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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de 
ciutadania
202-00010/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 10.10.2018, DSPC-P 21

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 d’octubre de 2018, a proposta 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, un cop escoltada la Junta de 
Portaveus i d’acord amb l’article 138 del Reglament, ha acordat de tramitar directa-
ment i en lectura única la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, de la 
renda garantida de ciutadania (tram. 202-00010/12).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia 
i l’article 138 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de 
ciutadania

Preàmbul
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, té per ob-

jectiu de regular el dret d’accés a aquesta prestació, reconegut per l’article 24.3 de 
l’Estatut d’autonomia, amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida digna a les 
persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promou-
re’n l’autonomia i la participació activa en la societat.

L’article 7.1.e de la llei estableix com un dels requisits d’accés a la renda garanti-
da de ciutadania que les persones sol·licitants no siguin beneficiàries d’una prestació 
pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o socio-
sanitari, i que no estiguin internades en un centre penitenciari en règim ordinari o 
tancat.

Aquest requisit responia a la consideració que les persones que disposen d’un 
servei residencial permanent tenen cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació i 
higiene intrínseques al servei residencial, cosa que deixaria sense efecte l’objectiu 
de la prestació.

D’altra banda, l’article 7.3 estableix que, excepcionalment, tenen dret a percebre 
la renda garantida de ciutadania les persones que, a pesar de no complir els requisits 
establerts, es troben, per circumstàncies extraordinàries, en una situació d’especial 
necessitat. Aquesta clàusula, introduïda per poder donar resposta a la diversitat de 
situacions en què es troben les persones en risc d’exclusió social, amb una casuísti-
ca que el text de la llei no podia recollir, exigeix un desplegament reglamentari que 
reguli els mecanismes per a fer efectiva la renda garantida de ciutadania en les si-
tuacions no recollides en la llei.

En aquest sentit, després de l’entrada en vigor de la llei, el 15 de setembre de 
2017, l’experiència ha permès constatar que hi ha persones que, tot i disposar d’un 
servei residencial, no tenen cobertes totes les necessitats bàsiques, o només les hi 
tenen d’una manera provisional. Aquest cas es dona singularment en dos col·lectius 
concrets, el de les persones sense llar i el de les dones víctimes de violència mas-
clista, que sovint disposen d’un servei residencial provisional però no tenen garantits 
uns ingressos mínims que els permetin gaudir d’autonomia i tenir una participació 
activa en la societat.
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Aquests casos podrien ésser atesos a l’empara de l’article 7.3 de la llei, però 
aquest precepte no es podrà aplicar fins que no se n’haurà fet el desplegament per 
reglament, raó que justifica la present modificació de la lletra e de l’article 7.1, amb 
l’objectiu de regular d’una manera segura el dret d’accés d’aquests col·lectius a la 
renda garantida de ciutadania, atesa la necessitat de respondre amb urgència a les 
situacions de risc d’exclusió social.

Article 1. Modificació de l’article 7 de la Llei 14/2017
Es modifica la lletra e de l’article 7.1 de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la 

renda garantida de ciutadania, que resta redactada de la manera següent: 
«e) No ésser beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residen-

cial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un 
centre penitenciari en règim ordinari o tancat, amb el benentès que el caràcter de 
permanència del servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàn-
cies personals dels destinataris de la prestació i no pas pel tipus de servei. En con-
seqüència, com a excepció al requisit d’accés establert per aquesta lletra, i sempre 
que compleixin la resta de requisits exigits per aquest article, poden accedir a la 
renda garantida de ciutadania, si segueixen un pla de treball vinculat a un procés 
d’emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini de no més 
de dotze mesos, d’acord amb l’informe corresponent dels professionals del treball 
social i de suport social al servei residencial, les persones que es trobin en alguna 
d’aquestes circumstàncies: 

– Persones sense llar.
– Dones víctimes de violència masclista.
– Persones beneficiàries d’una prestació pública o privada de servei residencial 

permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, amb el benentès que el precepte modificat, en la me-
sura que comporti eventuals despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, 
no produirà efectes fins que no sigui vigent la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici immediatament posterior a l’entrada en vigor de la present llei.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.10. Acords i resolucions

Resolució 90/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació 
política general del Govern
255-00003/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 16, 09.10.2018, DSPC-P 20

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 d’octubre de 2018, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al de-
bat sobre l’orientació política general del Govern tingut els dies 2, 3 i 9 d’octubre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució

I. Drets i llibertats
I.1. Reivindicació democràtica i política de decidir el futur col·lectivament
I.2. Defensa de les llibertats i la pluralitat
I.3. Defensa de la democràcia parlamentària enfront de la causa general contra l’indepen-

dentisme i el retrocés en drets civils i polítics
I.4. Diàleg i negociació amb l’estat
I.5. Europa, garantia de llibertats

II. Polítiques transversals
II.1. Igualtat entre dones i homes
II.2. Violència masclista
II.3. Polítiques LGBTI
II.4. Memòria democràtica
II.5. Mitjans de comunicació
II.6. Llengua
II.7. Cultura
II.8. Esports
II.9. Reforma horària

III. Governança i administracions públiques
III.1. Transparència i govern obert
III.2. Funció pública
III.3. Serveis de seguretat i d’emergències
III.4. Món local
III.5. Relacions amb Aran

IV. Acció exterior

V. Habitatge

VI. Ensenyament

VII. Salut

VIII. Infraestructures i mobilitat
VIII.1. Model de finançament
VIII.2. Xarxa viària
VIII.3. Transport públic
VIII.4. Digitalització del sector del transport
VIII.5. Ports i aeroports
VIII.6. Model de mobilitat
VIII.7. Seguretat viària

IX. Medi ambient i sostenibilitat

X. Justícia

XI. Activitat econòmica i món del treball
XI.1. Ocupació
XI.2. Treball autònom, emprenedoria i petites i mitjanes empreses
XI.3. Turisme

XII. Afers socials i famílies

XIII. Universitats i recerca

XIV. Indústria
XIV.1. Polítiques industrials
XIV.2. Transició energètica cap a la priorització de les energies renovables
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XV. Món rural

XVI. Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural
XVI.1. Política agrària, ramadera i forestal
XVI.2. Pesca
XVI.3. Alimentació
XVI.4. Medi natural

I. Drets i llibertats

I.1. Reivindicació democràtica i política de decidir el futur 
col·lectivament
1
El Parlament de Catalunya constata el gran consens de país entorn a la con-

vicció que votar és la millor eina per a decidir democràticament el futur polític 
de Catalunya.

2
El Parlament de Catalunya reconeix la defensa i l’exercici del dret a l’autodeter-

minació per part de la ciutadania i les institucions del país, amb l’organització de les 
consultes populars la celebració del 9-N i, especialment, la defensa de les escoles, el 
dret de vot i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

3
El Parlament de Catalunya condemna que l’única resposta de l’Estat espanyol a 

la voluntat de decidir del poble català hagi estat la repressió i manifesta que aquesta 
repressió mai no aconseguirà aturar l’anhel del poble de Catalunya de votar, atès que 
ni els empresonaments, ni l’exili, ni la persecució, ni la violència, no han fet abando-
nar l’objectiu legítim del dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya, de mane-
ra que sigui la ciutadania qui decideixi el futur col·lectiu de Catalunya.

4
El Parlament de Catalunya reconeix l’aturada de país del 3 d’octubre del 2017 

com una mobilització massiva i transversal en defensa de les llibertats, els valors 
democràtics i els drets civils i polítics, i emplaça tots els agents socials, econòmics 
i polítics a continuar treballant per construir punts de trobada generadors de grans 
consensos.

5
El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís en la construcció d’un es-

pai europeu de garanties de llibertats democràtiques i drets civils i polítics, i rebutja 
la passivitat dels representants institucionals de la Unió Europea davant la violèn-
cia exercida contra la ciutadania l’1 d’octubre de 2017 i davant la repressió, que ha 
significat un retrocés de l’exercici de les llibertats democràtiques i els drets civils i 
polítics.

6
El Parlament de Catalunya emplaça totes les institucions a treballar per fer arri-

bar arreu del món, i en especial a l’entorn europeu, les vulneracions de drets civils i 
polítics que es viu a Catalunya, i a fer una crida a la comunitat internacional perquè 
s’involucri en una mediació que ajudi a trobar una resposta política a les demandes 
polítiques majoritàries de la societat catalana.

7
El Parlament de Catalunya reitera el seu compromís amb una resolució demo-

cràtica i pacífica del conflicte polític, compromís que comparteix una gran majoria 
de la societat catalana, i insisteix en la voluntat de votar sobre la independència de 
Catalunya de manera vinculant per a totes les parts i amb reconeixement interna-
cional.

I.2. Defensa de les llibertats i la pluralitat
8
El Parlament de Catalunya, atesos els fets ocorreguts durant els darrers mesos, 

condemna: 
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a) Qualsevol mostra de violència que coarti la llibertat d’expressió política i ideo-
lògica, incloses les violències policials injustificades i desproporcionades.

b) Les creixents expressions de suport al feixisme i d’apologia del franquisme 
dels últims mesos, que s’han donat amb total impunitat, una impunitat que no tin-
dria cabuda en cap veritable democràcia avançada i consolidada.

9
El Parlament de Catalunya: 
a) Reafirma el seu compromís amb la llibertat d’expressió i condemna la per-

secució i l’aplicació de mesures penals del tot desproporcionades a persones que 
 expressen opinions pròpies, encara que aquestes es puguin considerar ofensives o 
calumnioses en desprendre’s de crítiques o reprovacions al sistema institucional vi-
gent i als seus representants.

b) Reafirma el seu compromís amb la llibertat de premsa i condemna les agres-
sions per motius ideològics i polítics a mitjans de comunicació i periodistes en 
l’exercici de la professió.

10
El Parlament de Catalunya fa una crida als partits polítics que integren els grups 

parlamentaris a rebaixar la tensió dins i fora d’aquesta cambra: 
a) Abandonant qualsevol actuació que fomenti la crispació, més enllà de la con-

frontació d’idees i el debat vigorós que caracteritza l’exercici del parlamentarisme, 
perquè la crispació es transmet a la ciutadania i pot derivar en enfrontaments i en 
agressions verbals i físiques.

b) Condemnant qualsevol enfrontament i agressió, sobretot els que tenen un cai-
re violent i tenen com a objectiu coartar l’exercici de drets fonamentals de la ciuta-
dania.

11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Preservar la pluralitat i la llibertat dels espais públics i les institucions 

 catalanes, garantint l’exercici dels drets fonamentals i la llibertat d’expressió de la 
ciutadania en tota la seva diversitat d’opinions i d’idees, sempre que s’expressin de 
manera pacífica.

b) Promoure la retirada immediata dels espais públics i edificis oficials de tots 
els símbols franquistes i feixistes que encara perviuen a les viles i ciutats de Cata-
lunya.

I.3. Defensa de la democràcia parlamentària enfront de la causa general 
contra l’independentisme i el retrocés en drets civils i polítics
12
El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís en la defensa, la 

promoció i el respecte de la llibertat, la democràcia, l’estat de dret i els drets civils 
i polítics.

13
El Parlament de Catalunya recorda: 
a) Que sense el respecte als drets humans, civils i polítics no pot existir la de-

mocràcia.
b) Que no hi ha estat de dret si la llei no s’aplica amb una garantia de respecte 

absolut als principis democràtics i als drets i les llibertats fonamentals de la ciuta-
dania.

c) Que els conflictes polítics només poden tenir una resolució justa i democràtica 
si són abordats des de solucions polítiques.

d) Que tots els pobles, també el català, tenen dret a l’exercici de l’autodetermi-
nació.

e) Que, tal com estableix l’article 57 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els 
membres del Parlament són inviolables pels vots i les opinions que emetin en l’exer-



BOPC 175
16 d’octubre de 2018

1.10. Acords i resolucions 8

cici de llur càrrec, de manera que durant llur mandat gaudeixen d’immunitat, amb 
l’efecte concret que no poden ésser detinguts si no és en cas de delicte flagrant.

f) Que el dret penal ha d’actuar amb moderació i proporcionalitat, sota el princi-
pi d’intervenció penal mínima, i que l’actuació del poder judicial a l’Estat espanyol 
ha estat lluny d’aquesta moderació i proporcionalitat necessàries, i s’ha constituït de 
facto com una causa general contra l’independentisme.

