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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 51/XII del Parlament de Catalunya, sobre les necessitats
dels alumnes sords
250-00060/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les necessitats dels alumnes
sords (tram. 250-00060/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8530).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir que a l’inici del curs 2018-2019 tots els alumnes sords a Catalunya
disposen d’un intèrpret de signes durant totes les hores lectives.
b) Enllestir en el termini de sis mesos el desplegament normatiu total de la Llei
17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 52/XII del Parlament de Catalunya, sobre la regulació del
procés d’admissió d’alumnes a les escoles
250-00014/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió d’alumnes a les escoles (tram. 250-00014/12), presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8520).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desplegar en el nou decret de regulació del procés d’admissió d’alumnes per a
centres sufragats amb fons públics el que estableix l’article 48.1 de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, per a garantir l’impacte positiu d’aquesta
mesura sobre els centres que concentren una proporció més elevada d’alumnes amb
necessitats educatives específiques, i corresponsabilitzar els centres del servei educatiu de Catalunya en una escolarització equilibrada.
b) Establir en el nou decret d’admissió d’alumnes mesures destinades a evitar i a
penalitzar el frau en l’acreditació dels criteris de prioritat, com ara el de proximitat
del domicili.
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c) Regular exigències de transparència, com l’obligatorietat per part dels centres
de publicar la llista d’alumnes matriculats i les modificacions que es produeixin fins
a l’inici de curs, o de publicar les vacants fins a l’inici de curs.
d) Limitar la matrícula fora de termini d’alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) en centres socialment desfavorits.
e) Limitar les ampliacions de ràtio quan en altres centres hi ha places vacants.
f) Establir reduccions de ràtio més enllà de P3 per a disminuir la mobilitat entre
centres al llarg de l’escolaritat.
g) Incorporar l’escolarització equilibrada com a criteri per a decidir sobre les
adscripcions entre centres o el model de zonificació escolar d’un municipi.
h) Garantir que els centres públics i privats concertats publiquen en el període de
preinscripció escolar i informen sobre el règim legal de les quotes, especialment de llur
caràcter voluntari i no associat a l’escolarització.
i) Executar les mesures disciplinàries i sancionadores corresponents en els casos de centres públics i privats que cometin irregularitats en l’admissió d’alumnes.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 53/XII del Parlament de Catalunya, sobre els centres de
formació d’adults
250-00016/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults
de Girona (tram. 250-00016/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya i Grup Parlamentari Republicà (reg. 8521).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer un estudi urgent des dels serveis territorials de la situació dels centres de
formació d’adults per a determinar quants centres hi ha que tenen la seu en espais
de la Generalitat i que tenen problemes per a cobrir la consergeria a causa del criteri
vigent (absència de conserge i limitació dels serveis d’un administratiu al 50%), i revisar, si escau, els criteris actuals d’assignació de personal d’administració i serveis
i els de personal auxiliar administratiu.
b) Estudiar la possibilitat d’iniciar el curs 2018-19 cobrint la plaça o les places de
consergeria (personal subaltern - personal d’administració i serveis) de totes les escoles d’adults públiques dependents de la Generalitat amb seu en un edifici dependent
del Departament d’Ensenyament o en qualsevol dels serveis públics de la Generalitat
i del Departament d’Ensenyament, sense que la consergeria condicioni l’horari de
l’oferta educativa del centre.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 54/XII del Parlament de Catalunya, sobre el tractament de
la dislèxia en els àmbits sanitari i educatiu
250-00018/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el tractament de la dislèxia en els
àmbits sanitari i educatiu (tram. 250-00018/12), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8522).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aplicar eines de diagnòstic eficaces i eficients, com ara, entre altres, desenvolupar un sistema de predicció i identificació primerenca de la dislèxia evolutiva que
arribi a un alt grau de sensibilitat i especificitat mitjançant plataformes web. Aquest
sistema ha de permetre no tan sols la detecció primerenca, sinó també la creació
d’una base de dades que recopili informació a més gran escala, i millorar el protocol
de detecció amb l’ampliació d’aquests sistemes a l’educació infantil.
b) Potenciar els protocols existents de detecció i identificació dels indicadors de
risc durant les diferents etapes escolars.
c) Desenvolupar i aplicar plans de treball individualitzats per als alumnes amb
dislèxia i altres dificultats específiques d’aprenentatge. Aquests plans han d’incloure,
entre altres, les estratègies i activitats pedagògiques següents:
Primer. Fixar procediments que, a partir de l’aprenentatge oral, derivin i facilitin
l’aprenentatge escrit.
Segon. Prestar una atenció individualitzada als alumnes diagnosticats de dislèxia
o altres dificultats específiques d’aprenentatge.
Tercer. Dur a terme una coordinació adequada entre els diferents professionals
que atenen l’alumne, tant des del punt de vista educatiu com sanitari i social, i també
la feina en col·laboració amb les famílies.
d) Impulsar la col·laboració i l’aprofitament de la investigació científica sobre la
dislèxia que es duu a terme en diferents universitats catalanes i subscriure-hi convenis de col·laboració per a posar en pràctica les investigacions elaborades. Així
mateix, instar la creació d’equips d’orientació especialitzats en dificultats d’aprenentatge.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

1.10. Acords i resolucions

7

BOPC 174
15 d’octubre de 2018

Resolució 55/XII del Parlament de Catalunya, sobre el reforçament de
les competències lingüístiques en anglès
250-00035/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en anglès (tram. 250-00035/12), presentada pel Grup Parlamentari
Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8526).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar compliment als objectius del marc per al plurilingüisme aprovat el 2013
i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin uns mínims dels continguts del currículum en llengua estrangera, en funció del context sociolingüístic del centre i d’acord amb la seva autonomia.
b) Reforçar la formació inicial dels professors en anglès, i millorar la formació
permanent específica destinada a reforçar les competències lingüístiques en llengua
estrangera dels professors d’educació infantil i primària i de secundària, sobretot
dels que hauran d’impartir matèries no lingüístiques en aquesta llengua, i incrementar-ne l’oferta pública, especialment presencial, així com la seva coordinació.
c) Augmentar la dotació de professors d’anglès per a reduir les ràtios a les classes d’aquesta matèria o fomentar els desdoblaments i els agrupaments per nivell
lingüístic.
d) Fomentar els programes de suport a la certificació del coneixement de llengües estrangeres en diversos ensenyaments, inclosos els cicles formatius, mitjançant
organismes col·laboradors com les escoles oficials d’idiomes.
e) Promoure els intercanvis i les estades a l’estranger tant dels professors com
dels alumnes dels centres educatius, posant a disposició els recursos necessaris per
a ajuts a l’estudi a l’estranger per tal de millorar-ne l’accés, i facilitar i difondre la
informació sobre els programes i les oportunitats que ofereix la Unió Europea en
aquest sentit, i fomentar la participació en aquests programes i llur aprofitament.
f) Garantir un increment de places disponibles en les escoles oficials d’idiomes
en què en faltin, sobretot en les llengües més sol·licitades –com ara l’anglès–, i també la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i no obligatoris,
per a millorar-ne l’accés.
g) Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge de l’anglès.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 56/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta de
restauració sense gluten als centres educatius
250-00037/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament d’Ensenyament (tram. 250-00037/12), presentada pel Grup
Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 6415).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Assegurar que tots els centres educatius ofereixen un servei de menjador adequat per als alumnes amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, amb
garanties de seguretat, el proper curs 2018-2019.
b) Destinar els recursos necessaris per a establir i aplicar protocols de seguretat
alimentària a totes les escoles, per a garantir un servei de menjador sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments d’elaboració i
de servei, de la formació integral necessària del conjunt de professionals vinculats a
aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment d’un règim sancionador
en cas de negligències.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
La secretària en funcions de la Comissió, Susana Beltrán García; el president de
la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 57/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació de la
incidència dels deures escolars en els estudiants
250-00045/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’avaluació de la incidència dels
deures escolars en els estudiants (tram. 250-00045/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8527).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’elaborar un estudi que determini l’impacte i valori la necessitat
dels deures escolars, estableixi la tipologia que haurien d’adoptar i emeti recomanacions adreçades als centres educatius. Aquest estudi s’ha de presentar a la Comissió
d’Ensenyament del Parlament abans que s’acabi el curs 2019-2020.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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Resolució 58/XII del Parlament de Catalunya, sobre la presentació
dels treballs de la Comissió Mixta d’Ensenyament relatius a les
necessitats d’escolarització i la lluita contra la segregació escolar a
Lleida
250-00051/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a
Lleida (tram. 250-00051/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg.
8140) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 8528).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en seu parlamentària els
resultats dels treballs de la Comissió Mixta (Departament d’Ensenyament i entitats
municipalistes) respecte a les necessitats d’escolarització i de construcció de nous
instituts a Lleida (Segrià), tenint com a principi rector en aquesta planificació la lluita contra la segregació escolar.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
El secretari de la Comissió, Martín Eusebio Barra López; el president de la Comissió, Josep M. Jové i Lladó

Resolució 59/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció
educativa domiciliària
250-00056/12
APROVACIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 4, 25.09.2018, DSPC-C 61

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 25 de setembre de 2018,
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
(tram. 250-00056/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari
Republicà (reg. 8529).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i posar en pràctica un protocol d’atenció educativa domiciliària que serveixi de guia per als mestres i els centres escolars. Aquest protocol ha de contenir, com a mínim:
a) Un protocol o pla d’acció general destinat al centre educatiu de l’alumne en
què es detalli com es comunicarà amb el mestre d’atenció educativa domiciliària,
com i quina serà la vinculació amb l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP),
com s’aplicarà el pla individualitzat i la proposta curricular que caldrà desenvolupar amb l’alumne, com ho comunicaran a la família i quins professionals hi seran
presents, les característiques del perfil dels alumnes, els objectius i qualsevol altra
informació que es consideri pertinent.
b) Un protocol o pla d’acció general destinat al mestre d’atenció educativa domiciliària en què es detalli quin procediment ha de seguir en el moment que el Depar1.10. Acords i resolucions
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tament d’Ensenyament li comunica les dades de l’alumne i el seu centre (si és d’un
altre centre), com s’ha de posar en contacte amb la família per a establir una primera
visita, les característiques del perfil dels alumnes, els objectius i qualsevol altra informació que es consideri pertinent.
c) El procediment de participació de les famílies en el cas de disposar del suport
d’atenció domiciliària que seguirà l’alumne en qüestió.
Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
La secretària en funcions de la Comissió, Susana Beltrán García; el president de
la Comissió, Josep M. Jové i Lladó
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones
200-00003/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 18428).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 18429).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la necessitat urgent de millorar la
seguretat pública en municipis de l’Alt Empordà
250-00308/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 17862 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 17862)

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

1. Reconèixer i lloar la tasca que porten a terme tots els cossos policials presents
a Catalunya en matèria de seguretat pública als municipis de l’Alt Empordà que no
disposen de comissaries de Mossos d’Esquadra., en los que son la primera fuerza
pública en intervenir en muchas ocasiones ante situaciones de peligro.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Considerar el estudio de l’establiment d’una comissaria en alguna ubicació
més propera a les poblacions indicades a la part expositiva d’aquesta resolució.

3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió del punt 3

3. Rediseñar la actual distribución territorial del cuerpo de Mossos d’Esquadra,
si conviene modificando el actual mapa de Áreas Básicas Policiales, de tal manera
que se garantice un tiempo de actuación en cualquier población de l’Alt Empordà
que sea homogéneo.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Valorar i estudiar l’increment d’agents del cos de Mossos d’Esquadra la plantilla preferent destinada a complir amb tasques de seguretat pública a les poblacions
de l’Alt Empordà indicades a la part expositiva d’aquesta resolució.

Proposta de resolució sobre la creació d’un parc de bombers al Baix
Llobregat
250-00320/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 17861 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.10.2018
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 17861)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Incrementar, a la zona del Baix Llobregat, els recursos de personal i d’equipaments dels parcs de bombers més propers als municipis de Vallirana, Cervelló,
Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Torrelles de Llobregat.

Proposta de resolució sobre la paralització del procés d’habilitació
com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de
primària
250-00332/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18293; 18351).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució en defensa de la Generalitat i la seva imatge
corporativa
250-00333/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18245; 18294; 18352).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia
congènita en la preinscripció i la matrícula dels alumnes en els
centres educatius de Catalunya
250-00334/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18295; 18353).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre d’atenció
primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
250-00335/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18246; 18296; 18354).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca
n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18247; 18297; 18355).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències
de vint-i-quatre hores i del servei de farmàcia de guàrdia nocturna a
Sant Feliu de Llobregat
250-00337/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18248; 18298; 18356).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del CAP Sant Just Desvern
250-00338/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18249; 18299; 18357).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pèrdua de serveis assistencials de
primària i d’especialistes al CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels
Horts
250-00339/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18250; 18300; 18359).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als menors no acompanyats
que arriben a Catalunya
250-00341/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18301; 18360).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire
250-00342/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18302; 18361).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire i la promoció del
transport assequible
250-00343/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18303; 18362).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat
250-00344/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18304; 18363).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les funcions de l’Agència Catalana de
Certificació CatCert
250-00345/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18305; 18364).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera
250-00346/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18306; 18365).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei
11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones transgènere
250-00347/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18307; 18366).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la humanització del protocol
d’intervenció per cesària
250-00348/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18308; 18367).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda
250-00349/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18251; 18309; 18368).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà)
250-00350/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18252; 18310; 18369).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el fons de l’editorial Anagrama
250-00351/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18253; 18311; 18370).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques
públiques de la Generalitat
250-00352/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18312; 18371).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de Cap Roig
250-00353/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18254; 18313; 18372).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius del Cos de Mossos
d’Esquadra al districte de Ciutat Vella de Barcelona
250-00354/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18255; 18314; 18373).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de projectes per a prevenir la
violència masclista en dones i joves
250-00355/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18315; 18374).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la condemna del cop a la democràcia
dels dies 6 i 7 de setembre de 2017
250-00356/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18316; 18375).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aprovació d’un text refós de les
disposicions legals en matèria de tributs propis de la Generalitat
250-00357/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18317; 18376).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les línies d’ESO de l’Institut Antoni de
Martí i Franquès, de Tarragona
250-00358/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18318; 18377).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’avaluació i el seguiment del
compliment de la neutralitat en l’espai públic per la Generalitat
250-00359/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18319; 18378).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de
treball de les cambreres de pis
250-00360/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 18256; 18320; 18379).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències
nocturnes del CAP Esparreguera
250-00361/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 18321; 18380).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 16.10.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’augment de la violència feixista
250-00362/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 18079; 18153; 18381).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.10.2018 al 17.10.2018).
Finiment del termini: 18.10.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les bonificacions de l’autopista AP-2
entre Lleida i les Borges Blanques
250-00363/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 18080; 18154; 18382).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.10.2018 al 17.10.2018).
Finiment del termini: 18.10.2018; 10:30 h.

