no es destinen a polítiques efectives de canvi climàtic –mitigació 
i adaptació–, i a continuar-ne exigint la gestió descentralitzada per tal que les admi-
nistracions autonòmiques i locals en puguin disposar per a desenvolupar les actua-
cions efectives en aquesta matèria.

XXI.8. Infraestructures i transport

228
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Go-

vern de l’Estat: 
a) La priorització d’actuacions per a desenvolupar el corredor mediterrani.
b) El compliment de les inversions previstes per a millorar la seguretat, la fiabi-

litat i la capacitat d’assumir el traspàs de la infraestructura de Rodalies a Catalunya.
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c) El traspàs a la Generalitat de tota la xarxa de carreteres que transcorren per 
Catalunya i els recursos necessaris per a fer-ne el manteniment.

d) L’augment de la seva aportació al finançament del transport públic per recu-
perar el nivell d’inversió per habitant que tenia el 2010 i per equiparar el criteri de 
població, i la recuperació de l’import a abonar d’acord amb un criteri de territori/po-
blació i amb un preu per habitant de 30 euros l’any, com es feia fins al 2010, i no com 
ara, que és de 20 euros l’any. L’aportació estatal ha de tenir en compte l’increment de 
set a dotze comarques integrades al sistema de l’Autoritat del Transport Municipal.

e) La continuació de les obres de l’estació de la Sagrera i l’inici de les de la nova 
estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona.

f) El traspàs de la titularitat dels aeroports de Barcelona - el Prat, Girona, Reus i 
Sabadell i dels ports de Tarragona i Barcelona a la Generalitat de Catalunya.

XXI.9. Coordinació en matèria de seguretat

229
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Emprendre les negociacions oportunes amb l’Estat espanyol per tal d’assumir 

un nivell real de competències en seguretat en consonància amb la definició de po-
licia integral, que estableix l’article 164.5 de l’Estatut d’autonomia, en el qual s’esti-
pula que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra «té com a àmbit d’actuació 
el conjunt del territori de Catalunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de 
policia», que són les que lògicament li corresponen.

b) Convocar de manera urgent la Junta de Seguretat de Catalunya per a coordinar 
amb el Govern de l’Estat espanyol les polítiques públiques de seguretat i avançar en 
el bescanvi d’informació entre les diferents forces de seguretat presents al territori, 
i per a acordar un calendari de compliment dels 18.267 efectius del Cos de Mossos 
d’Esquadra, tal com va establir la Junta de Seguretat de Catalunya al setembre del 
2006.

XXI.10. Gestió dels residus

230
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a negociar amb l’Ad-

ministració general de l’Estat la no-aplicació de la normativa espanyola en el model 
de gestió de residus català, ja que la promulgació per l’Estat de la normativa decla-
rada com a bàsica, principalment la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, el 
Reial decret 180/2015, de trasllats de residus, i el Reial decret 110/2015, sobre resi-
dus d’aparells elèctrics i electrònics, ha comportat la regulació d’aspectes purament 
instrumentals i administratius que han obligat a revisar els procediments catalans 
de gestió de residus, introduint-hi noves obligacions i tràmits, sovint complexos, 
que van en contra del model català de la gestió de residus i dels sectors econòmics 
en general.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2016
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís
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