14
El Parlament de Catalunya denuncia la situació política i social que es viu a Ca-

talunya i, en concret, denuncia: 
a) L’erosió constant dels valors democràtics i la conculcació dels drets civils i po-

lítics a causa de la manca de separació de poders a l’Estat espanyol.
b) La violació de drets i llibertats fonamentals i l’existència de presos i preses i 

exiliats i exiliades polítics.
c) La judicialització de la política, que impedeix que un confrontament polític es 

resolgui mitjançant la política.
d) La ingerència del poder judicial espanyol en les funcions d’aquest Parlament, 

que comporta una violació flagrant del principi de sobirania parlamentària i, per ex-
tensió, del principi de sobirania popular.

15
El Parlament de Catalunya condemna: 
a) La regressió democràtica que afecta més de vint mil ciutadans que han estat 

sancionats o investigats arreu de tot l’Estat espanyol per l’exercici de les llibertats.
b) La desproporcionada i autoritària reacció judicial i policial de diversos poders 

de l’Estat espanyol contra les institucions de Catalunya i contra la societat civil, i la 
criminalització de la legítima i pacífica mobilització ciutadana.

c) La violència institucional exercida pels poders de l’Estat espanyol i la vulnera-
ció de drets humans i fonamentals com el dret a la llibertat d’expressió i informació, 
els drets de reunió i manifestació i el dret a un judici just i a la tutela judicial efectiva 
reconeguts pel Pacte internacional de drets civils i polítics de Nacions Unides, pel 
Conveni europeu per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals 
i per la mateixa Constitució espanyola.

d) La causa general contra l’independentisme, que té per objectiu d’eliminar un 
moviment social, democràtic, cívic i pacífic i, per tant, de deixar sense expressió 
 política una part important de la societat catalana, una causa general emparada acrí-
ticament per tots els poders de l’Estat espanyol, des del Consell General del Poder 
Judicial fins al rei, que ho va manifestar així en el seu discurs del 3 d’octubre de 
2017.

e) La flagrant vulneració dels drets fonamentals dels presos i preses polítics i 
de les persones empeses a l’exili, acusats de delictes basats en fets que mai no han 
existit, ja que no té cabuda jurídica el processament per rebel·lió sense cap tipus de 
violència; les actuacions desproporcionades i sense cabuda jurídica del poder ju-
dicial, que atempten contra la inviolabilitat del Parlament de Catalunya i dels seus 
membres en exercici de llurs funcions de representació del poble de Catalunya, i la 
persistent voluntat d’alterar les majories democràtiques i el bon funcionament d’a-
quest Parlament.

16
El Parlament de Catalunya es compromet a: 
a) Apel·lar a l’esperit del 3 d’octubre i de tantes lluites compartides que han sa-

but generar grans consensos en defensa de les llibertats, els valors democràtics i els 
drets civils i polítics.

b) Constituir l’Aliança Democràtica per treballar amb l’esforç de tothom en 
aquest horitzó de futur, fent un front comú amb totes les organitzacions i forces de-
mocràtiques que no poden restar passives davant el retrocés de la democràcia i de 
les llibertats.
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c) Liderar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, de llurs 
representants, dels drets fonamentals de la ciutadania i de la cohesió social, per mit-
jà del diàleg i la negociació política sobre la base del respecte a totes les idees, sem-
pre que no fomentin l’odi ni cap tipus de discriminació.

17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a enfrontar-se a l’erosió dels drets fo-

namentals i les llibertats públiques promovent la defensa dels drets civils i polítics 
dels ciutadans i garantint el respecte i el compliment de la legalitat internacional en 
matèria del lliure exercici dels drets humans individuals i col·lectius.

18
El Parlament de Catalunya condemna la deriva autoritària que ha comportat la 

presó i l’exili de nombroses persones per llurs idees, sempre manifestades pacífica-
ment, i un retrocés democràtic de drets fonamentals.

I.4. Diàleg i negociació amb l’estat
19
El Parlament de Catalunya fa una crida al diàleg d’igual a igual, sense condi-

cions ni renúncies, com a base d’una negociació fonamentada en el respecte per a 
resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, amb l’objectiu de tro-
bar una solució que posi el futur de Catalunya en mans de la seva ciutadania, sense 
coaccions ni límits més enllà del respecte a la democràcia i als drets humans, civils 
i polítics i, per tant, basant-se en el dret a l’autodeterminació.

20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el diàleg i la negociació bilateral amb l’Estat espanyol, sense condi-

cions ni renúncies a les voluntats i els amplis consensos expressats per la ciutadania 
de Catalunya, per tal d’arribar a acords que donin resposta a les demandes políti-
ques, econòmiques i socials dels ciutadans de Catalunya.

b) Continuar explorant les vies del diàleg i la negociació per a garantir l’exerci-
ci del dret a l’autodeterminació, incloent-hi la negociació d’un referèndum acordat, 
vinculant i reconegut internacionalment que respecti el dret a decidir de la ciutada-
nia catalana.

c) Exigir al Govern de l’Estat que mantingui el respecte a les institucions cata-
lanes i que faci efectius de manera immediata els compromisos adquirits en matè-
ria de finançament, de traspassos i d’inversions que ha incomplert repetidament de 
manera unilateral.

d) Negociar amb el Govern de l’Estat la flexibilització dels objectius de dèficit 
i de la regla de la despesa, amb l’objectiu d’incrementar el sostre de despesa de la 
Generalitat per a l’exercici pressupostari del 2019 per poder atendre millor les ne-
cessitats de la ciutadania.

e) Exigir al Govern de l’Estat la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat con-
tra les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i la rectificació de l’estratègia 
d’asfíxia financera que ha representat la suspensió i l’anul·lació sistemàtica de nous 
impostos i tributs, com l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, 
l’impost sobre els grans establiments comercials, l’impost als operadors proveïdors 
de continguts per Internet, l’impost sobre els actius no productius per lluitar contra 
el frau fiscal o l’impost sobre els dipòsits bancaris.

I.5. Europa, garantia de llibertats
21
El Parlament de Catalunya: 
a) Expressa el seu convenciment que és en el marc internacional, i especialment 

en l’europeu i en el de les Nacions Unides, on finalment s’hauran de trobar les so-
lucions i les concertacions per a una resolució favorable de les demandes demo-
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cràtiques de la societat catalana, i també de les relatives als drets fonamentals i la 
 separació de poders.

b) Mostra el seu suport a les polítiques internacionals que garanteixin la lliure 
mobilitat i la justícia per a tothom.

c) Expressa la necessitat de preservar la independència judicial en tots els països 
de la Unió Europea, i en particular a l’Estat espanyol, assenyalat en el baròmetre 
Eurostat com un dels pitjors de tota la Unió en matèria d’independència judicial, 
sobre el qual pesa un informe desfavorable del Consell d’Europa per la seva man-
ca d’atenció envers les onze recomanacions formulades pel Grup d’Estats contra la 
Corrupció (Greco).

II. Polítiques transversals

II.1. Igualtat entre dones i homes
22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aprovar el Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021 per a 

impulsar polítiques actives en matèria d’equitat de gènere per a superar les discri-
minacions estructurals.

b) Desplegar els articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, per tal de garantir la paritat en tots els àmbits i càrrecs de decisió 
política.

c) Elaborar un reglament per a sancionar les infraccions administratives en ma-
tèria d’igualtat de dones i homes, d’acord amb els articles 59 i 60 de la Llei 17/2015.

d) Prosseguir les tasques d’elaboració d’un pla per l’equitat de gènere en salut per 
a tenir un sistema de salut sensible al gènere.

e) Desplegar la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la pla-
nificació en salut.

f) Aplicar el model d’atenció a l’endometriosi, presentat recentment pel Departa-
ment de Salut, per a abordar les malalties que afecten especialment les dones.

g) Incorporar la perspectiva de gènere en la política de recerca en ciències de la 
salut.

h) Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en l’àm-
bit laboral, impulsant el Pla per la integració laboral i la qualitat del treball de les 
dones; introduir clàusules socials de gènere en la contractació pública, les subven-
cions i els convenis, i desenvolupar el registre de plans d’igualtat.

i) Garantir que la igualtat entre dones i homes sigui l’eix vertebrador en què 
es fonamenti qualsevol acció de Govern i que la perspectiva de gènere esdevingui 
transversal.

23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Combatre la feminització de la pobresa avançant en polítiques de conciliació 

del temps social i el temps laboral, de corresponsabilitat entre homes i dones i de 
reducció de la bretxa salarial, la desocupació femenina i la precarietat laboral de les 
dones.

b) Impulsar polítiques actives de prevenció de riscos laborals amb dimensió de 
gènere, per a poder intervenir i garantir la seguretat i la salut de les dones al lloc 
de treball.

c) Dur a terme una campanya de foment de l’esport de base, amb la visibilització 
de figures esportives femenines i amb ajuts econòmics per a les esportistes que com-
peteixin professionalment en disciplines en què les dones encara són una minoria.

d) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a er-
radicar la violència masclista, i dotar-la d’un pressupost suficient per a combatre les 
agressions sexuals, el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, la mutilació ge-
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nital femenina i el risc de patir-la, els matrimonis forçats, la violència derivada dels 
conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius.

e) Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per 
la Llei 5/2008.

f) Revertir les retallades en la lluita contra la violència masclista i assegurar una 
dotació pressupostària necessària per a combatre-la a tots els nivells institucionals, 
que cobreixi l’augment de places en centres d’acollida i garanteixi una atenció inte-
gral a les víctimes i llurs fills pel que fa a l’assistència sanitària, terapèutica, psico-
lògica i d’inserció sociolaboral.

g) Desenvolupar campanyes publicitàries destinades principalment a infants, 
adolescents i joves que potenciïn el rebuig al llenguatge sexista i als comportaments 
de desigualtat o desconsideració envers els altres, amb l’objectiu de prevenir l’asset-
jament i l’estigmatització per motius d’ètnia, sexe, religió, orientació sexual, identi-
tat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

24
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Convocar, amb urgència, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordi-

nada contra la Violència Masclista per a crear, abans de sis mesos, el Pacte català 
contra la violència masclista a Catalunya.

b) Destinar la dotació pressupostària adequada per a desplegar el Pacte català 
contra la violència masclista.

c) Destinar els recursos necessaris per a lluitar contra la feminització de la po-
bresa i la bretxa salarial existent entre dones i homes, elaborant polítiques transver-
sals per a: 

1r. Garantir la igualtat salarial entre dones i homes.
2n. Adoptar mesures que afavoreixin i incentivin l’aplicació de plans d’igualtat 

a les empreses.
3r. Millorar l’ocupació de qualitat, posant en valor les dones en l’àmbit de l’em-

presa i de llur carrera professional.
4t. Impulsar plans d’ocupació en el sector públic i en les empreses, que garantei-

xin l’accés igualitari d’homes i dones als llocs de treball.
5è. Impulsar polítiques d’ocupació per a garantir la inserció de les dones.
d) Presentar-li, anualment, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, un in-

forme sobre l’evolució de la bretxa salarial entre dones i homes a les empreses i so-
bre les accions dutes a terme per a revertir aquesta situació.