3.10.30.

Debats generals

Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació
de la convivència
255-00001/12
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Reg. 18486; 18487; 18488; 18489; 18490; 18491; 18492; 18493 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 10.10.2018
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PSC-UNITS (REG. 18486)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram.
255-00001/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Diàleg entre catalans per restablir un ampli
consens polític i social a Catalunya

El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que el president de la Generalitat
convoqui totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu
de constituir un espai de diàleg per a facilitar acords sobre els grans temes de país i
restablir els consensos bàsics, avui malmesos, d’acord amb la Moció 3/XII aprovada
el 5 de juliol de 2018, i insta a fer-ho en el termini màxim de 15 dies.
Proposta de resolució 2. El respecte a totes les idees en democràcia, la
millor garantia de convivència

El Parlament de Catalunya reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentària a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia
de convivència.
Proposta de resolució 3. El respecte a la llei, la millor garantia de
democràcia i respecte als drets i llibertats

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari que el govern de la Generalitat i el conjunt de forces polítiques parlamentàries contribueixin a asserenar el
debat polític i es comprometin en la defensa de la democràcia i el compliment de la
llei, en el respecte del rigor jurídic, les normes i els reglaments, així com dels mecanismes i majories necessaris per reformar les lleis vigents, en el benentès que el
respecte a la legalitat és la millor garantia dels drets i llibertats de tothom.
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Proposta de resolució 4. Recuperació de la confiança i intensificació del
diàleg per avançar

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari donar continuïtat a la normalització de les relacions institucionals entre el govern de la Generalitat i el govern
d’Espanya.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) treballar amb les eines del diàleg, la negociació i el pacte al servei de la reconciliació i la cohesió social.
b) participar activament dels mecanismes bilaterals i multilaterals existents, sense renunciar a obrir tants àmbits de diàleg i negociació com siguin necessaris, i actuant d’acord amb el principi de lleialtat institucional mútua que els poders públics
han de tenir en la seva actuació.
Proposta de resolució 5. Millorar les disponibilitats financeres del
Govern de la Generalitat

El Parlament de Catalunya constata la necessitat que totes les forces polítiques
treballin allà on tinguin representació per afavorir al màxim les vies i espais de diàleg entre governs, així com per millorar les disponibilitats financeres de la Generalitat per tal de dotar de més recursos les polítiques socials prioritàries pel conjunt
de la ciutadania de Catalunya, i així garantir millor el progrés econòmic i la justícia
social.
Proposta de resolució 6. Unes institucions neutrals, al servei de tothom

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Vetllar tant per mantenir la neutralitat en l’àmbit de la funció pública, l’Administració i les institucions, com per garantir el ple exercici del dret fonamental a la
llibertat d’expressió.
b) Vetllar per l’objectivitat i la imparcialitat en la prestació del servei públic,
d’acord amb el que estableixen tant el marc legal vigent, com el Codi Ètic del Servei
Públic, lliurat al Govern el setembre de 2017. En aquest sentit, el Govern vetllarà pel
compliment dels preceptes que fixen el desinterès subjectiu, l’equanimitat, el tracte
dels fets amb independència de les valoracions personals o l’afinitat ideològica que
el servidor públic pugui o no tenir amb els polítics designats per governar les institucions. Una neutralitat que abastarà la imatge d’aquells edificis en els que es presten
serveis públics o bé són seus d’institucions públiques.
Proposta de resolució 7. CCMA

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar creu en la missió de servei
públic dels mitjans de comunicació de la CCMA. Advoquem per un esforç permanent en el foment dels principis i valors democràtics que porten a la tolerància, la
diversitat, la igualtat i la convivència.
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
a) Aprovar un nou Contracte Programa, de manera urgent, que tingui en compte
l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la CCMA.
b) Desenvolupar la moció 13/XI de 1 de març sobre renovació dels membres del
Consell de Govern de la CCMA.
c) Prioritzar l’afany de pluralitat que permeti que l’audiència dels mitjans públics
no sigui, tal i com es mostra a les enquestes del CEO, majoritàriament de votants
de partits independentistes, sinó que siguin els mitjans de referència del conjunt de
ciutadanes i ciutadans amb independència de la seva opció política.
Proposta de resolució 8. Un pressupost per donar compliment als
mandats del Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en el proper exercici pressupostari les partides suficients per donar compliment als mandats
que es deriven de les resolucions aprovades en el Debat d’Orientació Política Gene3.10.30. Debats generals
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ral d’octubre de 2018, i en concret les Propostes de Resolució sobre una educació
pública de qualitat per a tothom, sectors d’activitat econòmica i transició energètica,
treball amb drets, per un sistema de salut públic centrat en les persones i les seves necessitats, serveis socials d’accés universal per afrontar les velles i les noves desigualtats, per un nou sistema sociosanitari, garantir la igualtat i l’atenció a les necessitats
canviants al llarg de la vida, cos de mossos d’esquadra, administracions i institucions
al servei de la ciutadania, per la cohesió territorial i el món local i sobre el retorn de
les pagues extres al funcionariat.
Proposta de resolució 9. Habitatge

Davant el fet que Catalunya és la Comunitat Autònoma on més han pujat els desnonaments per impagament del lloguer, i davant la constatació de la falta d’habitatge
de lloguer que ajudi a regular els preus del mateix, el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a:
a) Incrementar els ajuts al lloguer, incidint en la mediació extrajudicial pels casos d’impagament, per tal de reduir a la mínima expressió els desnonaments per
aquesta causa.
b) Promoure campanyes intensives de comunicació, destinades a persones propietàries d’habitatge buit, per a què els cedeixin a preu taxat, i amb garantia de cobrament de renda.
c) Determinar que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges buits impliqui, a canvi, la posada a disposició d’aquest habitatge a través de les
Borses de Lloguer Assequibles.
d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges buits per tal
de destinar-los a lloguer social, posant en funcionament, amb col·laboració amb els
Ajuntaments, un servei eficaç de detecció de casos de mal ús de l’habitatge: pisos
buits, pisos turístics no autoritzats, etc.
e) Promoure la legislació necessària per tal de garantir la producció de lloguer
social i assequible, buscant les fórmules econòmiques per fer aquesta producció
possible.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP CUP-CC (REG. 18487)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Natàlia
Sànchez Dipp, diputada, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de l’agenda
social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).
Exposició de motius

Als Països Catalans vivim una important regressió de drets polítics, socials, econòmics, culturals i ecològics i cal que en aquest ple prioritzem com fer-hi front i és
imprescindible que parlem de quina és la realitat social en la que vivim i com hem
arribat a aquesta situació, més enllà de la cobertura d’estratègies electoralistes, que
sembla que és el que persegueix el grup proposant.
Ens trobem davant d’una realitat social devastadora. Les desigualtats es disparen i la pobresa empitjora, els rics son més risc i els pobres més pobres. Segons
l’IDESCAT a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’INE, les treballadores ocupades en risc de pobresa augmenten. Més de 150.000 persones for3.10.30. Debats generals
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men part d’una llar que no rep cap mena d’ingressos. El risc de pobresa el 2017 va
afectar un 23,8 de la població de Catalunya i va augmentar 1,3 punts respecte de
l’any anterior. Si considerem diferències per gènere, tots els indicadors, sistemàticament, mostren una situació més desfavorable per a les dones: menys renda, més
risc d’exclusió i més pobresa.
Aquesta situació de pobresa estructural no és casual, no és natural, sinó que es
deriva de l’acció de les persones i és la conseqüència de les polítiques públiques de
caràcter neoliberal que promouen la desigualtat. Aquesta greu situació és la que volem portar a debat. Volem debatre sobre quines polítiques públiques són més adequades per donar resposta a les grans desigualtats que pateixen les classes populars.
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1

a. El Parlament de Catalunya constata que existeix un moviment popular i organitzat que representa el 80% de la ciutadania que dóna suport al dret a l’autodeterminació com un dret reconegut per les nacions unides.
b. El Parlament de Catalunya denuncia que el poble català viu una important regressió de drets polítics, socials, econòmics, culturals i ambientals amb greus conseqüències sobre les llibertats fonamentals de les classes populars.
c. El Parlament de Catalunya constata que per fer efectiva la cohesió social necessitem d’un sector públic fort i d’unes polítiques socials que donin respostes a les
necessitats de les classes populars.
d. El Parlament de Catalunya considera d’especial gravetat la negació de les funcions polítiques bàsiques del Parlament de Catalunya amb sobirania, llibertat i plenes garanties.
e. El Parlament de Catalunya condemna l’augment exponencial de les agressions
feixistes de l’extrema dreta i es compromet a actuar perquè aquestes no restin impunes i mostra la seva solidaritat amb el moviment antifeixista.
f. El Parlament de Catalunya constata que l’Escola Pública Catalana és una eina
imprescindible per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa.
Proposta de resolució 2. Contra els abusos bancaris

Les entitats bancàries han abusat de la seva posició de poder, han dut a terme
pràctiques d’usura i han estafat la ciutadania, que avui pateix les conseqüències
d’aquestes pràctiques, després que les entitats fossin rescatades amb diners públics.
Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya es compromet a:
a. Realitzar els tràmits que siguin necessaris per donar curs a la proposició de
llei contra l’abús bancari que va decaure per finalització de la legislatura anterior i
que tenia per objecte ampliar la protecció dels consumidores i consumidores, de les
petites i mitjanes empreses i les entitats sense ànim de lucre, així com de les administracions públiques davant d’aquestes pràctiques abusives.
Exposició de motius a les propostes de resolució 3 i 4

L’«acumulació originària», principi genuí del capitalisme, ha guiat el funcionament des de la Transició fins als nostres dies, de manera que només ha estat possible
conquerir el poder des de la cobdícia, l’explotació i l’endogàmia de classe. En les
darrers dècades hem vist a diversos personatges que han convertit les institucions en
espais opacs des dels quals lucrar-se a canvi de satisfer la cobdícia dels seus amics.
Una corrua d’empresaris educats en el soroll de la borsa, ESADE i l’escola de Chicago, que en connivència amb les elits polítiques, han apuntalat un sistema que
avantposa els privilegis d’una minoria sobre de les necessitats de la majoria social.
Comportament mancat d’ètica i honestedat, que aflora especialment en països amb
estructures institucionals deficitàries, amb índexs de justícia i d’igualtat baixos, on
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la cohesió de la comunitat és feble i la policia i els jutges acostumen a ser poc eficients. També, allà on la cultura del lucre i de l’acumulació preval en detriment de
l’equitat, el bé comú i l’interès general.
En la manera d’exercir els afers, doncs, ha manat una visió autoritària, jeràrquica
i clientelar, no pas una forma republicana d’entendre la governança. El poder s’ha
exercit per servir-se’n, no per servir a la ciutadania.
Així mateix, les principals pràctiques corruptes les trobem en dos àmbits molt
concrets, que són en els que es mou més capital al voltant de l’administració pública:
la concertació público-privada i les operacions urbanístiques. No hi ha una redistribució de la riquesa sense una aposta clara per part de l’administració pública i del
Govern d’aplicar mesures efectives de lluita contra la corrupció, començant per les
pròpies institucions públiques.
La lògica capitalista fa que es concentri la riquesa en menys mans i les desigualtats augmentin, a això li hem de sumar que és la classe treballadora la que més paga
en un sistema fiscal injust que privilegia a les elits que acumulen a costa de la majoria treballadora, cal capgirar aquesta lògica perversa fent que els que més tenen
paguin més.
Les pràctiques corruptes en l’àmbit de la contractació pública estan centrades
sobretot en el pagament de comissions a càrrecs polítics, o a altres treballadors de
l’administració amb competències en matèria de contractació, a canvi d’avantatges
i privilegis en la contractació pública o en augmentar els imports de contractació
per serveis i obres sobrevalorant els serveis contractats, creant així una desviació de
fons públics cap a empreses privades.
A dia d’avui les institucions del país estan repletes d’alts càrrecs amb sous astronòmics que els allunyen de les realitats que viuen les classes populars i els acosten a
les minories privilegiades de l’àmbit privat. Cal aplicar mesures per lluitar contra la
corrupció de les elits polítiques alhora que aplicar mesures de contenció en la despesa i d’equitat social en les retribucions dels alts càrrecs de l’administració.
Finalment, és imprescindible millorar els mecanismes de participació ciutadana en l’activitat legislativa amb l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes puguin
activar i instar a la discussió, amb la possibilitat que se’n derivi l’aprovació d’una
llei. La iniciativa legislativa popular enriqueix i dota d’eines d’intervenció popular a
la societat per tal de facilitar que determinades demandes socials puguin arribar al
Parlament, per ser discutides i, en última instància, aprovades.
Proposta de resolució 3. Per la redistribució de la riquesa i la corrupció
zero

Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Crear un òrgan tècnic que centralitzi la contractació, realitzar un seguiment
adequat dels contractes i limitar-ne la modificació, augmentar la limitació sobre les
subcontractacions i facilitar el control popular en matèria de contractació.
b. Millorar la transparència de les administracions públiques i altres ens públics,
dels processos de contractació pública i de les actuacions i informes dels ens de
control.
Proposta de resolució 4. Per la democratització de les institucions
i contra els privilegis dels càrrecs públics

Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Aplicar tan aviat com sigui possible un topall de retribucions d’alts càrrecs que
ascendeixi com a màxim a 67.000 euros anuals.
b. Modificar la Llei 13/2005 sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs
al servei de la Generalitat amb l’objectiu de prohibir que els membres del govern i
alts càrrecs de la Generalitat puguin participar, en el grau que sigui, i amb independència del tipus d’òrgan, en empreses privades.
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c. Estudiar la tramitació de la modificació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de
febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de
juny, per tal que les Proposicions de Llei admeses a tràmit no puguin ser esmenades
en la seva totalitat, i puguin obrir, de forma automàtica, ponència de llei.
Proposta de resolució 5. Per actuar contra les llistes d’espera i en defensa
de la sanitat pública