II.2. Violència masclista
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar i aprovar el Pacte nacional contra la violència masclista.
b) Crear un protocol d’intervenció que permeti d’abordar els casos de violència 

sexual i estableixi un model d’intervenció coordinat amb tots els operadors de la 
xarxa pública de recursos i la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordina-
da contra la Violència Masclista.

c) Completar els treballs iniciats del Pla integral contra les agressions sexuals i 
impulsar en aquest marc el Protocol d’actuació contra les agressions sexuals, espe-
cialment aplicable als espais de lleure.

d) Millorar i incrementar la xarxa de serveis d’atenció i recuperació per a les 
dones que han patit o pateixen violència masclista per a acompanyar-les en l’assoli-
ment de la plena autonomia personal.

e) Garantir l’atenció i l’acompanyament als menors víctimes de violència mas-
clista en els serveis de la xarxa.

f) Dur a terme formació en matèria de violència masclista i agressions sexuals 
adreçada a totes les policies locals de Catalunya, i també jornades de sensibilització, 
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i elaborar material audiovisual i de suport adequat per al Cos de Mossos d’Esqua-
dra, perquè en disposi per a la formació adreçada a joves en aquesta matèria.

g) Reforçar el Cos de Mossos d’Esquadra per a millorar la prevenció de la vio-
lència masclista i l’atenció a les víctimes.

h) Definir un espai simbòlic en què es mostri explícitament la voluntat política de 
lluitar contra la violència masclista i establir un protocol de dol per a qualsevol acte 
de violència masclista que tingui lloc a Catalunya, per tal que institucions, autoritats 
i Govern facin sempre visible la condemna d’aquests actes.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar un 35% la partida específica per a l’abordatge de les violències 

masclistes en els pressupostos del 2019.
b) Promoure les condicions necessàries per a elaborar i aplicar un model inte-

gral d’abordatge de les violències sexuals, seguint criteris d’equitat territorial i des-
tinant-hi els recursos necessaris.

c) Incrementar la dotació pressupostària dels serveis d’informació i atenció a 
les dones (SIAD), fer efectiva la reglamentació de llurs serveis i augmentar les fi-
gures professionals que en formen part per tal de donar una atenció adequada a 
totes les dones, i també incrementar la xarxa d’atenció a les dones en situacions 
de violències masclistes.

II.3. Polítiques LGBTI
27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Activar de manera immediata l’aprovació del decret que ha de regular el pro-

cediment sancionador d’acord amb el que estableix la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i l’aprovació del decret del Consell 
Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.

b) Crear, sense més dilacions, l’òrgan que ha de coordinar les polítiques amb re-
lació al col·lectiu LGBTI dels diversos departaments de la Generalitat.

28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar totalment la Llei 11/2014 

i a destinar-hi la partida pressupostària necessària per a fer efectius els drets que 
reconeix.

II.4. Memòria democràtica 
29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar al Parlament 

un projecte de llei integral de la memòria democràtica de Catalunya, que permeti 
superar les limitacions de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual 
es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir per-
secució o violència durant la guerra civil i la dictadura.

II.5. Mitjans de comunicació
30
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar i aprovar, el 2018, un nou 

contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui 
en compte la seva estabilitat financera i viabilitat econòmica.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a votar, dins d’aquest període de ses-
sions, la renovació necessària dels membres del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, i a fer-ho retornant als criteris de governança que 
inspirava la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, i complint la Moció 13/XI, és a dir, amb 
un acord de majoria qualificada de dos terços de vots del Ple del Parlament i amb 
candidats que sorgeixin a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris.
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31
El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’assolir una televisió pública i trans-

parent, es compromet a: 
a) Renovar immediatament el Consell Directiu de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals.
b) Complir l’apartat IV.3 de la Resolució 306/XI i la Moció 13/XI, que obli-

guen el Parlament a modificar la llei per a retornar als criteris de governança que 
 inspirava la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, és a dir, a un procés d’elecció parlamentària per dos terços, d’amplis 
consensos, i l’obliguen a fer-ho dins el primer semestre del 2017.

c) Garantir un Consell Directiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals més professionalitzat i menys partiditzat, i introduir-hi la participació dels 
treballadors.

32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries per a fer 

possible la col·laboració i la reciprocitat amb la televisió del País Valencià.

II.6. Llengua
33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a Aran.
b) Fomentar la presència del català en els sectors en què encara és deficitària o 

hi persisteixen tendències no favorables.
c) Garantir l’accés a l’aprenentatge del català a totes les persones que arribin a 

Catalunya i a les que hi han arribat els darrers anys.
34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar la Llei 17/2010, del 3 de 

juny, de la llengua de signes catalana, i dotar-la d’un pressupost adequat per a fer 
efectius els drets que s’hi estableixen, especialment assegurant una dotació suficient 
d’intèrprets de llengua de signes.

II.7. Cultura
35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure projectes de captació de públics per a facilitar l’accés a la cultura, la 

participació i la sensibilització, amb una atenció especial per als projectes relacio-
nats amb la inclusió social, la diversitat funcional o el risc d’exclusió social.

b) Desplegar eines que facilitin que arreu del territori es pugui participar en la 
cultura i se’n pugui gaudir.

c) Apostar per la cultura de base i l’associacionisme com a motors i puntals del 
sector cultural, reivindicant un model de ciutadania culturalment activa.

d) Fomentar el coneixement i l’accés al patrimoni cultural arreu del territori mit-
jançant la millora dels equipaments i espais patrimonials.

e) Impulsar la perspectiva de gènere en les programacions i els equipaments 
culturals.

f) Participar en plataformes digitals internacionals per a permetre l’accés global 
als recursos culturals.

g) Desplegar el Pla d’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals públics 
2016-2020.

h) Incrementar el suport a la creació i a les activitats culturals arreu del territori.
36
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, per mitjà del Departa-

ment de Cultura, l’accés i la participació a la cultura de tota la ciutadania mitjançant 
la creació d’un carnet cultural que fomenti la inclusió i la igualtat d’oportunitats.
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37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que en els pressupostos per al 2019 la partida global del Departament 

de Cultura no sigui inferior a l’1,5% del total del pressupost, amb el compromís d’ar-
ribar al 2% al final de la legislatura.

b) Dur a terme, dins l’exercici del 2018, la renovació dels membres del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) amb el mandat caducat des de fa anys.

c) Presentar-li, dins l’any 2018, el Pla integral d’ensenyaments artístics i cultu-
rals.

d) Presentar-li, dins l’any 2018, un pla global de foment de la creativitat cultural 
i de suport a la indústria cultural i creativa.

II.8. Esports
38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar la xarxa d’equipaments esportius de Catalunya.
b) Donar suport institucional i econòmic a esportistes, clubs esportius, fede-

racions esportives i ajuntaments per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments 
 esportius de rellevància esportiva, impacte econòmic i repercussió mediàtica inter-
nacional, amb un èmfasi especial en l’impuls d’actuacions adreçades a la promoció 
i la visibilització de l’esport femení.

c) Dur a terme les polítiques que siguin necessàries per al reconeixement inter-
nacional de les seleccions catalanes en el si dels organismes internacionals compe-
tents.

II.9. Reforma horària
39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar i desplegar el Pla de transi-

ció cap a la reforma horària Objectiu 2025, per tal de consensuar el conjunt d’acci-
ons i mesures i l’execució del Pacte per a la reforma horària.

III. Governança i administracions públiques

III.1. Transparència i govern obert
40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar un pla participatiu i aprovar un pla de govern obert com a eina estra-

tègica de consolidació, millorament i enfortiment de les polítiques de transparència, 
participació ciutadana i bon govern.

b) Desplegar i fomentar l’adopció de les infraestructures necessàries per a garan-
tir la participació dels ens nacionals, supramunicipals i locals.

c) Impulsar una política de dades obertes i d’informació pública que afavoreixi 
l’apoderament dels ciutadans.

III.2. Funció pública
41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir el calendari de devolució de les dues pagues extraordinàries dels tre-

balladors públics dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la paga del 2013 s’hagi 
reemborsat completament al llarg del 2019 i la paga del 2014 al llarg del 2020.

b) Establir, en el pròxim mes, el calendari de devolució de les pagues extraordi-
nàries del 2013 i del 2014 als treballadors públics, així com de la resta de drets reta-
llats que resten pendents de retornar-los.

c) Fer efectiva la devolució del 10% de la paga del 2013 dels treballadors públics 
abans del mes de desembre del 2018, tal com es va comprometre a fer.
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III.3. Serveis de seguretat i d’emergències 
42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Preservar el Cos de Mossos d’Esquadra com un cos policial al servei del con-

junt de la ciutadania, donar suport a les seves actuacions i evitar de fer-ne un ús par-
tidista, i no permetre que cap actor polític o social en faci aquest ús.

b) Condemnar explícitament tota violència, acte d’intolerància o intimidació.
43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Treballar la coordinació policial amb les policies locals per a aconseguir un 

veritable sistema de policia integral, que permeti el tractament adequat de la infor-
mació que tenen a peu de carrer aquestes policies municipals, i utilitzar-ho per a 
poder redactar i executar estudis i plans de prevenció adaptats a les diferents rea-
litats municipals, que permetin mesures de prevenció contra l’incivisme i la petita 
delinqüència.

b) Començar a fer passos, de manera gradual, perquè les policies locals disposin 
dels mateixos accessos a totes les bases de dades dels Mossos d’Esquadra que ali-
menten i coneguin els criteris de distribució de trucades d’emergència, per a poder 
també unificar progressivament les trucades a les policies locals en un sol número 
d’emergències, que hauria d’ésser el 112.

c) Reforçar immediatament la seguretat a totes les vies públiques de competència 
de la Generalitat, i també a garantir-hi la presència d’un nombre adequat d’agents de 
trànsit dels Mossos d’Esquadra, que permeti de mantenir els estàndards de seguretat 
viària a les carreteres.

d) Garantir immediatament la dotació del material necessari del Cos de Mossos 
d’Esquadra, com ara l’equipament i el manteniment adequats de comissaries i vehi-
cles, roba adequada, elements de protecció passiva, etc., i del Cos de Bombers, com 
ara la dotació i el manteniment adequats de parcs i vehicles, material de prevenció i 
extinció d’incendis, eines d’excarceració, roba de treball i equips de protecció indi-
vidual, etc., complint les demandes fetes pels representants d’ambdós cossos i exe-
cutant els plans redactats i compromesos amb ells en els últims anys.

e) Estudiar immediatament les necessitats a llarg termini, d’acord amb la ra-
pidesa dels canvis socials, amb relació als recursos humans tant del Cos de Mos-
sos d’Esquadra com del Cos de Bombers, establint l’objectiu concret a què cal 
arribar d’aquí no més de cinc anys i determinant una planificació i un calendari 
adequats i suficients per a arribar-hi.

f) Fer del 112 el veritable número d’emergències de Catalunya, que sigui capaç 
d’aglutinar absolutament totes les trucades d’emergència i seguretat en un horitzó de 
no més de cinc anys, amb un temps de resposta eficient i garantit per a la ciutadania, 
i considerant, a tots els efectes, tots els seus treballadors com a part del sistema de 
seguretat de Catalunya.

g) Crear de manera sistèmica els mecanismes d’intercanvi d’informació i serveis 
entre les policies locals i guàrdies urbanes amb totes les conseqüències organitzati-
ves i legislatives, i a constituir una comissió d’estudi i propostes de millora del sis-
tema de policia integral de Catalunya.

h) Establir els mecanismes per a constituir el Cos de Bombers de la Generalitat 
des de la perspectiva d’un model mixt professional i voluntari.

44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant amb l’objec-

tiu de capgirar l’actual situació de manca d’agents al Cos de Mossos d’Esquadra, 
 xifrada pels sindicats en un mínim de 1.500 agents, per tal de superar la xifra de 
18.000 agents, distribuint proporcionalment pel territori aquestes noves incorpora-
cions, segons els acords de la Junta de Seguretat del 2006.
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45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les mesures necessàries 

per a garantir que els recursos de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i 
del Cos de Bombers de la Generalitat s’adeqüen a les necessitats actuals en matèria 
de seguretat i emergències.