La sanitat pública catalana és una combinació de la manca de respostes a les necessitats urgents que demanda la salut i la confusió interessada entre allò que és públic i allò privat. Únicament la dedicació permanent dels seus treballadors i treballadores la fa sostenible. Constatem que fins ara el Departament de Salut és continuista
amb les polítiques d’aprofundiment del model de Nova Gestió Pública del CatSalut.
Davant d’aquesta realitat, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Limitar per contracte la transferència de professionals del sector privat al públic
o viceversa per tal d’evitar el conflicte d’interessos en l’exercici de diverses tasques.
b. Elaborar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera, reobrint els serveis tancats, quiròfans i llits que han deixat d’estar operatius, posant torns de tarda on no
n’hi hagi per, al mateix temps, maximitzar l’aprofitament tecnològic. S’acompanyarà d’un pla de contractació i ampliació de plantilles per donar-hi resposta garantint
els drets laborals.
c. Reducció d’un 50% en les llistes d’espera, en el termini de 6 mesos, pels següents casos: la primera visita amb l’especialista, en la realització de proves diagnòstiques i en l’espera d’una intervenció quirúrgica. Per fer-ho efectiu es prioritzarà
l’assistència als centres del SISCAT de titularitat pública, evitant les derivacions entre els centres que ocasionen problemes de mobilitat a les persones malaltes, restant
exclosos expressament els centres de titularitat privada. Això comporta la recuperació de la totalitat de l’activitat sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics,
optimitzant la utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant els llits
que s’han eliminat o tancat provisionalment. Es dotarà del pressupost necessari i del
personal del qual s’ha prescindit.
d. Fins no eliminar l’espera a la sanitat pública suprimir les tres llistes diferenciades dels centres que s’inclouen en el SISCAT i que per tant reben finançament
públic (accés a la sanitat via CatSalut, Mútua o privat).
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, Natàlia Sànchez
Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputats, SP CUP-CC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CATECP (REG. 18488)

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen
els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes
de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de l’agenda social i
la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Pel diàleg polític i els grans consensos

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la necessària salvaguarda i protecció dels drets fonamentals, com
son els d’opinió, de llibertat d’expressió i ideològica, de reunió i manifestació, que
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requereixen especial protecció per part de totes les autoritats públiques i que representen un veritable termòmetre de la qualitat democràtica de la nostra societat.
2. Demana la priorització del diàleg polític com a forma de solució i cerca de
consensos amplis i representatius de la majoria social a Catalunya, i paral·lelament
mantenir una relació de diàleg bilateral amb l’Estat.
3. Emplaça el grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a comprometre’s
a treballar en contra de la degradació de les institucions, deixant de banda la gesticulació i el simbolisme de curt recorregut.
Proposta de resolució 2. Millora del finançament per a polítiques socials
a Catalunya

El Parlament de Catalunya:
1. Insta el govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat un objectiu de dèficit superior al 0,1% del PIB per l’any 2019 per poder disposar de gairebé 500 milions d’euros més per a polítiques socials i la cohesió social a Catalunya.
2. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat el refinançament del Fons de Liquiditat Autonòmica, amb un venciment a llarg termini
(75 anys) i interès zero.
3. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats a modificar l’article 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera per ampliar el límit de la regla de depesa i poder augmentar la inversió
social en educació, sanitat, habitatge i lluita contra la desigualtat a Catalunya, més
enllà dels topalls actuals.
4. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés a permetre
el debat al Ple del Congrés dels Diputats sobre la modificació de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera evitant el veto al debat per part de
la Mesa del Congrés, i així poder disposar de gairebé 500 milions d’euros més l’any
2019 per a polítiques socials i la cohesió social a Catalunya.
Proposta de resolució 3. Pel reconeixement del món local com a garants
de la cohesió social

1. El Parlament de Catalunya reconeix que les administracions locals han estat
puntals per a mantenir un cert nivell d’atenció a la ciutadania i de cohesió social durant els darrers anys, i que ho han fet sense la coresponsabilitat mínima necessària
per part de les administracions superiors, tant l’autonòmica com l’estatal.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
2. A aturar i pal·liar els efectes dels incompliments mantinguts els darrers anys
amb les administracions locals, duent a terme les següents mesures:
a. Presentar abans de la tramitació del pressupost de la Generalitat de 2019, un
calendari de pagament als ajuntaments, agendant un programa per a cada ens local
de reconeixement del deute, mitjançant conveni, i de compromís de liquidació.
b. Agendar, també, un calendari de pagament del deute contret amb les Diputacions a través d’acords en què s’han usat per a finançar les despeses i els deutes de
la Generalitat.
c. Instar la convocatòria immediata del Consell de Governs Locals per a la renovació de l’òrgan i perquè pugui desenvolupar la seva funció de dictamen de les
disposicions normatives en tràmit parlamentari.
3. A recuperar eines per a facilitar el paper del món local en l’aplicació de polítiques de progrés social:
a. Incrementant, en el pressupost per al 2019, les dotacions del Fons de Cooperació Local (tant per a ajuntaments com per a Consells Comarcals i EMDs)
b. Reactivant, amb recursos suficients, els instruments de cooperació local com
la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
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c. Crear un Pla Extraordinari d’inversions de Sostenibilitat i Cohesió Social i
Urbana que substitueixi el PUOSC per a suplementar l’execució d’obres, serveis
i infraestructures locals i la millora de l’espai públic, potenciant les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri o municipi.
4. Dur a aprovació del Parlament, dins d’aquesta legislatura, una llei de Governs
Locals i una Llei de Finances Locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi
un sistema de finançament estable i proporcional amb unes competències ben definides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de qualitat i
transparència les polítiques públiques.
Proposta de resolució 4. Per la defensa de les institucions catalanes i
les llibertats fonamentals

El Parlament de Catalunya:
1. Emplaça a totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió
social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova
els actes repressius contra la ciutadania i condemna les amenaces amb l’aplicació
del 155, la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i
la violència exercida contra drets fonamentals.
2. Emplaça a les institucions i partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de
la pluralitat de les diferents opcions de tots els catalans i catalanes.
3. Rebutja i condemna el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en
el conflicte català, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos
policials l’1 d’octubre.
4. Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una
institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
Proposta de resolució 5. Per a lluitar contra la ultradreta feixista
i racista

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació pel creixement existent dels discursos i forces d’ultradreta, feixistes i racistes a Europa i al món.
2. El Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris que hi són representats es
comprometen a rebutjar i denunciar qualsevol discurs o expressió feixista o racista
que es faci en aquesta cambra, així com a no alimentar o facilitar la introducció de
debats propis de la ultradreta dins dels debats parlamentaris.
3. Amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixement del feixisme i el
racisme al nostre país, el Parlament de Catalunya insta els mitjans de comunicació
públics, i tots aquells mitjans de comunicació que funcionen via llicència atorgada
per l’administració pública o reben subvencions públiques, a deixar de col·laborar en
difondre l’agenda política que facilita el discurs de la ultradreta:
a. No generant la percepció falsa de greu problema de seguretat al país, o a certs
barris o ciutats, quan les dades objectives demostren que els índexs de delictes, especialment dels greus, són dels més baixos d’Europa.
b. No col·laborant a generar imatge d’emergència o d’allau amb els fluxos migratoris constants i estructurals que existeixen i existiran i que, en cap cas són quantitativament desbordants o no assumibles per a un país de 7 milions de persones.
c. Dedicant, en canvi, més percentatge del temps informatiu i de debat als programes als problemes que veritablement afecten un percentatge important de població: llistes d’espera en serveis públics, preus d’habitatge inassequibles, problemes
de salut per la contaminació atmosfèrica o l’alimentació insana, la pobresa infantil,
la dificultat d’accés a serveis educatius, de lleure o de cultura pel seu preu elevat...
d. En general, informant sempre contrastant les informacions amb dades objectivables, per a pal·liar les visions parcials o emocionals que puguin alimentar arguments en base a sensacions, i no a realitats, i sent conscients que l’agenda setting
dels mitjans de comunicació no és neutra, ni els seus efectes són innocus.
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4. Amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixement del feixisme i el
racisme al nostre país, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
a. A desplegar amb celeritat i eficiència la llei igualtat entre dones i homes i a fer
campanyes per posar en valor millores que comporten per a tota la societat tots els
avenços en igualtat de gènere.
b. A desplegar amb celeritat i eficiència la llei contra LGTBIfòbia i garantir els
drets de totes les diversitats sexuals
c. A garantir la laïcitat de tota l’administració i posar en valor la garantia de millor salut democràtica que comporta el respecte absolut a les creences de cadascú,
quan cap s’imposa a cap altra.
d. A garantir programes educatius i divulgatius de Memòria històrica, especialment dels efectes en la democràcia i en els drets de la població que han tingut els
règims feixistes.
e. A fer suport als moviments socials i entitats antiracistes i antifeixistes.
Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta; Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu,
GP CatECP

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CS (REG. 18489)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Les persones, al centre: prioritzem l’Agenda
Social i els problemes reals del catalans

Des de 2011, coincidint amb la crisi econòmica, els Governs de la Generalitat
han dedicat els seus principals esforços a temes que no tenen res a veure amb les
prioritats dels ciutadans de Catalunya.
En aquest sentit, els diferents Governs de la Generalitat han deixat de banda les
polítiques socials, que són les veritables preocupacions dels catalans i les que aglutinen un major consens entre la ciutadania i entre els diferents partits polítics representats al Parlament.
Les retallades practicades des dels primers anys de la dècada per aquests governs
no han estat revertides i no s’han presentat plans específics per a la recuperació i el
desenvolupament de les inversions a àrees tan vitals per a la societat com la sanitat,
l’educació, els serveis socials, la igualtat, la recuperació de l’activitat econòmica i la
lluita contra la precarietat.
Creiem que el Govern de la Generalitat ha de prioritzar, de manera immediata,
l’Agenda Social, que ha de constituir-se com el centre de l’acció de govern. Per ferho possible, ha de fomentar el consens i l’acord amb la resta de forces polítiques en
tot allò referent a aquesta agenda i garantir la normalitat de l’activitat parlamentària,
especialment quan es tracti de temes que afecten directament aquestes àrees.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Prioritzar a partir de l’aprovació d’aquesta resolució, i en tot moment, una
agenda centrada en les polítiques socials, que treballi per a resoldre els que són els
principals problemes de la societat catalana.
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2) Posar al centre de les polítiques públiques el desplegament de les mesures necessàries en sanitat, educació, serveis socials, igualtat i lluita contra la precarietat,
així com les polítiques de suport als col·lectius més vulnerables.
Proposta de resolució 2. Pacte transversal per les polítiques socials

A finals de 2017, un 19,2% de la població catalana continuava en risc de pobresa
i 157.000 persones portaven més de dos anys a l’atur, la qual cosa s’ha traduït en un
imparable creixement de les desigualtats, fent impossible l’objectiu d’assolir una societat més justa i afavoridora de la cohesió social.
En els darrers anys el Govern no ha desplegat aquelles normatives i competències en les quals tenia recorregut, mostrant una falta d’ambició i valentia en matèria
de polítiques i iniciatives socials i una incapacitat de donar resposta als problemes
socials que pateix la gent a Catalunya i que s’arrosseguen i que es van agreujar des
de l’inici de la crisi econòmica. Tot això s’ha traduït en un imparable creixement de
les desigualtats agreujades per la crisi, l’immobilisme i la inacció d’un Govern que
ha preferit centrar-se en parlar de futurs hipotètics que de realitats tangibles, així
com en decisions polítiques que han aprofundit les desigualtats socials.
És imprescindible tornar a posar les emergències socials en el centre de les nostres polítiques.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Establir un pacte transversal, que inclogui totes les forces polítiques amb representació al Parlament, amb l’objectiu de generar el consens i l’acord necessaris
per a impulsar les polítiques socials.
Aquest pacte ha de incloure, com a mínim, els següents acords:
a) Dependència i serveis socials: Actualització de la Cartera de Serveis Socials
prevista a la Llei 12/2007 de Serveis Socials.
b) Infància: Desplegament total de la Llei 14/2010 de Drets i Oportunitats en la
Infància i l’Adolescència, i del Pacte per la Infància.
c) Discapacitat: Adaptació de la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat
aprovada per les Nacions Unides el 2006.
d) Violència masclista: Desplegament total de la Llei 5/2008 del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista i dotar-la del pressupost necessari per combatre, entre d’altres, les agressions sexuals, el tràfic i explotació sexual de dones i
nenes, la mutilació genital femeninca i el risc de patir-la, els matrimonis forçats i la
violència contra els drets sexuals i reproductius.
e) Exclusió social: Desplegament total de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida
de Ciutadania.
Propuesta de resolución 3. Respeto y dignidad para nuestras
instituciones democráticas y para los servidores que las sostienen