III.4. Món local 
46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Constituir el Consell de Governs Locals de Catalunya, com a òrgan de repre-

sentació de municipis i vegueries en les institucions de la Generalitat.
b) Dissenyar i aprovar un nou pla d’inversions per al món local, d’acord amb les 

disponibilitats pressupostàries, que esdevingui un motor de creixement econòmic 
i de creació d’oportunitats laborals i que permeti el desenvolupament estratègic de 
les diferents realitats de Catalunya.

c) Reforçar la bilateralitat entre el Govern i els ens locals.
d) Aprovar el Pla interdepartamental de dinamització territorial per a afavorir el 

desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori.
e) Consolidar els processos de regularització de l’oferta d’allotjaments turís-

tics i d’expulsió de l’oferta il·legal, treballant coordinadament amb les adminis-
tracions, especialment els ajuntaments, i els agents afectats, per tal que l’oferta 
d’habitatges d’usos turístics se situï en els límits raonables.

f) Exigir al Govern de l’Estat que derogui urgentment la Llei 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

g) Avançar en el desplegament territorial de les vegueries per tal d’assolir una 
administració més propera al ciutadà, més eficient i en el marc de la divisió territo-
rial pròpia.

h) Adequar l’organització i direcció dels serveis territorials de la Generalitat i 
l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat, 
d’acord amb l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.

i) Garantir que els serveis territorials dels departaments de l’Administració de la 
Generalitat a les demarcacions veguerials de l’Alt Pirineu i del Penedès tinguin, du-
rant el 2019, els recursos humans necessaris per a desenvolupar llurs competències, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

j) Continuar impulsant un pla de camins i accessos a nuclis petits, especialment 
als territoris de muntanya, que permeti de mantenir la mobilitat i l’accés segur entre 
aquests municipis amb un gran nombre de camins, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries.

47
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mantenir l’acord d’ampliació al 2019 del termini del Pla de barris i de posada 

en marxa urgent d’un pla d’inversió local, amb una nova llei de barris, i augmentar 
el finançament del Fons de Cooperació Local de Catalunya a partir dels ingressos 
tributaris de la Generalitat, tenint en compte la capacitat fiscal i les necessitats de 
despesa dels governs locals, i les singularitats dels territoris.

b) Crear nous fons per a activar els instruments de cooperació local, com la Llei 
2/2004, del 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’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics.

c) Establir un fons extraordinari per als ajuntaments per a incrementar els ajuts 
socials gestionats pels serveis socials bàsics amb relació a despeses de farmàcia, 
de dentista, ortopèdiques, de llibres i material escolar, de quotes de llars d’infants, 
d’alimentació fresca, de petites inversions per a l’estalvi energètic i d’altres neces-
sitats bàsiques.
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d) Complir immediatament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya que obliga la Generalitat a pagar les subvencions de tres cursos als trenta-sis 
ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent per la ges-
tió del servei de les escoles bressol del municipi.

e) Pagar, d’acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia de  Catalunya 
a què fa referència la lletra d, el deute contret i pendent per la gestió del servei de 
les escoles bressol als municipis que, tot i no haver interposat cap recurs directe per 
la via judicial, tenen pendent un deute per aquesta gestió pels cursos escolars del 
2012 al 2015.

f) Recuperar la dotació pressupostària de 100 milions d’euros per actuacions in-
tegrals en barris, introduint-hi factors complementaris, com l’ocupació o l’eficiència 
energètica.

g) Modificar, en el pressupost per al 2019, els criteris del Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya (PUOSC) per a prioritzar la inversió relacionada amb la cohesió 
social i urbana, i dotar el Pla, que no s’ha activat, amb una aportació mínima de 500 
milions d’euros.

h) Aprovar un nou model de finançament per als ajuntaments i, mentrestant, in-
crementar progressivament el Fons de Cooperació Local de Catalunya fins al 3,5%, 
per a passar de 124 milions d’euros el 2015 a 653 milions el 2019.

i) Augmentar progressivament les transferències corrents per a finançar progra-
mes i serveis de competència compartida entre la Generalitat i els ajuntaments, fins 
a arribar al 5% dels ingressos corrents de la Generalitat el 2019.

j) Crear un fons d’ajuda a la rehabilitació d’habitatges, amb una dotació mínima 
per part del Govern de 50 milions d’euros.

k) Fomentar l’ús d’energies renovables als equipaments municipals amb ajuts de 
l’Institut Català de l’Energia.

l) Proveir interinament les vacants de funcionaris de l’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el que estableix el Reial decret 
128/2018, del 16 de març.

m) Desenvolupar la constitució del Consell de Governs Locals de Catalunya, un 
òrgan establert per l’Estatut però que mai no s’ha arribat a posar en funcionament, 
com a espai de representació local i interlocució amb la Generalitat, i també desple-
gar la llei que regula aquest òrgan i l’organització i el finançament dels ens locals.

n) Elaborar una nova llei de governs locals per a desplegar l’Estatut, aclarir les 
competències i fer realitat la participació dels municipis en els ingressos de la Ge-
neralitat.

o) Impulsar carteres de serveis integrals i integrades per a garantir serveis pú-
blics locals de qualitat, ordenant-les per mitjà de contractes programa entre les ad-
ministracions locals i la Generalitat.

p) Modificar la llei de l’impost sobre les estades en establiments turístics per a 
dotar de més autonomia els municipis, a fi que els recursos que en deriven serveixin 
per a fer promoció turística del conjunt de Catalunya, però també per a pal·liar els 
efectes del turisme damunt del territori.

q) Promoure la creació d’una carta metropolitana de les àrees metropolitanes de 
les quatre capitals provincials que reconegui en forma de llei la realitat metropoli-
tana i les seves competències.

48
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer plenament la importància estratègica per a Catalunya de la ciutat 

de Barcelona i les necessitats específiques derivades de la seva capitalitat, i, per tant, 
contribuir al desplegament de la Carta municipal de Barcelona, per mitjà de la par-
ticipació municipal en la gestió dels serveis i els equipaments de titularitat autonò-
mica que siguin bàsics per al desenvolupament de la ciutat, com ara en l’àmbit dels 
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transports o les telecomunicacions, o per mitjà de la gestió consorciada de l’Ajunta-
ment i la Generalitat en àmbits que afecten el funcionament diari de la ciutat, com 
ara l’urbanisme, l’habitatge, el transport urbà de viatgers, la salut pública, els serveis 
a les persones, la cultura i l’educació.

b) Mantenir un capteniment respecte a l’Ajuntament de Barcelona conforme al 
principi de lleialtat institucional i complir els deures econòmics i d’inversió amb els 
ciutadans de Barcelona i de la seva àrea metropolitana en matèria social, d’infraes-
tructures, de polítiques d’habitatge, de seguretat, de promoció i de cultura.

c) Complir els compromisos de finançament amb l’Ajuntament de Barcelona i les 
entitats consorciades entre ambdues administracions.

III.5. Relacions amb Aran
49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Consell General 

d’Aran.
b) Impulsar el desplegament de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial 

d’Aran, i establir les bases del model de finançament.
50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acordar amb el Consell General d’Aran, en un termini de sis mesos, un nou 

model de finançament i una nova proposta de sistema electoral, tal com estableix la 
Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran.

b) Potenciar el coneixement i l’ús de l’aranès, amb el finançament necessari, en 
col·laboració amb el Consell General d’Aran.

IV. Acció exterior
51
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar una acció exterior forta mitjançant l’establiment i manteniment de 

les relacions bilaterals amb governs, xarxes, organismes internacionals i altres ac-
tors i socis clau en l’àmbit global.

b) Restablir i ampliar les delegacions de la Generalitat a l’exterior i continuar 
desenvolupant la xarxa d’oficines sectorials de l’Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa, l’Institut Ramon Llull, l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
l’Agència Catalana de Turisme i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment, amb l’objectiu de promoure i defensar el conjunt d’interessos de Catalunya a 
l’exterior, afavorint la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement 
de Catalunya i contribuint, així, als principals debats i reptes globals.

c) Treballar en l’elaboració d’un nou marc de referència per a l’acció exterior 
del Govern respecte a Europa, que tradueixi la consolidada vocació europeista de 
Catalunya en una participació més activa en el desenvolupament i la definició pro-
gressiva del projecte europeu, en la construcció d’una Europa forta i en la defensa i 
promoció dels seus valors fundacionals.

d) Reforçar la participació de la Generalitat en les institucions i els òrgans de la 
Unió Europea, aprofitant el conjunt de fòrums i mecanismes institucionals.

e) Fer totes les actuacions necessàries per a assolir el ple reconeixement del ca-
talà a la Unió Europea.

f) Impulsar una estratègia de cooperació al desenvolupament que permeti d’adap-
tar el conjunt de polítiques públiques als reptes globals, amb visió a mitjà i llarg ter-
mini, amb els objectius de contribuir a transformar les desigualtats i les injustícies, 
i promoure la construcció de la pau. Aquesta estratègia ha de garantir les actuacions 
corresponents, ha de vetllar per les persones que representen la cooperació catalana 
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i ha de fer de la rendició de comptes un instrument al servei de la transparència i de 
la formació d’una ciutadania compromesa amb la defensa dels drets humans.

g) Vetllar perquè l’acció exterior sigui útil al conjunt d’actors de la societat ca-
talana amb vocació internacional i reforci els vincles amb la comunitat catalana a 
l’exterior.

h) Presentar el full de ruta per a l’aplicació a Catalunya de l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, de les Nacions Unides, amb el detall de les iniciatives 
que vol impulsar per a traslladar a Catalunya els disset objectius globals de desenvo-
lupament sostenible (ODS) aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides 
el 25 de setembre de 2015.

i) Impulsar un programa d’actuació transversal d’acció exterior entre els diversos 
agents del sector públic, l’Institut Català de les Empreses Culturals, l’Institut Ramon 
Llull i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), per a fer més pro-
ductiva la internacionalització de la cultura.

j) Impulsar els intercanvis culturals amb l’exterior per a projectar la cultura cata-
lana al món ampliant-ne la presència en les fires i els esdeveniments internacionals.

V. Habitatge
52
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Manifestar el seu compromís públic i inequívoc amb la Llei 24/2015, del 29 

de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge  
i la pobresa energètica, i amb el seu compliment.

b) Prioritzar i demanar de manera clara i urgent la retirada del recurs d’inconsti-
tucionalitat contra la Llei 24/2015, en el marc de la seva agenda de diàleg bilateral 
amb el Govern de l’Estat.

c) Aplicar amb fermesa les mesures contra la pobresa energètica que conté la 
Llei 24/2015, especialment la signatura dels convenis amb les subministradores per-
què assumeixin el deute de les famílies vulnerables i s’eviti l’assetjament d’aquestes 
famílies.

VI. Ensenyament
53
El Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta el rebuig a qualsevol intent de segregació de l’alumnat per motius 

lingüístics i a tot atac que posi en perill el model d’immersió lingüística a Catalunya.
b) Referma el seu propòsit de blindatge del model d’escola catalana que s’ha de-

mostrat compromès i exitós en termes de cohesió social.
54
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar l’oferta de llengües que els alumnes poden aprendre com a segona 

llengua estrangera, incorporant com a matèria optativa a secundària noves llengües 
com l’àrab o el xinès.

b) Redactar i aplicar un programa per a millorar el rendiment acadèmic i la fide-
lització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà.

c) Potenciar les xarxes de millora formades per la inspecció, les direccions dels 
centres, el professorat directament implicat i els representants dels serveis educatius 
d’una zona que assumeixin el compromís d’impulsar estratègies pedagògiques i or-
ganitzatives d’èxit.

d) Impulsar l’assoliment d’una veritable cultura digital en el sistema educatiu com 
a eina de transformació de la realitat educativa per mitjà de la millora de la competèn-
cia digital de l’alumnat i dels docents, en el marc de centres digitalment competents, 
tal com indiquen les línies marcades per la Comissió Europea.
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e) Impulsar, conjuntament amb el Síndic de Greuges, un pacte contra la segrega-
ció escolar que permeti de garantir d’una manera efectiva i real un model educatiu 
basat en la igualtat d’oportunitats.

f) Vetllar perquè tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya garantei-
xin el principi de coeducació i satisfacin les necessitats d’escolarització del territori 
respectiu.

g) Impulsar els projectes d’innovació pedagògica i els models que plantegin un 
projecte educatiu que vagi més enllà del centre educatiu i impliqui tots els agents 
educatius d’un municipi.

h) Impulsar els instituts escola com un dels models públics que potencien la con-
tinuïtat i la coherència d’un projecte educatiu al llarg de les diferents etapes educa-
tives.

55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar els acords necessaris per a garantir que en la dotació pressupostària 

per al curs 2018-2019 s’inclogui el finançament per a crear un banc públic de llibres 
de text, i també els ajuts necessaris per als alumnes de primer i segon curs d’educa-
ció primària, que fan servir llibres no reutilitzables. Així mateix, s’hauria d’incloure 
en aquesta partida la despesa en material escolar, que és una part substancial del que 
actualment paguen les famílies.

b) Presentar, abans que s’acabi el curs 2018-2019, un programa de gratuïtat i 
préstec de llibres de text per a l’educació obligatòria als centres educatius, que in-
clogui: 

1r. La creació d’un banc de llibres públic gestionat directament pels centres edu-
catius.

2n. La implantació progressiva del programa de gratuïtat.
c) Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls prefabricats –comuna-

ment coneguts com a barracons–, en què constin els centres concrets on n’hi ha, el 
nombre de barracons que hi ha a cada centre i la quantitat d’alumnes afectats. L’in-
forme corresponent al curs 2018-2019 ha d’ésser lliurat abans del 30 de novembre 
de 2018.

d) Fer efectiu, en el termini de quatre anys, un pla per a l’eliminació gradual dels 
barracons, que detalli cada cas amb dades concretes i de distribució territorial i que 
asseguri que en quatre anys els barracons hagin estat eliminats i que només es faran 
servir com a mesura extraordinària en situacions molt específiques i durant un pe-
ríode de temps molt limitat, en cap cas no superior a dos cursos acadèmics.

e) Reactivar, actualitzar i millorar, per mitjà del Departament d’Ensenyament, el 
Programa biblioteca escolar Puntedu amb la dotació, el reconeixement i el manteni-
ment de les biblioteques escolars del territori.

f) Dotar tots els centres, per mitjà del Departament d’Ensenyament, amb la fi-
gura del bibliotecari escolar com a especialista amb dedicació plena dins la funció 
pública i, mentre no sigui així, equiparar, pel que fa al reconeixement de mèrits i 
complements, el càrrec de coordinador de biblioteca en escoles i instituts públics 
amb la resta de càrrecs de coordinació del centre (TAC, LIC, de cicle, etc.).

g) Destinar una dotació pressupostària adequada per a l’educació de zero a tres 
anys, fins a arribar progressivament als nivells d’inversió de l’any 2011.

56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar de personal qualificat tots els centres amb alumnes diagnosticats amb 

trastorn de l’espectre autista perquè puguin ésser usuaris del servei de menjador si 
ho volen llurs famílies.

b) Donar una atenció als infants sords amb llengua de signes catalana des dels 
primers anys, independentment del grau i tipus de sordesa i de l’ajut protètic que 
facin servir.
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c) Donar informació a les famílies, des dels hospitals i els centres de recursos 
educatius per a deficients auditius (CREDA), sobre la llengua de signes i els seus 
avantatges en el desenvolupament cognitiu i del llenguatge de l’infant.

d) Donar a tots els alumnes sords la possibilitat real d’una educació bilingüe en 
totes les etapes de l’època de formació, en igualtat d’oportunitats que els companys 
oïdors.

e) Garantir que tots el alumnes sords que ho vulguin disposin d’intèrprets de 
llengua de signes durant tot l’horari lectiu.

f) Garantir la formació contínua del professorat respecte a l’atenció a la diversitat 
i les necessitats educatives especials dels alumnes, adaptant-la a l’aparició de noves 
necessitats específiques i a les noves tecnologies.

57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar immediatament el desplegament del Decret 150/2017, del 17 d’octubre, 

de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, i in-
crementar a aquest efecte en els propers exercicis pressupostaris les partides neces-
sàries per a garantir els recursos perquè l’alumnat, i particularment l’alumnat amb 
necessitats educatives especials (NEE), rebi una educació de qualitat, i compti amb 
un nombre d’hores d’atenció suficient per a atendre adequadament cada necessitat 
educativa, amb la dotació corresponent del persona docent, tècnic (TEI) i de suport 
(vetlladors, etc.).

b) Garantir l’acompanyament i l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives 
especials, amb el suport necessari dins de tot l’àmbit escolar (inclòs el temps educa-
tiu no lectiu, com l’acollida o el servei de menjador), i assegurar així el dret d’accés 
al conjunt dels serveis educatius.

58
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pres-

supostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el Govern ha de 
recuperar la seva corresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles 
bressol municipals, ha de garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, 
com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any i s’ha de compro-
metre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, acordats 
amb els ajuntaments.

b) Acordar i presentar, en el termini de tres mesos, un calendari de restitució 
de les partides destinades al foment i el funcionament de les llars d’infants munici-
pals no retornades als ajuntaments des del 2012 que no hagin estat substituïdes per 
les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i 
transparència.

c) Fomentar la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta per 
garantir l’equitat en l’accés a aquest servei públic.

d) Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb les 
necessitats educatives de cada municipi i tenint en compte l’índex d’atur al municipi, 
la renda familiar disponible bruta i el nivell educatiu de les famílies, en correspon-
sabilitat amb els ajuntaments.

59
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar en el termini de tres mesos l’actualització del Decret 160/1996, del 

14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents pú-
blics de titularitat del Departament d’Ensenyament, després d’un procés participa-
tiu, i amb el màxim consens de la comunitat educativa.

b) Complir les mocions 196/X i 128/XI d’aquest Parlament, sobre els menjadors 
escolars.
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c) Reconèixer el servei de menjador, en el nou decret regulador d’aquest servei 
als centres docents, com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter uni-
versal no obligatori, que cal integrar en el currículum educatiu dels ensenyaments 
de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i secundària.

d) Dotar de professionals específics el servei de menjador escolar per a garantir 
un servei veritablement inclusiu capaç d’atendre adequadament l’alumnat amb ne-
cessitats educatives especials abans de l’inici del curs 2019-20, i incloure el servei de 
menjador en el projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu.

e) Recuperar el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del 
curs 2019-2020 i, en el marc del debat sobre la reforma horària, plantejar d’avançar 
l’horari de menjador a l’educació secundària, d’acord amb criteris de salut dels joves.

60
El Parlament de Catalunya, davant l’incompliment del calendari de desplega-

ment de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, rei-
tera la importància d’aquest desplegament i exigeix l’actualització i el compliment 
del calendari, amb transparència i diàleg, amb la participació de tots els agents im-
plicats i amb el finançament necessari per a fer possible l’impuls de la formació i la 
qualificació professionals i per a garantir una veritable integració dels subsistemes 
actuals. En aquest sentit, el Parlament: 

a) Insta el Govern a convocar en el termini d’un mes la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals, per tal de presentar-li l’actualit-
zació del calendari de desplegament de la Llei 10/2015 i el finançament programat.

b) Manifesta l’incompliment del punt 6 de la Moció 42/XI, i exigeix al Govern 
que aprovi dins l’any 2018 els estatuts de l’Agència Pública de Formació i Quali-
ficació Professionals de Catalunya, amb participació dels diferents agents socials 
implicats.

c) Insta el Govern a incrementar els recursos destinats a la formació professional 
per a ampliar-ne l’oferta pública, garantint-ne la gratuïtat, per a incrementar la do-
tació de professionals, de manera que es puguin reduir les ràtios, millorar l’atenció 
educativa, combatre l’abandonament prematur i millorar les taxes de graduació, i 
per a reforçar la formació de professorat.

d) Insta el Govern a posar en marxa, de manera urgent, l’oferta formativa del 
Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell, adscrit al Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

VII. Salut
61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sa-

nitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, de manera 
que es blindi la universalitat del sistema sanitari, un acord que neix d’un ampli con-
sens parlamentari.

b) Impulsar el debat del recent fòrum de diàleg de professionals que permetin 
d’afrontar les necessitats dels professionals del sistema de salut a llarg termini.

c) Desplegar l’Observatori de la Qualitat de la Contractació Laboral en el Siste-
ma Sanitari Públic previst en el Pla de garantia d’estabilitat laboral.

d) Potenciar les tecnologies de la informació i la comunicació com un instrument 
de participació i corresponsabilitat en salut.

e) Aprovar i desplegar, durant aquesta legislatura, l’Estratègia única d’atenció in-
tegrada social i sanitària a les persones grans i a les persones amb necessitats com-
plexes, per a promoure l’autonomia personal i facilitar la permanència en l’entorn 
habitual i la inclusió social d’aquestes persones.
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f) Iniciar el desplegament de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut co-
munitària (Enapisc) com a base del sistema sanitari per tal de canviar de paradigma 
transcendint el concepte de cura del funcionament biològic individual.

g) Comprometre’s amb l’alimentació saludable basada en la dieta mediterrània i 
els productes de proximitat i de temporada, com a instrument per a millorar l’estat 
de salut de la població.

62
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Executar un pla per a disminuir les desigualtats territorials en les visites mè-

diques, les proves i l’atenció quirúrgica, i presentar-lo en el termini de sis mesos a 
la Comissió de Salut.

b) Prioritzar la transparència com a base de la gestió de tots els centres sanita-
ris per mitjà d’indicadors objectius de qualitat actualitzats, auditables, comparables 
i d’accés públic, amb la garantia que els valors fonamentals que centrin la política 
sanitària siguin la qualitat i l’equitat entre tots els ciutadans.

c) Reforçar els equips d’atenció primària i dur a terme el retiment públic de 
comptes de manera periòdica d’acord amb indicadors objectius de resultats en sa-
lut, qualitat cientificotècnica i percebuda, docència i recerca, despesa i rendiment 
assistencial.

d) Assegurar l’assistència sanitària en els punts allunyats dels centres hospita-
laris amb l’establiment de consultes d’alta resolució per als pacients que resideixin 
a més de 50 quilòmetres del centre hospitalari i ampliar de manera progressiva els 
serveis de telemedicina per a evitar els desplaçaments innecessaris a la població que 
viu en el medi rural, sobretot a la gent gran.

e) Dotar dels recursos necessaris l’atenció primària amb l’objectiu d’incremen-
tar-ne la capacitat resolutiva.

63
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar davant la Comissió de Salut, en el termini de tres mesos, una anàlisi 

sobre l’efecte de les retallades en l’evolució pressupostària i de la contractació pel 
que fa a les diferents línies de serveis assistencials, especificant la reducció per àrees 
bàsiques de salut i aportant el detall de les retallades en els sous dels professionals 
i llur precarietat.

b) Elaborar un pla pluriennal d’escenaris pressupostaris per a garantir la recupe-
ració pressupostària i per a assolir, en el termini de dos anys, una despesa per càpita 
de 1.500 euros l’any, recuperant el pes de l’atenció primària en el pressupost de salut 
en un mínim del 20%.

c) Elaborar plans d’inversions pluriennals per a garantir l’actualització i la reno-
vació tecnològiques i el manteniment d’infraestructures en la xarxa hospitalària de 
la sanitat pública, i elaborar-los per centre i per regió sanitària amb l’objectiu de mi-
llorar l’equilibri territorial en la dotació de recursos i garantir l’equitat.

d) Elaborar un veritable pla de xoc per a reduir les llistes d’espera quirúrgiques, 
diagnòstiques i de visites a l’especialista.

e) Elaborar un nou mapa sanitari, amb la participació dels ajuntaments, per a 
dimensionar la distribució de recursos amb criteris d’equitat, d’accessibilitat i de 
qualitat i adequar-lo a: 

1r. L’envelliment progressiu de la població, orientant els serveis a la cronificació 
i a la dependència.

2n. L’increment de l’activitat quirúrgica als hospitals, introduint l’hospitalització 
domiciliària en el model assistencial.