El Estado de Derecho es una de las máximas garantías de una convivencia pacífica de una sociedad democrática. El mantenimiento del Estado de Derecho y, por
tanto, de la convivencia pacífica y democrática requieren del respeto de todos los
ciudadanos, incluidos los políticos, a sus más elementales principios e instituciones.
La continua vulneración, desobediencia e intento de cancelación o supresión de
principios como el del respeto a la Ley por todos los ciudadanos o de instituciones
encargadas de velar por los derechos y libertades fundamentales de los mismos son
un grave ataque a la democracia en sí y a las más esenciales reglas para el disfrute
de una convivencia pacífica.
Ante esta situación es indispensable que el Parlamento de Cataluña reafirme su
compromiso con la convivencia democrática y pacífica, rechace los graves e injustificados ataques a los principios y las instituciones democráticas que la garantizan
y reconoce la esencial importancia de estas últimas para nuestro Estado Social y
Democrático de Derecho.
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El Parlament de Cataluña:
1. Insta al Govern de la Generalitat a respetar las resoluciones judiciales y las
leyes democráticas vigentes como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
2. Reconoce el papel esencial de la Constitución como pilar de nuestro Estado
Social y Democrático de Derecho, así como del Tribunal Constitucional, garante del
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales previstos en ella.
3. Reitera su compromiso con la separación de poderes y rechaza que ningún
ciudadano pueda pretender ser impune, incluidos los políticos, ante la Justicia, reconociendo y respetando las resoluciones judiciales.
4. Expresa la importancia de que los ombudsmen (Defensor del Pueblo y Síndic
de Greuges) cumplan fielmente sus funciones sin que pueda caber sospecha de actuación parcial.
5. Declara que los miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad han de poder desarrollar sus transcendentales responsabilidades públicas en condiciones de
neutralidad, profesionalidad, dignidad, seguridad física, colaboración leal y respeto
mutuo, disponiendo siempre de los recursos necesarios para complir sus funciones
y sin verse sometidos a injerencias políticas.
6. Señala que jueces, fiscales y demás servidores de la Justicia como secretarios o letrados de la Administración de Justicia, personal de las oficinas judiciales y
agentes de la policía judicial tienen que poder actuar sin sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos.
7. Reconoce la labor de los trabajadores públicos que desarrollan sus funciones y
responsabilidades de manera neutral, con vocación de servicio público y con pleno
respeto a las normas de nuestro ordenamiento jurídico.
8. Rechaza la utilización de los logos y emblemas propios de la Generalitat de
Cataluña y de su Govern por parte de personas que no forman parte de sus instituciones o por parte de organismos fake que intentan actuar de manera paralela y
suplantar a las legítimas instituciones oficiales, y exige que se impida dicho uso ilegítimo e ilegal con todos los medios legales a disposición del Govern.
Propuesta de resolución 4. Reprobación de la Sra. Núria de Gispert
y condena de las declaraciones de personas non gratas

El respeto por quien piensa diferente es fundamental en toda sociedad sana y un
pilar básico del Estado Social y Democrático de Derecho.
Son, por tanto, reprobables todas aquellas iniciativas que vayan dirigidas a faltar
al respeto a otras personas por sus ideas y a coartar, cualquiera que sea el método
utilizado, su libertad personal.
El Parlament de Cataluña:
1. Reprueba a la Sra. Núria de Gispert, ex presidenta del Parlament, por sus reiterados y públicos comentarios vejatorios y excluyentes contra determinados diputados del Parlament de Cataluña que representan no sólo a un millón cien mil votantes, sino también al conjunto de la sociedad catalana.
2. Condena la reprobable práctica de declarar persona non grata por sus ideas a
quien piensa diferente y rechaza la actuación de determinados cargos públicos que
las promueven, envolviéndose en el buen nombre de las instituciones de las que forman parte.
Propuesta de resolución 5. Libertad ideológica: por unos espacios
y edificios públicos de todos los catalanes sin exclusiones

El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que todas las instituciones y administraciones públicas tienen la obligación de mantener la neutralidad
política en sus actuaciones y guiarse en la búsqueda del interés general de toda la
ciudadanía. En los últimos años, y sobre todo meses, hemos visto como los edificios
y espacios públicos se han visto ocupados por pancartas y símbolos partidistas, in3.10.30. Debats generals
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cluso el propio Palau de la Generalitat, intentando oficializar indebida e injustificadamente la ideología separatista, rompiendo con su carácter objetivo y poniéndolas
al servicio de unos determinados grupos y colectivos sociales a través de un mensaje que distorsiona y retuerce la realidad y menospreciando el interés general. Tales
actitudes e iniciativas sólo contribuyen a crear un clima de alta tensión social que
puede derivar en enfrentamientos entre ciudadanos.
El Parlament de Cataluña:
1) Insta al Govern de la Generalitat a aplicar el mandato del art. 103.1 de la
Constitución, respetando la neutralidad institucional de los edificios y espacios públicos, impidiendo que sean patrimonializados en un intento de oficializar una determinada ideología, y velando por el uso políticamente neutral como garantía del
pluralismo político del Estado Democrático y de Derecho que debe regir cualquier
Administración Pública.
2) Reitera que los responsables políticos de la Administración de la Generalitat y
de las Administraciones Locales tienen el deber de mantener estrictamente la neutralidad política en su actividad al frente de la misma, y evitar: (i) que los recursos
públicos que proveen todos los ciudadanos con sus impuestos sean destinados a pagar cuotas de asociaciones o colectivos separatistas; (ii) que los espacios públicos
sean destinados a la colocación, con vocación de permanencia indefinida, de símbolos partidistas; (iii) que los actos públicos institucionales de todo tipo, incluso los
festivos, se aprovechen para introducir en ellos propaganda partidista; y (iv) que se
haga un uso indebido e irrespetuoso de los símbolos oficiales autonómicos y nacionales.
3) Condena la actuación de determinados responsables políticos que han prohibido, por acción u omisión, con excusas diversas la celebración de actos de partidos
políticos en sus municipios o que no han garantizado el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de reunión y manifestación.
4) Rechaza la utilización política de servidores públicos en la identificación de
ciudadanos y la incoación de expedientes sancionadores contra los mismos por retirar símbolos partidistas que habían sido colocados en el espacio público sin ningún
tipo de autorización y vulnerando el principio de neutralidad política.
Propuesta de resolución 6. Libertad y respeto para acabar con la
fractura social que el separatismo ha provocado

El Govern de la Generalitat, lejos de permitir que se pueda trabajar para paliar
las graves consecuencias políticas y económicas y sociales del procés, con sus acciones ha demostrado que su prioridad sigue siendo una agenda ilegal que se traduce
en más fractura entre catalanes.
En este sentido, en las últimas semanas la confrontación social se ha agravado
con el incremento de episodios violentos protagonizados por los comandos separatistas, autodenominados CDR, cuya acción se ha centrado en atacar a sedes de partidos políticos, el señalamiento a domicilios de particulares, las amenazas de muerte
y los escraches, además de haber protagonizado graves enfrentamientos violentos
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con el resultado de agresiones físicas y
quema y destrozo de mobiliario urbano.
Estas acciones, que sólo contribuyen a crear un clima de alta tensión social, son
impropias de una democracia del siglo xxi cuyos fundamentos se basan en la pluralidad política, la convivencia, el respeto a quienes piensan diferente y la defensa del
Estado de Derecho como garantía de la convivencia.
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Constata que actualmente existe en Cataluña una fractura social entre catalanes.
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2. Rechaza la violencia, la cual no puede ser nunca un instrumento legítimo de
reivindicación de ninguna idea política y para cuyos autores no puede caber justificación alguna.
3. Manifiesta que, en democracia, debe ser garantizado el ejercicio de derechos
y libertades fundamentales sin que pueda ser impedido o dificultado por motivos
ideológicos.
4. Rechaza y lamenta las actuaciones y los graves hechos ocurridos los días 6 y 7
de septiembre de 2017, en los cuales se violaron los derechos de los diputados del
Parlament de Cataluña y se ignoraron las leyes y las resoluciones de los tribunales.
5. Manifiesta que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y la posterior declaración
unilateral de forzada separación de Cataluña del resto de España del siguiente 27
de octubre fueron la exteriorización pública más evidente de la voluntad de fractura
del separatismo y fue causa de la ruptura de la convivencia que ha acompañado en
todo momento al procés.
6. Rechaza y condena las numerosas declaraciones por parte del Presidente de la
Generalitat de Cataluña, Sr. Quim Torra, expresadas por medio de diversas publicaciones, con ideas supremacistas, racistas y xenófobas, faltando el respeto e intolerantes con la pluralidad y la diversidad del conjunto de los catalanes.
7. Rechaza y condena que el actual Presidente de la Generalitat de Cataluña, lejos de encabezar un Govern para todos, aliente a los CDR a coordinarse con el Govern de la Generalitat y a programar un recrudecimiento de sus actividades con la
futura sentencia de la causa especial 20907/2017 del Tribunal Supremo.
Proposta de resolució 7. L’educació és futur: per la igualtat
d’oportunitats a les escoles catalanes

Un dels pilars bàsics del nostre estat del benestar és l’educació. Cal garantir una
escola pública inclusiva, de qualitat, integradora i de proximitat.
Volem una escola pública en què s’ensenyi als nostres fills a pensar i no què pensar, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i el futur dels nostres alumnes. Una escola en llibertat i sense ideologies és fonamental per al desenvolupament personal
dels alumnes.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir el respecte a tot l’alumnat català i no permetre que es puguin sentir
assenyalats i humiliats per la professió dels seus pares o mares.
2. Evitar la confrontació i la separació entre els alumnes per motius lingüístics
garantint la vehicularitat i l’ús de les dues llengües oficials a Catalunya, així com
l’occità a l’Aran, i afegir també l’anglès com a llengua vehicular.
3. Valorar l’augment de continguts del currículum escolar per tal de donar a
conèixer les figures rellevants de la Història, la Ciència, la Filosofia, l’Esport, la Història de la Literatura i la Història de l’Art i donar visibilitat a les opcions sexuals no
heteronormatives al llarg de la Història.
Proposta de resolució 8. Per l’impuls urgent de millores per al sistema
sanitari català i els seus professionals

Des de 2011, la gestió de la sanitat a Catalunya ha estat caracteritzada per la crisi
econòmica i les retallades. Els professionals han suportat una gran part de tot això,
havent de patir una major pressió assistencial i alhora una disminució dels seus salaris. Però, desgraciadament, amb el nou Govern les retallades es mantenen. Aquest
estiu s’han tornat a tancar uns 2.500 llits hospitalaris, han faltat substituts i no hi
ha cap anunci de retorn de pagues ni de pagament complert de les Direccions per
Objectius (DPO).
Així mateix, cal avançar en el coneixement real de la situació laboral sanitària
catalana per conèixer la situació de places sense cobrir, de la qualitat dels contractes, de les seves mancances al llarg del territori i que permeti realitzar canvis organitzatius. Per exemple, tenim el repte de la instrucció de la Unió Europea que cal
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implementar pel que respecta als contractes temporals, molt freqüents en l’àmbit
sanitari.
Cal que el sistema sanitari sigui una prioritat. Seguim patint notícies com que
Catalunya torna a liderar les peticions mèdiques per exercir a l’estranger o que un
dia de forta pluja obliga a suspendre intervencions quirúrgiques i proves mèdiques a
un hospital com el de la Vall d’Hebron perquè té goteres. Situacions similars s’han
viscut al Parc Sanitari Pere Virgili o a l’Hospital del Mar, on han vist inundades diverses habitacions.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) No tancar els llits hospitalaris previstos ni a l’estiu ni a l’hivern, i presentar un
mapa de la situació real de la llista d’espera a Catalunya.
2) Analitzar les necessitats de professionals per als propers 10 anys tenint en
compte les places existents, els nous programes contractats i les previsions de jubilació dels professionals, i treballar propostes per incrementar l’oferta formativa a les
professions sanitàries
3) Confeccionar un mapa de les necessitats de professionals en Atenció Primària sense cobrir, juntament amb un pla per afavorir la contractació a les places de
difícil cobertura.
4) Presentar un pla de pagament als professionals per revertir els efectes de les
retallades.
5) Recuperar el 100% de las DPO i abonar les pagues extraordinàries impagades
dels anys 2013 i 2014.
6) Destinar una partida econòmica a reparar les teulades dels hospitals catalans
per evitar situacions com les viscudes el dia 16 de juliol de 2018 a l’Hospital de la
Vall d’Hebron.
7) Donar compliment a les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obliguen que el personal sanitari que encadena contractes temporals, passi
a tenir un contracte indefinit no fix.
8) Reconèixer el seu agraïment als treballadors sanitaris pel seu esforç, tot insistint que cal oferir-los fets concrets que vagin més enllà de les bones paraules.
Proposta de resolució 9. Dignitat i respecte per als nostres servidors
públics i les seves condicions laborals

Des que el Govern Mas va iniciar les retallades en matèria de funció pública i va
donar inici al procés el 2011, els treballadors públics han sofert un gran deteriorament en les seves condicions de treball. I no només en les retribucions i en els drets
socials, sinó també en altres aspectes que han afectat molt negativament la possibilitat real de tenir una carrera en el si de l’Administració pública: la impossibilitat
de deixar la precarietat per la no-convocatòria d’oposicions, la manca de formació
permanent i la pèrdua de la neutralitat política en el lloc de treball.
És imprescindible posar fi a les polítiques que han portat a la funció pública catalana a l’estat de postració en què es troba. Convé retornar als treballadors públics
les pagues extraordinàries de 2013 i 2014 que se’ls van prendre i que encara se’ls
deuen. És necessari que recuperin els drets socials que se’ls van suprimir unilateralment. És bàsic que puguin continuar formant-se en el lloc de treball. Cal rebaixar
l’escandalosa xifra del 32% de precarietat fins al nivell del 8% que seria raonable.
I és essencial recuperar la neutralitat política que ha de regnar en qualsevol lloc
de treball com a condició indispensable perquè l’Administració pugui servir amb
objectivitat i eficàcia els interessos generals. Els treballadors públics estan al servei
de la ciutadania i no de cap partit polític. Els treballadors públics necessiten d’un
entorn legal, i també polític, que els doni les eines per dur a terme les seves funcions
eficaçment i la seguretat per exercir les seves funcions, tant jurídica com laboral
com física. Aquell que vulgui transformar-los en ostatges, a més de rebaixar la seva
dignitat com a persones i com a treballadors, també haurà soscavat culpablement
Fascicle segon
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les bases de la funció pública moderna i eficient que necessitem per aconseguir una
acció i uns serveis públics de qualitat.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Comprometre’s en el si de la Mesa de la Funció Pública, amb tots els sindicats
que hi són representats:
a) A fixar un calendari de retorn de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014
que encara es deuen als treballadors públics, de tal manera que la paga de 2013 hagi
estat completament reemborsada el 31 de desembre de 2019 i la de 2014, el 31 de
desembre de 2020.
b) A restituir tots els drets socials que van ser suprimits unilateralment des de
2011 i a treballar per ampliar-los.
c) A donar un impuls a la formació permanent, a fi i efecte que tots els treballadors públics facin efectivament les quaranta hores de formació permanent anual
que prescriu la normativa, tot donant més amplitud al catàleg d’activitats formatives que se’ls ofereix i un major grau de connexió amb les habilitats que necessiten
per tirar endavant la seva feina. Es fomentarà la formació permanent on-line.
d) A complir els compromisos ja adquirits en matèria de convocatòria d’oposicions per als diferents cossos de funcionaris de l’Administració, que amb molta freqüència es dilaten sense fi en el temps o simplement no es compleixen, i a ampliar-los
als cossos que encara no tinguin convocatòria prevista. L’objectiu final ha de ser que
el 31 de desembre de 2019 el percentatge de precarietat a l’Administració de la Generalitat s’hagi reduït al 8% dels efectius.
2) Vetllar perquè torni la neutralitat política als edificis de l’Administració de la
Generalitat, impedint activament qualsevol mala pràctica en aquest sentit, com ara
la col·locació de símbols partidistes a les seves dependències, la convocatòria d’activitats polítiques en hores de feina tant a l’interior de l’edifici com a la immediata
rodalia o el pronunciament i difusió d’arengues i missatges polítics en horari laboral
i, en general, tota iniciativa que propiciï directament o indirectament la identificació i eventual assenyalament dels treballadors públics per la seva manera de pensar.
Proposta de resolució 10. Seguretat i estabilitat perquè Catalunya
recuperi les oportunitats econòmiques perdudes amb el procés