3r. La contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries, desplegant re-
cursos d’arrelament comunitari i incrementant els llits de servei sociosanitari.
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f) El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar el Pla integral d’atenció 
a les malalties neurodegeneratives, amb un èmfasi especial en l’esclerosi múltiple, 
l’esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, l’Alzheimer i la malaltia de Huntington.

64
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció primària sobre el total del 

pressupost de salut fins a arribar al nivell del 2010 en un màxim de dos anys, amb 
l’objectiu d’arribar a mitjà termini a destinar a l’atenció primària el 25% del pressu-
post global de salut.

b) Destinar prioritàriament l’increment pressupostari en atenció primària a 
revertir les retallades en les condicions laborals dels professionals d’aquests ser-
veis, a cobrir al cent per cent les places dels professionals que es jubilen i les 
baixes laborals, i a recuperar els horaris i reobrir els punts d’atenció continuada 
tancats els darrers anys a partir d’una planificació que prioritzi revertir l’efecte 
que aquestes retallades del servei han tingut en l’increment d’iniquitats territo-
rials o socials.

c) Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos assistencials 
amb la base en l’atenció primària, potenciant el lideratge de l’atenció primària en el 
sistema i en la cura del pacient, i millorant la capacitat de gestió dels seus profes-
sionals en els processos assistencials tant del mateix àmbit com en la coordinació 
amb altres àmbits.

VIII. Infraestructures i mobilitat

VIII.1. Model de finançament
65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un nou model de gestió i 

finançament de les vies d’altes prestacions i concretar els principis europeus de «qui 
contamina, paga» i «qui usa, paga», per mitjà del projecte de vinyeta catalana per a 
assolir un sistema de mobilitat més eficient, la modernització de la xarxa i els recur-
sos necessaris per al finançament del transport públic.

66
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les vies de finançament 

que permetin de finalitzar les línies 9 i 10 del metro de Barcelona i fer una pro-
gramació progressiva de les estacions i els trams pendents durant el període 2019–
2025, sense posar en risc l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de 
la Generalitat, valorant-ne i prioritzant-ne l’impacte econòmic i social.

67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en servei el projecte T-Mo-

bilitat entre el 2019 i el 2020 al territori integrat de l’àrea de Barcelona i entre el 
2020 i el 2021 a la resta de Catalunya, i integrar tarifàriament tot el territori per a 
fer possible que els ciutadans de Catalunya puguin viatjar per tot el territori amb 
un únic títol que s’adapti a llur mobilitat real, pagant en funció de la distància i la 
freqüència d’ús.

68
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la viabilitat jurídica i finan-

cera de l’ampliació de les bonificacions del 45% a la C-16 que estableix el Decret 
336/2016, que a partir de l’1 de gener de 2019 s’han d’aplicar només als vehicles que 
utilitzin una modalitat de pagament dinàmic (Via T o Satelise), a vint-i-quatre hores 
al dia de dilluns a divendres per a tots els vehicles.

69
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini de tres 

mesos, un pla d’inversions a cinc anys en les infraestructures de la seva responsa-
bilitat a bastament detallades en els plans sectorials vigents, en matèria de xarxa 
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viària, xarxa ferroviària de passatgers i tramvia, d’aigua, de plataformes logísti-
ques, de telecomunicacions, d’educació i de sanitat, en què es detallin les previsi-
ons anuals de licitació. L’objectiu és augmentar la inversió real de la Generalitat 
a l’equivalent a l’1% del producte interior brut en cadascuna d’aquestes anualitats 
a partir del 2019.

VIII.2. Xarxa viària
70
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar i consolidar els grans 

eixos pendents de la xarxa de carreteres de la Generalitat per a millorar la segure-
tat i l’eficiència viàries i la funcionalitat de la xarxa, d’acord amb les disponibilitats 
tècniques i pressupostàries.

VIII.3. Transport públic
71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar l’ampliació i el millorament 

de la xarxa de transport públic per mitjà de: 
a) L’ampliació de la xarxa ferroviària metropolitana (L8 entre Plaça d’Espanya 

i Gràcia, L1 Badalona i L3 Esplugues), de la xarxa tramviària a l’àrea de Barcelo-
na (noves connexions de Barcelona, Esplugues - Sant Just Desvern, Sant Adrià de  
Besòs - Badalona i Sant Feliu de Llobregat) i de la xarxa ferroviària del Camp  
de Tarragona.

b) La finalització del desplegament de la xarxa d’autobusos Exprés.
c) La promoció de serveis regionals d’alta velocitat entre Catalunya i Occitània.
72
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la construcció d’una ter-

minal d’autopista ferroviària d’ús públic al Port de Barcelona per a l’establiment de 
serveis ferroviaris regulars entre Barcelona, París i Bettemburg (Luxemburg) o al-
guna altra destinació de valor per a les cadenes logístiques d’exportació-importació, 
que permetrà d’assolir un model de transport de mercaderies més sostenible.

73
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar, d’acord amb les disponi-

bilitats tècniques i pressupostàries, la xarxa de busos BRCat (bus rapid transit), com 
un sistema de transport públic per carretera directe i amb estàndards de qualitat i 
servei propis, que implica millores infraestructurals específiques als corredors per 
on passen per a garantir-ne la prioritat de pas (carrils bus o prioritat en intersec cions 
i semàfors).

VIII.4. Digitalització del sector del transport
74
El Parlament de Catalunya insta el Govern a definir i aplicar l’estratègia de digi-

talització del transport i la logística amb l’objectiu de fomentar una major eficiència 
en el sector gràcies a un millor aprofitament de les oportunitats que ofereixen les 
tecnologies digitals.

VIII.5. Ports i aeroports
75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el Pla de ports de Catalu-

nya - Horitzó 2030 com a instrument d’ordenació del litoral, que ha d’establir els 
criteris per a la utilització portuària adequada i racional de la costa, atorgant una 
atenció preferent a la conservació del litoral i la gestió correcta del medi.

76
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el Pla estratègic de l’aviació 

2030 com a instrument de la política aeroportuària de la Generalitat que consolidi 
i millori el sistema aeroportuari català, n’incrementi la sostenibilitat ambiental i en 
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minimitzi els impactes ambientals negatius, i a potenciar els seus impactes positius 
en mobilitat i activitat econòmica amb una atenció especial als aeroports de la Ge-
neralitat (aeroport de la Seu - Andorra i aeroport de Lleida-Alguaire).

VIII.6. Model de mobilitat
77
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar una estratègia de mobili-

tat amb l’horitzó de l’any 2040 que avaluï els canvis que es comencen a configurar 
(vehicle autònom, mobilitat com a servei, logística del comerç electrònic, micromo-
bilitat, 5G i internet de les coses, nous canals de pagament, etc.) i els doni resposta, 
per tal de garantir un model de mobilitat sostenible, segur i inclusiu, que contribu-
eixi a la lluita contra el canvi climàtic, a la millora de la qualitat de l’aire urbà i a la 
humanització de les ciutats.

VIII.7. Seguretat viària
78
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar adoptant les mesures necessàries per a revertir l’augment de la mor-

talitat a les carreteres, reduir la sinistralitat i aconseguir els objectius i compromi-
sos establerts per la Unió Europea en matèria de reducció d’accidents i víctimes de 
trànsit, especialment pel que fa als col·lectius més vulnerables, com els motoristes.

b) Posar en marxa campanyes formatives sobre seguretat viària i potenciar les 
activitats de formació en seguretat viària des del Servei Català de Trànsit, a fi de 
reduir la sinistralitat a les vies públiques, el nombre de víctimes i la gravetat dels 
accidents de trànsit.

IX. Medi ambient i sostenibilitat
79
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 

2030 aprovada per mitjà de l’Acord de govern 54/2018, del 17 de juliol.
b) Dotar dels recursos humans necessaris, progressivament i d’acord amb les dis-

ponibilitats pressupostàries, els parcs naturals i les seccions territorials de Biodiver-
sitat i Medi Natural, com a primera línia de l’Administració per a la protecció de la 
natura i el desenvolupament local de molts territoris.

c) Desenvolupar el mecanisme del Fons del Patrimoni Natural que estableixen la 
Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017, i la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, per a disposar dels recursos 
econòmics que permetin d’impulsar les polítiques de protecció de la natura.

d) Redactar el projecte de llei del patrimoni natural i la biodiversitat que ha de 
permetre d’adaptar el marc legal de la protecció de la natura i dels serveis ecosistè-
mics als objectius i el context actuals.

e) Crear el Registre d’acords de custòdia del territori, per tal de poder desplegar 
les mesures fiscals necessàries per al foment del contracte de custòdia del territori 
que estableix l’article 623-34 del Codi civil de Catalunya, vigent des de l’1 de gener 
de 2018.

f) Continuar desplegant el Programa d’actuacions d’infraestructura verda de Ca-
talunya 2017-2021.

g) Desplegar el Pla de gestió dels espais naturals protegits de la plana de Lleida.
h) Desenvolupar el mecanisme del Fons Climàtic i implantar els instruments fis-

cals que estableix la Llei 16/2017 per a disposar dels recursos econòmics per a im-
pulsar actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

i) Definir i aplicar els pressupostos de carboni, que estableix la Llei 16/2017, els 
quals han d’integrar els objectius d’aquesta llei en les polítiques sectorials i facilitar 
la transició cap a una economia neutra en carboni en l’horitzó del 2050.
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j) Elaborar un nou pla d’actuació per al millorament de la qualitat de l’aire a 
la conurbació de Barcelona per a complir els objectius de salut que fixa la Unió 
 Europea per al diòxid de nitrogen. El Pla també ha de preveure la reducció de l’ozó 
troposfèric a les comarques centrals.

k) Elaborar i aprovar un sistema de modelització de la dispersió atmosfèrica que 
millori les prediccions d’episodis de contaminació i permeti anticipar l’actuació per 
a gestionar aquestes situacions.

l) Elaborar un projecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric per tal de dis-
posar d’un marc jurídic actualitzat que permeti de gestionar la contaminació atmos-
fèrica i que potenciï l’ús de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya per 
a controlar més bé les indústries potencialment contaminants.

m) Elaborar una nova normativa de restauració de les activitats extractives que 
inclogui els nous reptes: internalització progressiva de les externalitats ambientals, 
economia circular, descarbonatació de la societat, adopció de millors tècniques i bo-
nes pràctiques ambientals, i posada en valor dels espais afectats per l’aprofitament 
dels recursos miners mitjançant una adaptació a l’ecosistema.

n) Impulsar per part de la nova Aigües Ter Llobregat la construcció d’una dessa-
linitzadora en el sistema Ter-Llobregat que permeti de donar cobertura al dèficit hí-
dric en èpoques de sequera, segons que indica el Pla de gestió del districte de conca 
de Catalunya, i garantir els cabals ambientals en els rius del sistema.

o) Fer les modificacions legislatives necessàries o arribar a acords amb les admi-
nistracions competents per tal que l’Agència Catalana de l’Aigua pugui fer el man-
teniment i la conservació de llits fluvials públics a les conques intercomunitàries, de 
la mateixa manera que ho fa com a administració hidràulica a les conques internes 
de Catalunya (districte de conca fluvial de Catalunya).

p) Impulsar les infraestructures necessàries per a garantir la sostenibilitat am-
biental de la mineria del Bages.

q) Fer els canvis normatius perquè l’Agència Catalana de l’Aigua sigui un autèn-
tic regulador del cicle de l’aigua com en altres països, amb l’objectiu de regular les 
necessitats del servei i els objectius d’eficàcia i eficiència.

r) Elaborar i aprovar un nou projecte de llei de prevenció i gestió dels residus i 
d’ús eficient dels recursos. Aquesta nova llei de residus ha d’ésser estratègica i ha 
de representar una fita equivalent a la de la Llei de residus del 1993. Probablement, 
haurà de desbordar l’àmbit estricte dels residus i cercar un alineament amb les es-
tratègies d’ús eficient dels recursos, particularment amb les d’economia circular.

s) Promoure la reducció dels plàstics d’un sol ús a les dependències de la Gene-
ralitat, mitjançant la restricció de determinats productes de plàstic d’un sol ús, i en 
els actes i esdeveniments que dugui a terme.

t) Elaborar un projecte de llei de territori que, atenent els valors de protecció pre-
dominants avui a la societat, tendeixi a tractar els assentaments humans i els creixe-
ments territorials tenint en compte la diversitat territorial, per a evitar les solucions 
homogènies que ignoren l’heterogeneïtat del país, i la diversitat d’administracions 
que intervenen en la gestió urbanística.

u) Crear l’Agència de Patrimoni Natural com a ens de gestió de la biodiversitat i 
els espais protegits.

80
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reunir-se amb la Plataforma SOS Costa Brava i les administracions locals per 

a trobar i acordar solucions davant dels més de 2.225 nous habitatges que es volen 
edificar a la Costa Brava.

b) Fer tot el possible per a aturar o minimitzar els nous projectes urbanístics que 
es volen posar en marxa a la Costa Brava.

c) Modificar urgentment el Pla director urbanístic del sistema costaner o aprovar 
altres figures jurídiques equivalents per a permetre la desclassificació de sòls urba-
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nitzables que no han estat desenvolupats i desclassificar els que la legislació ja per-
met de fer-ho, per a evitar nous projectes urbanístics.

X. Justícia
81
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei que completi el llibre sisè 

del Codi civil en matèria d’obligacions i contractes.
b) Prosseguir els treballs d’harmonització del Codi civil, i en aquest sentit elabo-

rar i presentar al Parlament un projecte de llei que permeti harmonitzar el conjunt 
del Codi, assegurar-ne la coherència, introduir-hi millores i corregir-ne antinòmies, 
errades o omissions, amb una atenció especial als canvis que convingui introduir-hi 
des d’una perspectiva de gènere i per suprimir-ne disposicions que hi perviuen que 
tinguin un caràcter discriminatori per a col·lectius o grups de persones.

c) Intensificar la posada en marxa de la part penal del sistema e-Justícia.cat.
d) Desenvolupar el Pla estratègic d’execució penal per a adults i elaborar un pla 

estratègic d’execució penal per a menors i joves, ampliant l’abast i millorant la qua-
litat dels programes de tractament i de l’atenció especialitzada individualitzada amb 
perspectiva educativa, comunitària, de gènere i de reinserció social.

e) Elaborar un pla de transició de la presó a la comunitat.
f) Reforçar els sistemes de resolució alternativa de conflictes mitjançant, entre 

altres mesures, l’elaboració d’un projecte de llei sobre l’obligatorietat de la sessió 
informativa de mediació en determinats processos familiars com a mecanisme per 
a desjudicialitzar aquest tipus de conflictes, amb un èmfasi especial en la protecció 
de l’interès superior de l’infant.

g) Planificar el desenvolupament d’infraestructures judicials i penals tenint en 
compte criteris territorials.

82
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incidir en la col·laboració en els tres àmbits de decisió que conflueixen en la 

gestió de la justícia a Catalunya: el Govern de la Generalitat, el Ministeri de Justícia 
i el Consell General del Poder Judicial.

b) Revisar, actualitzar i impulsar el desplegament de l’Oficina Judicial, especial-
ment en els partits judicials on la implantació comportaria una gestió més eficient 
i àgil dels recursos, i impulsar, mentre l’Oficina no estigui desplegada, els serveis 
comuns processals per a agilitar la gestió de les tramitacions i de les notificacions 
en els expedients judicials.

c) Elaborar, programar i executar de manera immediata un pla d’equipaments 
judicials, que estableixi la priorització i el calendari d’actuacions, dotant-lo econò-
micament i posant un èmfasi especial en els partits judicials que es troben en una 
pitjor situació.

d) Actualitzar el Pla d’equipaments penitenciaris, amb criteris realistes d’actua-
ció, donant prioritat a la construcció de nous equipaments per a substituir el centre 
penitenciari de dones Wad-Ras, que integra també una secció oberta per a homes i 
el Centre Obert de Barcelona.

e) Fer una auditoria sobre el funcionament del Centre d’Iniciatives per a la Rein-
serció, per a determinar si l’activitat laboral que s’ofereix als reclusos és adequada 
i, ateses les queixes dels interns, revisar-hi el model de gestió de les botigues, que 
tenen preus que no són assumibles per una població amb recursos limitats.

f) Dotar amb personal suficient tots els centres penitenciaris, i també a donar es-
tabilitat a les plantilles existents, convocant els corresponents processos selectius i 
concursos de trasllat dels treballadors de l’àmbit de l’execució penal, per a millorar 
la tasca que duen a terme per a la reinserció dels interns.
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g) Establir un pla de relleu dels empleats públics en l’àmbit penitenciari, atès 
l’envelliment que pateixen les plantilles en aquest medi, a fi de poder-hi mantenir el 
servei en condicions òptimes.

XI. Activitat econòmica i món del treball

XI.1. Ocupació
83
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les polítiques de foment de 

l’activitat econòmica i de recuperació de l’ocupació, de manera que es garanteixi un 
marc de seguretat jurídica i estabilitat política, tot treballant pel desenvolupament 
empresarial i la captació d’inversions. En aquest sentit, l’insta a prioritzar de mane-
ra coordinada i interdepartamental les reformes necessàries per a millorar el clima 
econòmic i social a Catalunya, amb les actuacions següents, com a mínim: 

a) Elaborar un pla integral de reorientació del Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya, avaluant els resultats obtinguts els últims deu exercicis, amb l’objectiu d’aug-
mentar l’ocupabilitat del servei i l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació, i 
 valorant alhora l’eficiència dels recursos destinats a cadascun dels programes.

b) Reforçar els programes destinats a reduir l’atur en els col·lectius amb proble-
mes d’ocupabilitat més importants, com el dels joves i les persones més grans de 
quaranta-cinc anys.

c) Fer un estudi en col·laboració amb les entitats empresarials més representati-
ves, que inclogui pimes i autònoms, per a detectar els perfils més demanats per les 
empreses, amb l’objectiu que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya prepari i 
prioritzi els cursos de formació adreçats a persones a l’atur en funció dels resultats 
d’aquest estudi.

d) Impulsar el pacte català de formació professional dual amb la participació dels 
departaments d’Empresa i Coneixement i d’Ensenyament, de patronals i sindicats, 
tant del sector empresarial com del sector de l’educació, i d’entitats representatives 
del tercer sector, amb l’objectiu d’identificar, valorar quantitativament i establir el 
calendari de les polítiques del Govern dirigides a donar resposta a les dues deman-
des principals de les empreses, com ara la falta de personal tècnic i la participació 
necessària d’aquests agents en l’elaboració dels currículums formatius.

e) Dur a terme una investigació sociodemogràfica en matèria de conciliació i 
corresponsabilitat, amb l’objectiu d’extreure el nombre més gran possible d’indica-
dors per a l’estudi dels usos del temps per part dels ciutadans. Establir, amb aquesta 
informació, un pla d’actuacions enfocades a incentivar i promoure, entre les empre-
ses públiques i privades, mesures de conciliació i corresponsabilitat, com la flexibi-
lització horària i l’optimització de l’ús de les noves tecnologies, per a l’aplicació en 
l’àmbit de les relacions entre l’empresa i els treballadors.

84
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar amb els recursos suficients la Inspecció de Treball i els organismes res-

ponsables de vetllar per la salut i la seguretat en el treball.
b) Incrementar la vigilància de les condicions fonamentals del treball, com ara 

l’abonament dels salaris deguts, les desvinculacions o modificacions de salari o jor-
nada fraudulentes, les jornades abusives en contractes a temps parcial, les hores ex-
traordinàries forçades i no abonades, la modificació a la carta dels horaris setmanals 
o diaris, la prestació de treball a demanda de l’empresari o els contractes temporals 
sense causa.

c) Incrementar la vigilància dels abusos i els fraus en les noves formes de defu-
gir el compliment del dret del treball i, per tant, de les responsabilitats empresarials: 
les cessions il·legals, els falsos contractes civils o les externalitzacions fraudulentes.

Fascicle segon
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d) Donar suport al reconeixement de les malalties professionals, especialment les 
produïdes per exposicions a productes químics i esforços, garantint la participació 
dels treballadors i llurs representants en aquest procés.

e) Garantir que les accions preventives en el camp de la vigilància de la salut 
s’ajusten al que legalment està establert.

f) Incrementar el seguiment sobre la posada en marxa dels plans d’igualtat i de 
les mesures d’igualtat de gènere que estableixen els convenis.

g) Posar en marxa una campanya per a donar a conèixer a tots els treballadors 
llurs drets i les vies per a denunciar-ne abusos.

h) Acompanyar, amb mesures pròpies, la posada en marxa del Pla director per 
un treball digne 2018-2019-2020 del Govern l’Estat.

XI.2. Treball autònom, emprenedoria i petites i mitjanes empreses
85
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure i impulsar la constitució 

immediata del Consell Català del Treball Autònom, tal com estableix l’article 10 
del Decret 18/2010, del 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball 
autònom.

86
El Parlament de Catalunya es compromet a posar en marxa la Comissió d’Estudi 

del Treball Autònom i a iniciar els treballs abans que fineixi el període de sessions 
actual, i insta el Govern a crear una base de dades centralitzada sobre ajuts i finan-
çament per a les pimes i els autònoms, que inclogui els concedits per l’Administra-
ció de l’Estat, la Generalitat, els ens municipals i supramunicipals i les empreses 
públiques. L’objectiu d’aquesta mesura és simplificar l’accés de pimes i autònoms a 
aquests ajuts i vies de finançament per a poder donar-los la informació de manera 
completa, integral i sempre actualitzada, de manera que s’evitin la dispersió i les 
possibles duplicitats i s’estalviï temps i recursos als possibles beneficiaris.

87
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure l’emprenedoria territorial especialitzada, mitjançant el programa 

Primer.
b) Donar suport a les empreses emergents (start-ups) que sorgeixin del programa 

Primer de Preacceleració amb la convocatòria de subvencions adreçades a empreses 
emergents en estadis molt inicials (pre-start-up).

88
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar l’ecosistema de suport a l’activitat de les petites i mitjanes empreses 

(pimes) mitjançant el perfeccionament del marc legal per a afavorir-ne un major di-
namisme (simplificació administrativa, test de pimes, etc.).

b) Impulsar el coneixement i la participació de les pimes en l’àmbit de la Unió 
Europea mitjançant els agents de suport a la internacionalització.

c) Potenciar la participació de les pimes en la contractació pública, contribuint a 
apropar-la al pes que tenen en el conjunt de l’economia catalana.

d) Desenvolupar suports als processos de transformació digital de les pimes.
e) Introduir progressivament l’economia circular en les pimes.
f) Facilitar la integració en les pimes, com a element de competitivitat, del con-

cepte i la sistemàtica de la responsabilitat social empresarial.

XI.3. Turisme
89
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li dins l’any 2018 el nou Pla estratègic de turisme de Catalunya, que 

incorpori un programa de millora de les destinacions turístiques i aposti per un tu-
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risme de qualitat, harmonitzat amb la protecció del territori, el patrimoni cultural i 
la gastronomia.

b) Incorporar, per mitjà de l’Institut Català de Finances, i d’acord amb les admi-
nistracions locals, una línia destinada al finançament especial per a la millora dels 
establiments i habitatges d’ús turístic que apostin per un turisme de qualitat i sos-
tenible.

XII. Afers socials i famílies
90
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desplegar l’Agència Catalana de Protecció Social com a instrument vertebra-

dor de les polítiques socials a Catalunya per tal de fomentar una societat cohesio-
nada que apoderi les persones i les famílies i els doni suport al llarg de tot el cicle 
vital, potenciant la dimensió preventiva i comunitària.

b) Continuar desplegant la renda garantida de ciutadania com a instrument per 
a revertir les situacions de vulnerabilitat i garantir la igualtat d’oportunitats i, en 
aquest sentit: 

1r. Aprovar el reglament corresponent, que ha d’establir els mecanismes neces-
saris perquè hi tinguin cabuda els col·lectius especialment vulnerables que s’havia 
detectat que en quedaven fora, i que ha de facilitar una lectura àmplia en el marge 
del que estableix la llei.