La situació d’inestabilitat que s’ha instal·lat a la política catalana en els últims
temps ha tingut com a conseqüència la generació d’un escenari d’inestabilitat social
i inseguretat jurídica que causa un perjudici evident a l’activitat econòmica a Catalunya.
Aquesta inestabilitat ha provocat l’últim any el canvi de seu social de més de
5.000 empreses, incloent-hi la seu fiscal en molts dels casos, la reducció de les inversions estrangeres i la pèrdua de dipòsits bancaris, circumstàncies que han posat
en risc milers de llocs de treball a Catalunya i la sostenibilitat de l’activitat de moltes
empreses, especialment les pimes i els autònoms.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Garantir un entorn d’estabilitat social i política i de seguretat jurídica que doni
més confiança al teixit empresarial català, a les pimes i els autònoms, aconsegueixi
el retorn de les empreses que han canviat la seu social, incentivi l’atracció de noves
inversions i fomenti la sostenibilitat de l’activitat econòmica i la creació de llocs de
treball estables.
2) Impulsar totes les polítiques i mesures destinades al foment de la creació
d’ocupació estable i de qualitat, la dinamització de l’activitat de les empreses, pimes
i autònoms, i la reducció de les barreres que troben en el seu desenvolupament.
3) Finalitzar, durant el primer trimestre de 2019, el procés per a la simplificació
administrativa de gestions que han de realitzar les empreses i emprenedors per al
seu establiment a Catalunya, reduint al màxim la burocràcia i les despeses d’implantació quant al temps i els recursos necessaris.
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4) Crear, abans de la finalització d’aquest any, un observatori de la morositat a
Catalunya, que inclogui la morositat de l’Administració Pública amb el sector privat
i la morositat entre empreses del sector privat.
5) Assegurar que les línies d’ajut del Servei d’Ocupació de Catalunya per el foment de l’ocupació, especialment per a aquells col·lectius amb major incidència de
l’atur (majors de 45 anys, joves, persones en risc d’exclusió social, etc.), s’activen sistemàticament a l’inici de cada any, que tinguin recursos suficients per cobrir tota la
demanda i que mantinguin una política de millora contínua per augmentar la seva
eficiència.
6) Realitzar una campanya de sensibilització destinada tant a l’empresa pública
com privada que versi sobre les mesures aplicables en l’àmbit de la conciliació.
7) Impulsar mesures per projectar les dones a tots els nivells de decisió de les
empreses, tant públiques com privades.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL SP PPC (REG. 18490)

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat
general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència
(tram. 255-00001/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Convivència

El Parlament de Catalunya:
1. Preocupat per la divisió de la societat catalana derivada de la política de confrontació desenvolupada pels darrers governs en un intent de ruptura de Catalunya
de la resta d’Espanya, considera que la convivència dels catalans està amenaçada i,
per tant, insta el Govern de la Generalitat a:
a) Abandonar la retòrica i els discursos irresponsables que donen lloc un clima
d’excepcionalitat, separació i confrontació entre catalans.
b) Propiciar un clima de concòrdia i convivència amb respecte a la rica pluralitat
social catalana.
c) Apostar pel diàleg sincer i lleial, dins el marc legal constitucional i estatutari,
amb els tots els catalans i el Govern d’Espanya com a única via per a assegurar la
convivència pacífica i democràtica per tal de garantir els nostres drets i la recerca de
la millora de l’autogovern de la Generalitat.
2. Condemna i rebutja les expressions de menyspreu per raó de naixença, raça,
sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social i,
per tant, reprova les paraules de la ex-Presidenta del Parlament, Núria de Gispert,
convidant a marxar de Catalunya a persones per les seves idees polítiques.
Proposta de resolució 2. Control parlamentari

El Parlament de Catalunya manifesta que l’activitat parlamentària en els darrers mesos s’ha vist sensiblement reduïda degut a una sèrie de desavinences entre
els partits que donen suport al Govern, i es compromet a reprendre la seva activitat
legislativa i de control al Govern amb normalitat i al marge de desavinences partidistes.
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Proposta de resolució 3. Serveis socials

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Accelerar els PIA (Pla Individual d’Atenció) en quant a que és l’instrument que
utilitzen els serveis socials per determinar les modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de les persones d’entre els serveis i les prestacions econòmiques
previstes pel seu grau de dependència, incorporant la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin.
2. Dur a terme, amb caràcter d’urgència, les mesures necessàries per tal de reduir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de graus
II i III.
3. Revertir l’increment del copagament en els serveis de la cartera de serveis, així
com eliminar la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei.
4. Adoptar les mesures necessàries per garantir que la pobresa no sigui una justificació per retirar la custòdia dels fills.
5. Garantir que les beques menjador arribin a tots els infants que la necessitin,
així com el seu pagament als Consells comarcals amb puntualitat amb l’objectiu de
que cap infant passi gana.
6. Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que participen
als Centres Oberts extraescolars puguin gaudir de les instal·lacions esportives d’espais públics com escoles o poliesportius.
7. Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, creant un únic sistema de
relació entre l’administració i els operadors dels serveis, reduint l’estructura administrativa que suposi menys burocràcia pels usuaris i els operadors, permetent destinar més recursos a la gent gran i a garantir més serveis.
Proposta de resolució 4. Discapacitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats territorials, el
nombre de places als centres especial de treball per tal d’afavorir la seva accessibilitat.
2. Agilitzar les valoracions dels graus de discapacitat, així com la revisió del reconeixement d’aquest grau.
3. Desplegar el reglament de la Llei d’Accessibilitat abans de que finalitzi l’any
2018 i es garanteixi la participació dels col·lectius a qui afecta directa-ment la llei
en l’elaboració del futur Codi d’Accessibilitat, que serà l’instrument que marcarà els
paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.
Proposta de resolució 5. Famílies

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incloure en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019 un
increment del 10% de les places públiques o concertades a llars d’infants de 0 a 3
anys per al proper curs escolar.
2. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments una prova pilot, pel proper
curs escolar 2017-2018, de creació d’escoles bressol en zones on es concentrin empreses, bé sigui en polígons industrials o zones d’oficina, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació familiar i laboral.
3. Potenciar i organitzar les fórmules de transferència de material escolar per a
les famílies amb dificultats econòmiques.
4. Promoure centres d’orientació per tal de facilitar a les famílies la informació
de tots els ajuts i serveis que poden obtenir d’organismes oficials, associacions o altres entitats. Els centres d’orientació oferiran també el suport necessari per desenvolupar una parentalitat positiva i oferirà eines per a l’educació dels petits.
5. Crear centres de suport familiar amb equips professionals multidisciplinaris
per a l’assessorament, l’orientació i el suport de tots els conflictes que es puguin
produir en una família, i perquè esdevinguin un lloc de trobada familiar –un espai
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neutral– per possibilitar la relació dels membres de la unitat familiar en situacions
de crisi, especialment, l’intercanvi en el règim de visites dels pares i avis als fills
menors, sense cap risc.
Proposta de resolució 6. Polítiques d’igualtat i dona

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin
estat víctimes de la violència domèstica.
2. Realitzar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els
agents socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis
col·lectius.
3. Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que
vulguin començar un nou negoci.
Proposta de resolució 7. Ensenyament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar abans de finalitzar l’any 2018 un pla de reducció de barracots com a
equipaments educatius, per tal que abans de finalitzar l’any 2020 el número total de
barracots no superi els 100 a tota Catalunya.
2. Garantir els recursos especialitzats i suficients per a l’escola inclusiva, in-cloent en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 la dotació pressupostària necessària per a garantir-ho.
3. Preservar el Servei d’Educació de Catalunya creat per la Llei d’Educació de
Catalunya, sistema mixt format per centres educatius públics i privats sostinguts
amb recursos públics, garantint en tot cas la seva estabilitat, vigència i suficiència.
4. Mantenir els concerts educatius d’aquells centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legalment
establerts per a l’accés i el manteniment d’aquests concerts, incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 les disposicions i els recursos econòmics necessaris que garanteixin l’estabilitat, vigència i suficiència dels concerts educatius
a Catalunya.
5. Incloure en els pressupostos per l’any 2019 la dotació pressupostària necessària per assegurar a l’escola pública un ensenyament de qualitat i en condicions
d’excel·lència propi del nostre sistema públic per a garantir la igualtat d’oportunitats.
6. Garantir els drets lingüístics de tots els alumnes catalans, promovent i facilitant projectes educatius amb vehicularitat de català i castellà en tots els municipis
de Catalunya.
7. Promoure l’ensenyament trilingüe de qualitat en tot el sistema educatiu català,
tot creant escoles públiques trilingües.
9. Recuperar als pressupostos de la Generalitat per l’any 2019 les transferències
als ens locals per al funcionament de llars d’infants municipals suprimides des de
l’any 2015.
10. Impulsar la col·laboració entre centres educatius i centres culturals per aconseguir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als joves a museus i centres culturals.
Proposta de resolució 8. Salut

1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels professionals que presten servei al sistema sanitari públic català que està sent clau per tal de garantir una qualitat
assistencial de primer nivell, tot i que les condicions en les que estan duent a terme
les seves funcions no són les més adequades.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Recuperar el temps màxim garantit per a totes aquelles intervencions que van
passar a temps de referència. La recuperació dels temps garantits ha de ser l’expres-
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sió del compromís de l’administració de la Generalitat amb un servei sanitari públic
de qualitat.
b) 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 concertació de recursos de l’àmbit privat, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que
es puguin considerar acceptables.
c) Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a
l’atenció primària per tal de millorar la capacitat de resposta davant la demanda
ciutadana, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències
en centres d’atenció primària.
d) 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 integrant del sistema de salut pública.
Proposta de resolució 9. Habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Adoptar les mesures necessàries per tal de donar utilitat als habitatges de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya, que es mantenen de forma massa
prolongada desocupats, mentre hi ha necessitats d’habitatge públic.
2. Reforçar la xarxa de suport a les persones i famílies, que pateixen dificultats
per mantenir els seus habitatges, ja siguin de propietat o de lloguer, simplificant els
tràmits administratius per a reduir el temps mig d’espera en l’adjudicació d’habitatge
de protecció oficial a no més de 60 dies.
3. Bonificar l’Impost de transmissions patrimonials per a operacions de compravenda d’immobles que encareixen l’adquisició d’habitatges d’ús habitual per part de
particulars.
Proposta de resolució 10. Gent gran

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar, en el termini de sis mesos, una cartera de serveis adaptada a les necessitats i característiques específiques de la gent gran, amb la participació de les
entitats de persones grans i dels ens locals.
2. Tenir especial cura en el Sistema de Salut de Catalunya del col·lectiu major de
65 anys en les atencions mèdiques, pel que fa al temps d’espera i d’accés a totes les
prestacions.
3. Impulsar el programa «talonari de serveis», perquè les persones grans i les seves famílies puguin escollir, amb total llibertat, la residència o servei social que millor s’adapti a les seves necessitats i per ajudar les famílies a cobrir les despeses de
contractació d’assistència personal per col·laborar en la cura de les persones grans.
4. Incrementar en els propers pressupostos de 2019 la partida destinada al Servei
d’Atenció Domiciliària, amb l’objectiu d’incrementar les hores d’atenció als actuals
usuaris i possibles demandants; així com millorar la intensitat i la freqüència del
servei prestat.
5. Avançar cap a un Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP) en les residències de gent gran en quant a mètode que s’està imposant arreu en relació antre
els professionals i persones ateses. Aquest és un model centrat en les necessitats i
característiques de la persona.
Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
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PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JXCAT I GP ERC (REG. 18491)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 1. Més recursos per la reducció de la pobresa
i les desigualtats i una fiscalitat justa i eficient que garanteixi la funció
redistributiva

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar uns pressupostos amb marcat accent social, que ajudin a reduir les
desigualtats i la pobresa i que fomenti la competitivitat i el creixement sostenible de
l’economia catalana.
2. Disseny d’un sistema fiscal just que garanteixi la funció redistributiva.
3. Millorar l’eficiència econòmica potenciant impostos innovadors que corregeixin externalitats negatives de caràcter mediambiental, social, econòmic i sanitari.
4. Minimitzar les distorsions o excessos de gravamen que provoquen els impostos en generar una assignació ineficient dels recursos, i per tant, un menor nivell de
benestar.
5. Reduir els costos indirectes que suporten els contribuents a l’hora de fer front
a les seves obligacions tributàries.
6. Sol·licitar al Govern de l’Estat informació sobre l’execució de la convocatòria
del tram estatal realitzada l’any 2017, amb informació precisa de quins projectes i
accions d’entitats socials de segon i tercer nivell van rebre finançament.
7. Exigir al Govern de l’Estat que informi del nombre de declarants i de la recaptació en euros de l’assignació voluntària a fins socials i a l’església per a cada
CCAA, durant els darrers 5 anys.
8. Sol·licitar al Govern de l’Estat la transferència del 100% dels fons recaptats
en assignació a fins socials dels fons de l’IRPF, d’acord amb la sentència 9/2017 del
Tribunal Constitucional.
9. Instar el Govern de l’Estat a adoptar com a criteris de distribució territorial des
fons de l’IRPF a finalitats socials, tant el nombre de declarants i els imports recaptats, com a expressió i respecte a la voluntat de la ciutadania, com també la dimensió, abast i nombre d’entitats que composen el tercer sector social de cada territori,
com a destinataris dels ajuts i responsables dels projectes socials.
10. Continuar fomentant la signatura de convenis per part de les empreses subministradores d’energia per a la concessió d’ajuts a fons perdut o la concessió de
descomptes en el cost dels consums mínims.
11. Atendre de forma coordinada amb els ens local les situacions de pobresa
energètica.
Proposta de resolució 2. Ensenyament

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear i posar en marxa durant el 2019 un Pla que vetlli per uns centres escolars lliures de violències amb participació de la comunitat educativa.
2. Preveure mecanismes dins el sistema educatiu per prevenir, detectar i combatre qualsevol situació de violència dins dels centres escolars.
3. Promoure activitats formatives especialitzades per al professorat per dotar-lo
d’eines i mecanismes davant situacions de violència als centres escolars.
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4. Desplegar el Decret d’educació inclusiva com a eina de cohesió social i territorial.
5. Prendre com a referència per a la concessió dels ajuts de menjador el llindar
actualitzat de risc de pobresa per a tots els membres de la unitat familiar.
6. Exigir a l’Estat que recuperi les aportacions econòmiques per al finançament
del primer i el segon cicle d’educació infantil (0-6 anys).
7. Elaborar un projecte per fomentar la implicació de les facultats de Ciències de
l’Educació per tal que proposin estratègies innovadores per atendre les necessitats
dels centres d’alta complexitat.
8. Presentar en seu parlamentària els resultats de l’avaluació del model dels instituts escola que actualment estan en funcionament i els criteris que han de marcar
la configuració del mapa escolar d’aquest tipus de centre dins el servei educatiu de
Catalunya.
9. Impulsar els consensos establerts en el Pacte de la reforma horària aprovat el 17
de juliol de 2017 i avalat per la comunitat educativa.
10. Impulsar mesures contra qualsevol tipus de segregació a l’escola i desenvolupar un pla contra l’abandonament escolar prematur centrant la inversió en centres
d’alta complexitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats
11. Potenciar els plans educatius d’entorn 2.0 integrals per garantir l’èxit educatiu
de tot l’alumnat dels 0 als 20 anys
12. Impulsar una nova normativa per garantir l’atenció digna i adequada a tot
l’alumnat amb necessitats educatives especials per a assolir l’èxit educatiu
Proposta de resolució 3. Renda Garantida de Ciutadania, Tercer Sector
Social i Dependència

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Continuar facilitant al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris la informació de seguiment sobre el desplegament que s’està fent de la Llei 14/2017 de 20
de juliol de la Renda Garantida de Ciutadania, especialment del nombre de sol·licituds ateses, del nombre persones que ja estan rebent aquesta prestació, del nombre
de denegacions efectuades i dels motius d’aquestes denegacions
2. Procurar els recursos necessaris per millorar l’atenció a les persones sol·licitants de la Renda Garantida.
3. Iniciar els treballs per promoure, de manera coordinada i transversal amb tots
els departaments de la Generalitat de Catalunya i amb la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social, el IV Pla de Suport al Tercer Sector Social.
El Parlament de Catalunya denuncia el reiterat incompliment per part del Govern
de l’Estat de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomia y Atención a la Dependencia, no aportant una quantitat com a mínim equivalent a la que aporta l’administració de la Generalitat de Catalunya.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern
de l’Estat a:
4. La recuperació del 15% de retallada produïda el 2013 en el finançament mínim garantit de la dependència.
5. La supressió de la normativa referent al finançament del nivell mínim de la
dependència que es recull en el Decret 1050/2013, que penalitza Catalunya i els territoris de l’Estat amb més pes demogràfic i amb més usuaris amb prestacions econòmiques per cures en l’entorn familiar.
6. La recuperació del nivell de finançament acordat de la dependència entre l’Estat i Catalunya, mitjançant el conveni bilateral que existia entre 2007 i 2011, i que
deixà d’acordar-se el 2012.
7. La recuperació de les aportacions per part del Ministerio de Sanidad y Servicios sociales en concepte de cotitzacions al sistema de la seguretat social dels cuidadors familiars.
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8. D’acord amb els informes tècnics elaborats per l’IMSERSO en cooperació
amb les CCAA, el compliment dels acords pressupostaris per la injecció de 2.861
milions d’euros al sistema estatal de la dependència, així com el finançament necessari per eixugar les llistes d’espera en l’activació de prestacions i serveis d’atenció a
l’autonomia personal.
Proposta de resolució 4. Salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Desplegar en la seva totalitat la Llei 9/2017, d’universalització de l’assistència
sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut.
2. Impulsar durant aquesta legislatura i comptant amb la participació del sector
de la salut mental les estratègies de salut mental i addiccions 2017-2020 amb especial èmfasi en l’atenció a la salut mental infantil i juvenil.
3. Aprovar i desplegar un model d’atenció sanitària integrada social i sanitària
per a les persones grans amb necessitats complexes d’atenció, per tal de garantir el
millor servei, amb atenció de proximitat als centres residencials i domicilis i que
permeti envellir amb qualitat de vida, interconnectat i al propi barri.
4. Impulsar durant aquesta legislatura, de manera coordinada entre els departaments implicats, les directrius i objectius estratègics continguts en el Pla interdepartamental d’atenció social i sanitària (PIAISS).
5. Continuar elaborant i desplegant els Plans Estratègics sanitaris territorials,
com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i guien les actuacions sanitàries del
territori, comptant amb la participació del món local, la ciutadania, els professionals
i les entitats proveïdores.
6. Abans de finalitzar el primer semestre de 2019, dur a terme un procés de revisió amb criteri clínic dels temps de referència en determinats procediments quirúrgics i visites a especialistes, incorporant la visió d’experts i usuaris.
7. Elaborar i desplegar el Pla de Drogues i altres addiccions 2019-2022
8. Desplegar ell Marc de la participació ciutadana en salut per facilitar un rol
més actiu de la ciutadania al sistema de salut.
Proposta de resolució 5. Foment de la cohesió territorial

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar iniciatives econòmiques i socials orientades a millorar la competitivitat de les empreses d’economia familiar agrària amb l’objectiu d’arrelar la gent al
territori i afavorir-ne l’establiment de nova població.
2. Establir polítiques de desenvolupament en l’àmbit rural que facilitin les condicions de vida als habitants d’aquestes zones, prioritzant i assegurant l’accés als
serveis bàsics.
3. Promoure i incentivar el relleu generacional a l’activitat agrària, també des de
la perspectiva de gènere tot apoderant les dones i els joves, com una mesura per frenar el despoblament rural.
4. Aprovar el Pla Interdepartamental per la dinamització territorial per afavorir
el desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori.
5. Definir noves actuacions en matèria de millora urbana, tenint en compte una
redefinició de criteris per a la determinació de les àrees d’atenció especial i posant
més èmfasi en la sostenibilitat ambiental, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible, en la valoració dels projectes.
Proposta de resolució 6. Dones, perspectiva de gènere

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Adoptar mesures que garanteixin la igualtat salarial a Catalunya i realitzar
campanyes de sensibilització que contribueixin a eradicar la discriminació salarial
de les dones.
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2. Crear, mitjançant decret, un Registre Públic obligatori de Plans d’Igualtat,
com a únic instrument que permet a l’Administració establir un sistema de seguiment i avaluació de plans d’igualtat, tal i com estableix la Llei 17/2015.
3. Crear un sistema d’ajudes, de caràcter tècnic i econòmic, per impulsar la implantació de mesures i plans d’igualtat a les petites i mitjanes empreses.
4. Impulsar la realització de campanyes i actuacions que fomentin la coresponsabilitat i permetin harmonitzar els diferents temps de vida de les persones.
5. Consolidar el focus group per la igualtat de gènere en salut perquè vetlli per
la incorporació de la mirada de gènere i impulsi noves accions que permetin la seva
plena inclusió.
6. En el marc de les convocatòries d’ajuts a projectes de recerca en salut, d’acord
amb el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS), adjudicar només aquests ajuts a projectes que incorporin una representació equilibrada de
dones i homes a les seves mostres.
Proposta de resolució 7. Cultura i llengua

El Parlament de Catalunya:
1. Considera que el coneixement, reconeixement i promoció de totes les llengües
europees, com a patrimoni compartit de la ciutadania del nostre continent, esdevé
un termòmetre del grau d’adhesió d’una societat als valors d’Europa. El plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica la nostra capacitat comunicativa en un món
globalitzat.
2. Insta el Govern de la Generalitat a continuar amb la política lingüística de
foment del català i garantir l’accés i aprenentatge de la llengua catalana a la població adulta, com també de foment de l’aranès, com a elements d’acollida, d’integració, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.
3. Insta el Govern de la Generalitat a posicionar la cultura com a base de la cohesió social i fomentar la creació, la participació i el gaudi de la cultura en tot el
territori i a l’abast de tothom.
Proposta de resolució 8. Mitjans de comunicació

El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure activament el respecte i
la garantia de seguretat per a tots els professionals dels mitjans de comunicació públics a l’hora de desenvolupar la seva feina en un entorn lliure de violència, d’amenaces i coaccions.
Proposta de resolució 9. Esports

En l’àmbit d’esports, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar el suport i la col·laboració amb les entitats esportives i associacions
per aprofundir en les valors de l’esport com a eina de cohesió social.
2. Dissenyar programes esportius adreçats a la promoció de l’esport en col·lectius
vulnerables.
3. Promoure la pràctica esportiva de les persones amb diferents capacitats i de
les persones grans.
Proposta de resolució 10. Formació superior i continuada

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Millorar el model de tarifació social de les universitats i impulsar les mesures
de suport econòmic directe.
2. Aprofundir en la cobertura i quantia de les beques mitjançant un sistema progressiu.
3. Simplificar els processos de concessió de beques i ajuts, en un model de finestra única.
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4. Equiparar el preu del primer curs de màster al preu dels graus per als estudiants provinents dels nous graus.
5. Posar en marxa les primeres beques-salari per a estudiants amb pocs recursos
econòmics.
6. Generalitzar la formació terciària tenint present el paper fonamental que la
formació professional té pel sector econòmic,
7. Planificar adequadament la formació professional superior i la de grau mitjà,
repensant la vinculació de la formació professional de grau superior amb el Sistema
Universitari.
8. Redactar i implementar un programa per millorar el rendiment acadèmic i la
fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà així com impulsar els
programes de noves oportunitats per tal que la formació sigui garantia d’equitat a
l’hora d’accedir al món laboral
9. Posicionar la Formació Professional per a l’Ocupació com a element clau en la
formació al llarg de la vida laboral, en especial davant dels reptes de la transformació del mercat de treball i la digitalització, i avançant en la complementarietat dels
dos subsistemes de formació, l’educatiu i el laboral.
Proposta de resolució 11. Polítiques d’igualtat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Continuar en la lluita per la defensa dels drets de les persones dels col·lectius
LGBTI, completant el desplegament dels serveis d’atenció integral a tot el territori.
b. Reconèixer les pràctiques i actituds discriminatòries que actualment i de manera habitual pateixen les persones LGTBI+ per tal de rebutjar-les frontalment i
sancionar-les, així com crear programes de prevenció per tal de que la LGTBIfòbia
sigui eradicada.
c. Garantir l’accessibilitat física i sensorial a totes les activitats i els serveis, públiques o privades, com estableix la llei 13/2014 d’accessibilitat.
d. Elaborar el Pacte Nacional per a les persones amb discapacitat.
e. Promoure accions de formació i ocupabilitat per a les persones de col·lectius
amb especial dificultat d’inserció laboral, i amb risc de precarietat o pobresa.
f. Promoure accions en favor de les famílies monoparentals.
g. Seguir amb el desplegament de la Llei 17/2015 per superar les desigualtats que
encara pateixen les dones sobretot en l’àmbit laboral i emprendre mesures per al tancament de la bretxa o discriminació salarial.
h. Impulsar la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió de gènere en la
diagnosis i la praxis de l’assistència sanitària proporcionada des del Servei català
de la Salut.
i. Impulsar la sensibilització, la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió
de gènere, en l’àmbit de la Justícia catalana.
j. Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que
arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els darrers 2 anys.
k. Impulsar el Pacte Nacional per a la Interculturalitat com una eina que fomenti
la inclusió, la interacció i reconeixement a la diversitat.
l. Impulsar lleis necessàries per regular determinats àmbits per tal de contribuir
a la igualtat d’oportunitats entre les persones, i per tant, la cohesió social i la convivència:
i. Llei marc per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment.
ii. Llei d’autonomia personal.
iii. Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació.
iv. Llei de foment de l’associacionisme.
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Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, i 9, 11 s’atribueixen al Grup Parlamentari
JxCat.
Les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, i 10 atribueixen al Grup Parlamentari Republicà.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JXCAT (REG. 18492)

A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general
sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 25500001/12).
Propostes de resolució
Proposta de resolució 12. Sobirania i polítiques socials

El Parlament de Catalunya manifesta que:
1. El sentit últim del procés d’autodeterminació rau a què Catalunya tingui totes
les eines necessàries per fer polítiques al servei de les persones, del progrés personal
i col·lectiu dels seus set milions i mig de ciutadans.
2. El principi rector de les polítiques socials és fer possible la igualtat d’oportunitats, independentment de les circumstàncies que concorren en cadascú, tot reconeixent la singularitat de les persones i de les institucions. Equitat en la diversitat.
3. Catalunya, per ser una nació sense estat, és un país en què la iniciativa social ha jugat un paper molt important, configurant un tarannà propi. Des del món
cultural i educatiu, passant pels ateneus populars i el conjunt del teixit social, fins
al camp empresarial i laboral hi ha molts exemples d’una manera d’actuar que ens
caracteritza.
4. La societat del benestar constitueix un bé molt preuat a les democràcies europees més avançades. A Catalunya, l’administració pública presta serveis a les persones i estableix, alhora, un marc estable de col·laboració amb el 3er sector i les entitats privades disposades a assumir-ne responsabilitats.
5. Tota persona que visqui a Catalunya, independentment de la seva procedència i del procediment seguit per accedir al nostre país, ha de ser reconeguda com a
subjecte de drets socials.
6. Catalunya disposa sobretot del talent de la seva gent. La formació al llarg de
la vida ha d’esdevenir una de les prioritats polítiques del Govern. Això suposa donar
oportunitats educatives a la primera infància, sobretot a aquells que presenten dificultats en l’aprenentatge, relligar bé el sistema educatiu i la formació ocupacional i
continuada i, també, impulsar la formació a l’empresa per millorar l’ocupabilitat de
tots els treballadors.
7. La capacitat de posar en comú les intel·ligències de cadascú amb amplitud de
mires, per assolir objectius col·lectius, constitueix un model de referència per donar
resposta a desafiaments que reclamen la col·laboració entre administracions i societat civil. L’1-O, com a exercici d’autodeterminació de Catalunya, i altres lluites compartides, respresenten l’empoderament de la ciutadania.
8. Més enllà de l’esforç i l’enginy de tothom, persones, entitats i institucions, Catalunya necessita disposar de més recursos econòmics per crear les condicions de
possibilitat del benestar dels catalans: els que es corresponen amb la riquesa gene-
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rada. I és la ciutadania del nostre país qui ha de decidir la quantitat que es destina a
la solidaritat amb altres territoris, peninsulars i d’arreu.
Proposta de resolució 13. Convivència a catalunya avui

El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta que la convivència pacífica i de respecte als principis democràtics
és cabdal per tal de garantir una societat democràtica.
2. Constata que la societat catalana és una societat oberta, plural i inclusiva que
compta amb el respecte a la diversitat com un dels valors més arrelats.
3. Demana que les institucions catalanes vetllin pel respecte dels principis democràtics fonamentals per tal de garantir el bon funcionament de la societat catalana.
4. Constata que una àmplia majoria de la societat catalana valora com a bo o
molt bo el nivell de convivència a Catalunya i ens comprometem a seguir millorant
tots junts aquesta valoració.
5. Constata, a través dels canals oficials de contacte directe amb la població, mitjançant els treballs de l’ICIP o el Síndic de Greuges, que la societat catalana aposta
decididament per les resolucions pacífiques i democràtiques mitjançant la mediació
als conflictes polítics.
6. Manifesta que el dret de manifestació i de llibertat d’expressió són uns drets
coneguts i respectats per la majoria de catalans i instem a treballar per tal de reforçar-lo i respectar-lo.
7. Demana el total i absolut respecte a la presència de símbols, emblemes o manifestacions polítiques tant als espais públics com als espais privats sempre que
aquests respectin els principis democràtics.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, portaveu GP JxCat

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP ERC (REG. 18493)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12).
14. Proposta de resolució per la convivència democràtica i contra la
pervivència franquista i l’auge de l’extrema dreta

1. El Parlament de Catalunya:
a. Referma el seu compromís amb la democràcia i les llibertats i condemna de
manera enèrgica el règim franquista.
b. Constata amb preocupació i condemna la persistència de la ideologia feixista
i les conseqüències d’aquesta funesta dictadura en actituds i estructures polítiques,
socials i civils presents encara en l’actualitat.
c. Reclama una acció decidida de tots els poders públics per acabar amb qualsevol vestigi del franquisme ja sigui en aquells aspectes ideològics o simbòlics com en
aquells que suposen una herència directa en forma d’estructures de poder institucionals, econòmiques i socials.
2. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació pel creixent protagonisme de l’extrema dreta a Catalunya, l’Estat Espanyol, Europa i al món. I davant
d’aquest fenomen:
a. Fa una crida als partits amb representació en aquesta cambra a mantenir
una posició de fermesa democràtica davant el rebrot de partits i moviments que
amenacen la democràcia, els drets i les llibertats. I a no normalitzar les polítiques
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excloents, autoritàries, masclistes, racistes o que vagin en contra de qualsevol col·
lectiu. Ni contemporitzar amb els seus discursos els posicionaments feixistes, convertint en culpables a les víctimes del seu odi, ja siguin emigrants, dones, minories
ètniques o dissidents polítics, entre altres.
b. Fa una crida als partits amb representació en aquesta cambra a mantenir un
cordó sanitari vers els partits d’extrema dreta amb creixent presència a Catalunya,
l’Estat Espanyol, Europa i el Món.
c. Posa en valor els casos d’èxit a Catalunya a l’hora de fer front a l’extrema dreta, a través d’accions com la xarxa dels rumors falsos, i gràcies a la fermesa democràtica de les formacions polítiques, de les administracions i de les entitats.
d. S’emplaça a fer de l’antifeixisme una lluita compartida més com a símbol de
la defensa dels Drets Humans.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a. Emprendre totes les mesures necessàries per tal d’eliminar dels espais públics,
edificis oficials o monuments tota la simbologia franquista i feixista que encara perviu a les nostres viles i ciutats.
b. Retirar i eradicar qualsevol tipus de privilegi o reconeixement a les persones
o institucions que els van rebre pel seu suport al règim franquista o per la voluntat
d’aquest darrer.
c. Desplegar les eines necessàries per poder frenar l’ascens dels filo-feixismes a
través de l’educació, la sensibilització contra l’exclusió, l’autoritarisme, el masclisme, el racisme o qualsevol atac a col·lectius, així com amb el desplegament de les
polítiques de progrés.
15. Proposta de resolució per la igualtat d’oportunitats

1. El Parlament de Catalunya es compromet en el foment de la igualtat d’oportunitats per a totes les persones, independentment del seu gènere, la seva orientació
sexual, la seva llengua, el seu origen o el context socioeconòmic i sociocultural o
per qualsevol altra condició social o personal, com a eina fonamental per a la cohesió social del nostre país.
2. El Parlament de Catalunya defensa la igualtat com un dels valors essencials
del republicanisme, un pilar que és fonamental per a garantir la justícia social en
qualsevol societat democràtica.
3. El Parlament de Catalunya rebutja i denuncia qualsevol tipus de discriminació i es compromet a treballar per l’eradicació del racisme, de la xenofòbia, de la
LGTBIfòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat
de les persones.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS
PARLAMENTARIS
Reg. 18630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2018
PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL GP PSC-UNITS I GP CATECP
(REG. 18630)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 155 del Reglament del
Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, subsegüent al
Debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convi3.10.30. Debats generals

46

BOPC 174
15 d’octubre de 2018

vència (tram. 255-00001/12), que substitueix les propostes de resolució 5 del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 2 del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem.
Proposta de resolució transaccional
Proposta de resolució 2. Millora del finançament per a polítiques socials
a Catalunya

El Parlament de Catalunya:
1. Insta el govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat un objectiu de dèficit superior al 0,1% del PIB per l’any 2019 per poder disposar de gairebé 500 milions d’euros més per a polítiques socials i la cohesió social a Catalunya.
2. Insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat el refinançament del Fons de Liquiditat Autonòmica, amb un venciment a llarg termini
(75 anys) i interès zero.
3. Emplaça als partits polítics catalans amb representació al Congrés dels Diputats a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
per ampliar el límit de la regla de depesa i poder augmentar la inversió social en
educació, sanitat, habitatge i lluita contra la desigualtat a Catalunya, més enllà dels
topalls actuals.
4. Emplaça els partits polítics catalans amb representació al Congrés a permetre el debat en lectura única, al ple del Congrés dels Diputats, de la modificació de
l’article 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
evitant el veto en el debat per part de la Mesa del Congrés, i així poder disposar de
prop de 500 milions d’euros més l’any 2019 per a polítiques socials i la cohesió social a Catalunya.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Elisenda Alamany Gutiérrez, GP CatECP;
portaveus

RECTIFICACIONS PRESENTADES
Reg. 18506; 18508; 18511; 18527; 18580; 18581; 18583; 18622; 18623 i 18636; 18625;
18626; 18627; 18628; 18631; 18632; 18634 / Coneixement: Mesa del Parlament,
11.10.2018

Reg. 18506
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la (tram. 25500001/12) presentada el 10.10.2018 i amb número de registre 18489.
A la Proposta de resolució 9. Dignitat i respecte per als nostres servidors públics
i les seves condicions laborals
On hi diu:
«1. Comprometre’s en el si de la Mesa de la Funció Pública, amb tots els sindicats que hi són representats»
Hi ha de dir:
«1. Comprometre’s abans del 30 de novembre de 2018 en el si de la Mesa de la
Funció Pública, amb tots els sindicats que hi són representats»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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Reg. 18508
A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en las propuestas de
resolución subsiguientes al Debate General sobre la priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia (tram. 255-00001/12), presentada el 10.10.2018 y
con número de registro 18489.
En la Propuesta de resolución 3. Respeto y dignidad para nuestras instituciones
democráticas y para los servidores que las sostienen
Donde dice:
«1. Insta al Govern de la Generalitat a respetar las resoluciones judiciales y las
leyes democráticas vigentes como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.»
Ha de decir:
«1. Insta al Govern de la Generalitat a respetar las resoluciones judiciales y las
leyes democráticas vigentes como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, sin perjuicio de su reforma mediante los procedimientos para
ello previstos.»
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
Reg. 18511
A la Mesa del Parlament

Albert Batet i Canadell, portaveu, Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comuniquen a la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució número 8 subsegüent al debat general (tram.
255-00001/12) presentades el 10.10.18 i amb número de registre 18491.
On hi diu:
«Proposta de resolució 8. Mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure activament el respecte i
la garantia de seguretat per a tots els professionals dels mitjans de comunicació públics a l’hora de desenvolupar la seva feina en un entorn lliure de violència, d’amenaces i coaccions.»
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 8. Mitjans de comunicació
El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure activament el respecte i la
garantia de seguretat per a tots els professionals dels mitjans de comunicació públics
a l’hora de desenvolupar la seva feina en un entorn lliure de violència, d’amenaces
i coaccions.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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Reg. 18527
A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlamento que ha advertido los siguientes errores en las subsiguientes al Debate General sobre la priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia (tram. 255-00001/12), presentada el 10.10.2018 y con número
de registro 18489.
En la Propuesta de resolución 6. Libertad y respeto para acabar con la fractura
social que el separatismo ha provocado
Donde dice:
«1. Constata que actualmente existe en Cataluña una fractura social entre catalanes.»
Ha de decir:
«1. Constata que actualmente existe en Cataluña una profunda división política
y social alrededor de la cuestión de la secesión.»
Y donde dice:
«5. Manifiesta que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y la posterior declaración
unilateral de forzada separación de Cataluña del resto de España del siguiente 27
de octubre fueron la exteriorización pública más evidente de la voluntad de fractura
del separatismo y fue causa de la ruptura de la convivencia que ha acompañado en
todo momento al procés.»
Ha de decir:
«5. Manifiesta que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y la posterior declaración
unilateral de forzada separación de Cataluña del resto de España del siguiente 27
de octubre fueron la expresión de un intento de actuar por la vía de hecho absolutamente incompatible con el principio democrático, que quienes así obraron incurrieron en una grave ilegalidad, y que dicha tentativa de imponer por la vía de hecho un
cambio en el marco de convivencia profundizó en la situación de división política y
social que vive la sociedad catalana.»
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
Reg. 18580
A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en
les propostes de resolució subsegüents al debat general (tram. 255-00001/12) presentades el 10 d’octubre de 2018 i amb número de registre 18490.
On hi diu:
«Proposta de resolució 6. Polítiques d’igualtat i dona
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin
estat víctimes de la violència domèstica.
2. Realitzar actuacions en contra [...]»
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 6. Polítiques d’igualtat i dona
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin estat víctimes de la violència domèstica i masclista.
2. Millorar actuacions en contra [...]»
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El text final de la Proposta de resolució 6 quedaria:
Proposta de resolució 6. Polítiques d’igualtat i dona

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que hagin
estat víctimes de la violència domèstica i masclista.
2. Millorar actuacions en contra de la discriminació salarial, convidant els agents
socials a incloure clàusules contra la discriminació salarial en els convenis col·lectius.
3. Impulsar noves línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que
vulguin començar un nou negoci.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
Reg. 18581
A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en
les propostes de resolució subsegüents al debat general (tram. 255-00001/12) presentades el 10 d’octubre de 2018 i amb número de registre 18490.
On hi diu:
«Proposta de resolució 8. Salut
[...]
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
[...]
b) 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 concertació de recursos de l’àmbit privat, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que
es puguin considerar acceptables.
[...]»
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 8. Salut
[...]
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
[...]
b) 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 concertació de recursos, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que es puguin
considerar acceptables.
[...]»
El text final de la Proposta de resolució 8 quedaria:
Proposta de resolució 8. Salut

1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels professionals que presten servei al sistema sanitari públic català que està sent clau per tal de garantir una qualitat
assistencial de primer nivell, tot i que les condicions en les que estan duent a terme
les seves funcions no són les més adequades.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Recuperar el temps màxim garantit per a totes aquelles intervencions que van
passar a temps de referència. La recuperació dels temps garantits ha de ser l’expressió del compromís de l’administració de la Generalitat amb un servei sanitari públic
de qualitat.
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b) 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 concertació de recursos, per tal de reduir les llistes d’espera a nivells que es puguin
considerar acceptables.
c) Dur a terme una reforma a fons de la planificació dels recursos dedicats a
l’atenció primària per tal de millorar la capacitat de resposta davant la demanda
ciutadana, especialment en aquells indrets on es detecten majors disfuncions. En
aquesta reforma caldrà tenir presents les demandes d’atenció continuada d’urgències
en centres d’atenció primària.
d) 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 integrant del sistema de salut pública.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant SP PPC
Reg. 18583
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en les propostes de
resolució del Debat General sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació
de la convivència (tram. 255-00001/12) presentada el 10.10.2018 i amb número de
registre 18489.
Proposta de resolució 9. Dignitat i respecte per als nostres servidors públics i les
seves condicions laborals
On hi diu:
«2) Vetllar perquè torni la neutralitat política als edificis de l’Administració de la
Generalitat, impedint activament qualsevol mala pràctica en aquest sentit, com ara
la col·locació de símbols partidistes a les seves dependències, la convocatòria d’activitats polítiques en hores de feina tant a l’interior de l’edifici com a la immediata
rodalia o el pronunciament i difusió d’arengues i missatges polítics en horari laboral
i, en general, tota iniciativa que propiciï directament o indirectament la identificació
i eventual assenyalament dels treballadors públics per la seva manera de pensar.»
Hi ha de dir:
«2) Vetllar perquè torni la neutralitat política als edificis de l’Administració de
la Generalitat, impedint activament qualsevol mala pràctica en aquest sentit, com
ara la col·locació de símbols partidistes a les seves dependències i, en general, tota
iniciativa que propiciï directament o indirectament la identificació i eventual assenyalament dels treballadors públics per la seva manera de pensar.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
Reg. 18622
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
proposta de resolució subsegüent 9 al debat general (tram. 255-00001/12) presentada el 10 d’octubre de 2018 i amb número de registre 18486.
On hi diu:
«Proposta de resolució 9. Habitatge
Davant el fet que Catalunya és la Comunitat Autònoma on més han pujat els desnonaments per impagament del lloguer, i davant la constatació de la falta d’habitatge
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de lloguer que ajudi a regular els preus del mateix, el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a:
a) Incrementar els ajuts al lloguer, incidint en la mediació extrajudicial pels casos d’impagament, per tal de reduir a la mínima expressió els desnonaments per
aquesta causa.
b) Promoure campanyes intensives de comunicació, destinades a persones propietàries d’habitatge buit, per a què els cedeixin a preu taxat, i amb garantia de cobrament de renda.
c) Determinar que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges buits impliqui, a canvi, la posada a disposició d’aquest habitatge a través de les
Borses de Lloguer Assequibles.
d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges buits per tal
de destinar-los a lloguer social, posant en funcionament, amb col·laboració amb els
Ajuntaments, un servei eficaç de detecció de casos de mal ús de l’habitatge: pisos
buits, pisos turístics no autoritzats, etc.
e) Promoure la legislació necessària per tal de garantir la producció de lloguer
social i assequible, buscant les fórmules econòmiques per fer aquesta producció
possible.»
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 9. Habitatge
Davant el fet que Catalunya és la Comunitat Autònoma on més han pujat els desnonaments per impagament del lloguer, i davant la constatació de la falta d’habitatge
de lloguer que ajudi a regular els preus del mateix, el Parlament de Catalunya insta
al Govern de la Generalitat a:
a) Incrementar els ajuts al lloguer, incidint en la mediació extrajudicial pels casos d’impagament, per tal de reduir a la mínima expressió els desnonaments per
aquesta causa.
b) Promoure campanyes intensives de comunicació, destinades a persones propietàries d’habitatge buit, per a què els cedeixin a preu taxat, i amb garantia de cobrament de renda.
c) Orientar que tot ajut públic a la rehabilitació rebut per propietaris d’habitatges
buits impliqui, a canvi, la posada a disposició d’aquest habitatge a través de les Borses de Lloguer Assequibles i les Borses de Lloguer Municipals.
d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges buits per tal
de destinar-los a lloguer social, posant en funcionament, amb col·laboració amb els
Ajuntaments, un servei eficaç de detecció de casos de mal ús de l’habitatge: pisos
buits, pisos turístics no autoritzats, etc.
e) Promoure la legislació necessària per tal de garantir la producció de lloguer
social i assequible, buscant les fórmules econòmiques per fer aquesta producció
possible.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 18623 i 18636
A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la
proposta de resolució 2 subsegüent al debat general sobre la priorització de l’agenda
social i la recuperació de la convivència (tram. 255-00001/12) presentada el 10 d’octubre de 2018 i amb número de registre 18486.
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On hi diu:
«Proposta de resolució 2. El respecte a totes les idees en democràcia, la millor
garantia de convivència
El Parlament de Catalunya reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentària a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia
de convivència.»
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució 2. El respecte a totes les idees en democràcia, la millor
garantia de convivència
El Parlament de Catalunya:
1. Reconeix la diversitat i pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentària a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor garantia de convivència.
2. Rebutja qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola, i insta al
conjunt de forces polítiques a no posar en risc la convivència als centres educatius.
3. Defensa l’educació com una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica i socialment cohesionada, i es referma en els principis
rectors de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC, art. 2), entre els quals: la transmissió i consolidació de valors propis d’una societat democràtica, el respecte a la
convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el pluralisme o la participació.
4. Insta el Govern de la Generalitat a garantir el dret a l’educació amb respecte a tothom amb independència de les seves idees i sense discriminació, i rebutja
l’assenyalament de ningú, siguin alumnes o professors.
5. Expressa la plena confiança en la professionalitat dels docents, dels equips
directius i del cos d’Inspecció d’Educació a Catalunya, alhora que condemna rotundament qualsevol mala praxis que es pugui produir i insta al Govern de la Generalitat a treballar per eradicar-les.
6. Es referma en la defensa d’un model d’escola no segregadora, que faci de la
igualtat d’oportunitats el seu principal objectiu.
7. Expressa el seu suport al model educatiu de Catalunya pel qual no se segrega l’alumnat per raons lingüístiques i treballa des del respecte a la diversitat i a la
convivència de forma integral i inclusiva, i insisteix en la importància de continuar
garantint l’aprenentatge de les dues llengües oficials de Catalunya (català i castellà), així com l’aranès a l’Aran, i el ple coneixement d’ambdues llegües en acabar
l’ensenyament obligatori, així com, de forma progressiva, d’una tercera llengua.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
Reg. 18625
A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente error en las subsiguientes propuestas de resolución al Debate General sobre la priorización de la
agenda social y la recuperación de la convivencia (tram. 255-00001/12), presentada
el 10.10.2018 y con número de registro 18489.
Propuesta de resolución 6. Libertad y respeto para acabar con la fractura social
que el separatismo ha provocado
Donde dice:
«2. Rechaza la violencia, la cual no puede ser nunca un instrumento legítimo de
reivindicación de ninguna idea política y para cuyos autores no puede caber justificación alguna.»
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Ha de decir:
«2. Rechaza la violencia, la cual no puede ser nunca un instrumento legítimo
de reivindicación de ninguna idea política y para cuyos autores no puede caber
justificación alguna. Asimismo, rechaza con toda contundencia el franquismo, el
fascismo, el nazismo, el ultranacionalismo y cualquier otro movimiento totalitario
y de extrema derecha que use la coacción, intimidación y/o cualquier forma de violencia para imponer sus ideas.»
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP Cs
Reg. 18626
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, Natàlia Sànchez
Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputades del Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a la Mesa del Parlament que han
advertit l’errada següent a la Proposta de resolució número 3 subsegüent al debat general sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència (tram.
255-00001/12) presentades el 10/10/2018 i amb número de registre 18487.
On hi diu:
«Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Crear un òrgan tècnic que centralitzi la contractació, realitzar un seguiment
adequat dels contractes i limitar-ne la modificació, augmentar la limitació sobre les
subcontractacions i facilitar el control popular en matèria de contractació.
b. Millorar la transparència de les administracions públiques i altres ens públics,
dels processos de contractació pública i de les actuacions i informes dels ens de
control.»
Hi ha de dir:
«Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Crear un òrgan tècnic que centralitzi la contractació, realitzar un seguiment
adequat dels contractes i limitar-ne la modificació, augmentar la limitació sobre
les subcontractacions i facilitar el control popular en matèria de contractació.
b. Millorar la transparència de les administracions públiques i altres ens públics, dels processos de contractació pública i de les actuacions i informes dels ens
de control.
c. Augmentar el tipus impositiu en l’IRPF de les rendes superiors a 60.000 euros anuals.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera Albert, representant; Natàlia
Sànchez Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputades, SP CUP-CC
Reg. 18627
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Natàlia
Sànchez Dipp, diputada, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a la Mesa del
Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució número 4
subsegüent al debat general (tram. 255-00001/12) presentada el 10/10/2018 i amb
número de registre 18487.
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On hi diu:
«Per la democratització de les institucions i contra els privilegis dels càrrecs públics
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Aplicar tan aviat com sigui possible un topall de retribucions d’alts càrrecs que
ascendeixi com a màxim a 67.000 euros anuals.
b. Modificar la Llei 13/2005 sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs
al servei de la Generalitat amb l’objectiu de prohibir que els membres del govern i
alts càrrecs de la Generalitat puguin participar, en el grau que sigui, i amb independència del tipus d’òrgan, en empreses privades.
c. Estudiar la tramitació de la modificació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de
febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de
juny, per tal que les Proposicions de Llei admeses a tràmit no puguin ser esmenades
en la seva totalitat, i puguin obrir, de forma automàtica, ponència de llei.»
Hi ha de dir:
«Contra els privilegis dels càrrecs públics
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Aplicar tan aviat com sigui possible un topall de retribucions d’alts càrrecs que
ascendeixi com a màxim a 67.000 euros anuals.
b. Modificar la Llei 13/2005 sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs
al servei de la Generalitat amb l’objectiu de prohibir que els membres del govern i
alts càrrecs de la Generalitat puguin participar, en el grau que sigui, i amb independència del tipus d’òrgan, en empreses privades.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera Albert, representant; Natàlia
Sànchez Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputades, SP CUP-CC
Reg. 18628
A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat, Natàlia
Sànchez Dipp, diputada, Maria Sirvent Escrig, diputada del Subgrup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a la Mesa del
Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució subsegüent
al debat general (tram. 255-00001/12) presentada el 10/10/2018 i amb número de
registre 18487.
Hi ha de dir:
Proposta de resolució 6
«Per la democratització de les institucions
Per tot això el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
a. Estudiar la tramitació de la modificació legislativa de la Llei 1/2006, del 16 de
febrer, de la iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de
juny, per tal que les Proposicions de Llei admeses a tràmit no puguin ser esmenades
en la seva totalitat, i puguin obrir, de forma automàtica, ponència de llei.
Quedant excloses totes aquelles que continguin elements racistes, xenòfobs o
qualsevol altra forma de discriminació»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Vidal Aragonés Chicharro, diputat; Carles Riera Albert, representant; Natàlia
Sànchez Dipp, Maria Sirvent Escrig, diputades, SP CUP-CC
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Reg. 18631
A la Mesa del Parlament

Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en
la correcció d’errades (tram. 255-00001/12) presentada el 10 d’octubre de 2018 i
amb número de registre 18486.
On hi diu:
Diàleg entre catalans per restablir un ampli consens polític i social a Catalunya
El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que el president de la Generalitat
convoqui totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu
de constituir un espai de diàleg per a facilitar acords sobre els grans temes de país i
restablir els consensos bàsics, avui malmesos, d’acord amb la Moció 3/XII aprovada
el 5 de juliol de 2018, i insta a fer-ho en el termini màxim de 15 dies.
Hi ha de dir:
«Diàleg per a restablir un ampli consens polític i social a Catalunya
El Parlament de Catalunya reitera la necessitat que el president de la Generalitat convoqui totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu de constituir un espai de diàleg per a facilitar acords sobre els grans temes
de país, d’acord amb la Moció 3/XII aprovada el 5 de juliol de 2018, i insta a ferho en el termini màxim de 30 dies.»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt GP PSC-Units
Reg. 18632
A la Mesa del Parlament

Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en
la proposta de resolució subsegüent al debat general (tram. 255-00001/12) presentada el 10 d’octubre de 2018 i amb número de registre 018488.
On hi diu:
«Proposta de resolució 1. Pel diàleg polític i els grans consensos
[...]
3. Emplaça el grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a comprometre’s
a treballar en contra de la degradació de les institucions, deixant de banda la gesticulació i el simbolisme de curt recorregut.
Hi ha de dir:
«Proposta de resolució . Pel diàleg polític i els grans consensos
[...]
3. Emplaça el grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a comprometre’s
a treballar en contra de la degradació de les institucions, deixant de banda la gesticulació i el simbolisme de curt recorregut, sense renunciar a la participació als
òrgans i fòrums multilaterals als que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha
de ser representat»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP
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Reg. 18634
A la Mesa del Parlament

Marta Ribas, portaveu adjunta comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en el punt 3 de la proposta de resolució 5 (tram. 255-00001/12)
presentat el 10 d’octubre de 2018 i amb número de registre 18488.
A la proposta de resolució 5
On hi diu:
«3. Amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixement del feixisme i el
racisme al nostre país, el Parlament de Catalunya insta els mitjans de comunicació
públics, i tots aquells mitjans de comunicació que funcionen via llicència atorgada
per l’administració pública o reben subvencions públiques, a deixar de col·laborar en
difondre l’agenda política que facilita el discurs de la ultradreta:»
Hi ha de dir:
«3. Amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça de creixement del feixisme i el
racisme al nostre país, el Parlament de Catalunya emplaça els mitjans de comunicació públics, i tots aquells mitjans de comunicació que funcionen via llicència
atorgada per l’administració pública o reben subvencions públiques, a deixar de
col·laborar en difondre l’agenda política que facilita percepcions socials sobre les
quals s’implanta el discurs de la ultradreta:»
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
Marta Ribas Frias, portaveu adjunta

Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2018, sobre
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, corresponent a
l’exercici del 2016
256-00012/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18322).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.10.2018 al 18.10.2018).
Finiment del termini: 19.10.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2018, sobre la
reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als
exercicis del 2010 al 2016
256-00013/12
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 18323).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 16.10.2018 al 18.10.2018).
Finiment del termini: 19.10.2018; 10:30 h.
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis
d’atenció a la primera infància
302-00008/12
RETIRADA PARCIAL DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 18495 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.10.2018

A la Mesa del Parlament

Jéssica Albiach Satorres, presidenta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, comunica a la Mesa del Parlament que retira les lletres a, b i c del
punt 2 de la Moció subsegüent a la Interpel·lació sobre els servis d’atenció a la primera infància, amb número de registre 9016, presentat el dia 6 de juliol de 2018,
amb número de tramitació 302-00008/12.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
Jéssica Albiach Satorres, presidenta GP CatECP
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30.

Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
408-00009/12
ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de setembre de 2018, d’acord
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha
acordat que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamentari, llevat de qui en tingui la presidència, que tindrà un membre més.
Palau del Parlament, 4 de setembre de 2018
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros; el president, Roger Torrent
i Ramió

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la
Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el fet de no
iniciar d’ofici i urgentment cap actuació per la vulneració de drets
i llibertats fonamentals comesa durant la imposició de les lleis de
desconnexió el 6 i el 7 de setembre de 2017 i no demanar dictamen
al Consell de Garanties Estatutàries davant la negació d’aquesta
garantia als diputats de l’oposició
356-00187/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió 4, tinguda el
08.10.2018, DSPC-C 72.
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