2n. Reconèixer les prestacions i fer efectiu els pagaments en els terminis i amb 
els efectes que estableix la llei.

3r. Incrementar la dotació de professionals que valoren les sol·licituds de la renda 
garantida de ciutadania per tal de reduir en un 50% els expedients de pensions com-
plementàries que resten pendents de valoració en un termini de tres mesos i tenir 
tots els expedients dins el termini de valoració a partir del primer trimestre del 2019.

c) Elaborar el projecte de la llei d’autonomia personal, que reformi el sistema 
d’atenció i promoció per a l’autonomia personal i permeti millorar la capacitat de les 
persones per a viure dignament, prioritzant l’atenció en l’entorn familiar i descroni-
ficant les situacions de vulnerabilitat.

d) Desplegar completament la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència, de manera que el desplegament serveixi per 
a revisar el sistema de protecció d’infants i adolescents.

e) Reforçar la participació i l’apoderament juvenil per mitjà del reconeixement i 
el suport transversal al moviment juvenil organitzat, i facilitar el procés d’emanci-
pació juvenil mitjançant la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

f) Reforçar el model català d’associacionisme i voluntariat com a agent de trans-
formació i cohesió social amb vocació transversal i elaborar el projecte de la llei de 
foment de l’associacionisme en l’àmbit de l’acció cívica.

g) Afrontar el repte de la gestió de la diversitat i la convivència intercultural mit-
jançant un pacte nacional per la interculturalitat que serveixi de referent, impliqui el 
compromís dels diferents actors socials i defineixi polítiques des de totes les àrees 
de govern per a la inclusió, el foment de la interacció i el reconeixement i la valora-
ció de la interculturalitat, amb l’objectiu d’assolir una societat cohesionada i amb un 
sentit de pertinença que arribi a tothom.

h) Reforçar el model català d’acollida, d’integració social i de capacitació laboral 
per als infants i adolescents migrants que arriben a Catalunya sense referents fami-
liars, per a afavorir que disposin d’igualtat d’oportunitats, prioritzant la participació 
comunitària i la formació ocupacional.

i) Presentar urgentment una estratègia de país per a abordar l’acollida i l’acompa-
nyament als infants i joves immigrants no acompanyats, coordinada entre els dife-
rents departaments de la Generalitat i la resta d’administracions públiques i entitats 
de defensa dels drets de la infància, que garanteixi el compliment dels drets de la 
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infància i l’adolescència dels menors d’edat que arriben a Catalunya en processos 
migratoris i dels qui, tenint la majoria d’edat, es troben sense arrelament ni acom-
panyament familiar.

j) Dur a terme, en el marc de l’estratègia de país per a abordar l’acollida i l’acom-
panyament als infants i joves immigrants no acompanyats, les actuacions següents: 

1r. Impulsar mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condi-
cions de dignitat, adequades al marc legislatiu de Catalunya, destinant els recursos 
pressupostaris necessaris per a la protecció de la infància amb la implicació trans-
versal de tot el Govern, i no solament de la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència.

2n. Prioritzar recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en famílies, i tam-
bé en programes educatius específics, d’atenció a la salut, d’esports i de lleure, en 
col·laboració amb els ajuntaments dels municipis d’acollida.

3r. Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria d’edat i 
viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir els recursos per a 
llur inclusió sociolaboral amb plenitud de drets.

k) Reclamar al Govern de l’Estat: 
1r. El disseny d’una estratègia conjunta d’àmbit estatal per a millorar la informa-

ció i la previsió respecte al flux migratori d’infants i joves, i per a garantir uns recur-
sos i una distribució territorial que facilitin l’acollida i la integració en condicions 
d’aquests infants i joves a tot l’Estat.

2n. L’agilitació de l’accés a documentació que permeti a aquests joves l’accés al 
mercat laboral.

91
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Actualitzar la cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, 

de serveis socials, ajustant la ràtio de personal dels serveis socials a les noves rea-
litats demogràfiques, juntament amb una memòria econòmica per a l’exercici 2018 
que garanteixi els serveis i les prestacions socials.

b) Prioritzar en els pressupostos de la Generalitat les partides destinades a l’aten-
ció a la dependència i garantir el finançament necessari per a donar cobertura a les 
persones que necessiten aquests serveis i aquestes prestacions.

c) Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010 i elaborar un informe de compli-
ment del Pacte per a la infància a Catalunya, signat el 19 de juliol de 2013.

d) Adaptar la normativa catalana als principis, valors i mandats de la Convenció 
internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per les Na-
cions Unides el 2006.

e) Presentar el reglament de desplegament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 
d’accessibilitat, i dotar-la del pressupost suficient.

f) Fer efectiu el silenci administratiu positiu establert per la Llei 14/2017, del 20 
de juliol, de la renda garantida de ciutadania, perquè la falta de resposta de l’Ad-
ministració no comporti la denegació de la prestació ni la pèrdua de drets per als 
ciutadans.

92
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar progressivament la inversió en polítiques d’infància fins a assolir 

la mitjana europea del 2,2% del producte interior brut.
b) Reestructurar de manera integral el sistema de protecció a la infància i l’ado-

lescència amb la potenciació de l’acollida familiar i el model del projecte «Cases 
d’infants» en coordinació amb els ens locals i supramunicipals.

c) Actuar proactivament contra la persecució escolar quantificant les denúncies 
interposades i fent-ne un seguiment, de manera que es garanteixi una atenció i un 
acompanyament òptims a les víctimes i llurs familiars.
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d) Augmentar el nombre de places residencials públiques o en règim de con-
cert per a la gent gran, centres de dia, habitatges tutelats i nombre i quantitat de les 
prestacions econòmiques vinculades; actualitzar les ràtios de personal i millora dels 
mòduls econòmics; eliminar les desigualtats territorials existents en la prestació de 
serveis d’atenció a la dependència, i garantir les millores laborals dels professionals 
del sector.

e) Reduir els terminis de valoració de la dependència, de redacció del pla indi-
vidual d’atenció, de cobrament de la prestació i d’accés als serveis d’atenció a la de-
pendència, amb la garantia que no se sobrepassin els tres mesos d’espera.

f) Augmentar l’oferta de programes i iniciatives per a la promoció de l’envelli-
ment actiu i la prevenció de la dependència destinats a més grans de seixanta-cinc 
anys, en un nombre proporcionat i suficient, d’acord amb la demografia actual.

g) Impulsar programes específics de detecció del deteriorament funcional i cog-
nitiu lleu i programes específics de recuperació, manteniment i potenciació de les 
capacitats físiques.

h) Proveir els fons necessaris per a resoldre les situacions de manca d’accés als 
subministraments energètics bàsics de l’habitatge amb una gestió eficaç del Fons de 
pobresa energètica.

i) Impulsar, en coordinació amb la resta d’administracions públiques, un sistema 
estadístic per a definir i estudiar anualment l’evolució i les característiques del sen-
sellarisme i l’exclusió residencial a Catalunya.

93
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer públic el temps d’espera orientatiu per a accedir a una residència per a 

gent gran, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
b) Revertir la davallada de prestacions de cuidadors no professionals en l’àmbit 

de la dependència.
c) Incrementar la dotació de professionals que valoren les sol·licituds de la renda 

garantida de ciutadania per a reduir d’un 50% els 19.500 expedients que resten pen-
dents de valoració en un termini de tres mesos.

d) Fer efectiu el pagament automàtic de la renda garantida de ciutadania en tots 
els expedients que han superat els quatre mesos de tramitació sense que s’hagi pro-
duït cap resposta per part de l’Administració, d’acord amb el que estableix la Llei 
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

e) Assegurar que tots els alumnes sords signants disposen d’un intèrpret per a 
totes les classes lectives, tant en l’ensenyament obligatori com en el postobligatori.

f) Convocar, abans de finalitzar l’any 2018, els òrgans de participació o de coor-
dinació següents: 

1r. Consell General de Serveis Socials, que va tenir la darrera reunió l’any 2014.
2n. Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, que va tenir la darrera 

reunió l’any 2014.
3r. Comitè interdepartamental de seguiment dels protocols d’abusos sexuals a 

menors d’edat, que va tenir la darrera reunió l’any 2016.
g) Renovar la Cartera de serveis socials, paralitzada des de l’any 2010.
h) Recuperar la inversió pública en serveis socials per a arribar als 300 euros per 

habitant que s’invertien l’any 2010.
94
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, en un període de tres mesos, els treballs que permetin d’avançar de-

finitivament cap a la història clínica social i sanitària compartida, per a disposar de 
les dades necessàries per al treball integral centrat en la persona.

b) Portar a terme les mesures necessàries per a facilitar la integració a l’Institut 
Català de la Salut dels facultatius de les residències de la tercera edat, encara depen-
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dents del departament competent en afers socials, i fer-ne possible l’equiparació de 
les condicions laborals.

c) Reforçar les capacitats de l’atenció primària i dotar-la d’una cartera de serveis 
que inclogui la prescripció d’ingrés en un centre sociosanitari o en un hospital de 
dia i l’hospitalització domiciliària.

d) Portar a terme un pla de xoc per a reduir la llista d’espera per a rebre una pres-
tació en dependència i discapacitat, simplificant el tràmit administratiu i augmentant 
els recursos humans tant de l’Administració local com de la Generalitat.

95
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar la lluita contra la pobresa in-

fantil com una prioritat de la seva acció i crear una figura equivalent a la de l’Alt 
Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil que faci possible l’increment 
dels recursos econòmics destinats a polítiques d’infància fins a assolir com a mínim 
el 2,4% del producte interior brut en els propers dos anys.

96
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa un pla de retorn juvenil que ofereixi als joves emigrants un 

contracte de llarga durada, preferiblement indefinit, a empreses radicades a Cata-
lunya.

b) Posar en marxa ajuts per a sufragar les despeses de desplaçament o trasllat, 
entre d’altres, causades pel retorn dels joves a Catalunya.

XIII. Universitats i recerca
97
El Parlament de Catalunya: 
a) Reconeix la tasca feta per les universitats públiques catalanes a l’hora de ga-

rantir el bon funcionament, el rigor i l’exigència de llurs titulacions.
b) Mostra el seu suport a una comunitat universitària que sempre treballa amb 

una rigorosa vocació de servei públic i l’encoratja a mantenir els seus estàndards de 
qualitat i a continuar treballant per consolidar-se com un espai d’excel·lència acadè-
mica i de recerca del sud d’Europa, alhora que constata que la base d’aquest èxit és 
la seva autonomia i independència.

c) Mostra la seva preocupació pel fet que casos aïllats de presumpta corrupció 
acadèmica, amb frivolització del debat públic, com en el cas de l’Institut de Dret Pú-
blic de la Universitat Rei Joan Carles, sumats al degoteig continu de notícies sobre 
currículums imprecisos de determinades figures polítiques, poden acabar afectant 
la imatge de les universitats públiques catalanes i la reputació i la projecció inter-
nacional del sistema universitari, i per això demana a les autoritats responsables la 
investigació ràpida i exhaustiva d’aquests greus casos.

d) Fa una crida als partits polítics amb representació en aquesta cambra a no uti-
litzar les universitats catalanes com una arma llancívola, tal com ha demanat l’Asso-
ciació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i a contribuir a la bona reputació de  
les universitats presentant de forma transparent i veraç la trajectòria i la formació  
de llurs membres.

98
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fixar un mecanisme en el sistema de preus universitaris que estableixi per als 

estudiants de graus i màsters públics una bonificació del 99% per al curs següent 
equivalent als crèdits aprovats en primera matrícula, i complir així mateix l’acord 
d’aquesta cambra que reclama una rebaixa general del preu de les matrícules univer-
sitàries equivalent al 30% i l’equiparació dels preus dels màsters amb els dels graus, 
mesures que s’hauran d’aplicar des del curs 2019-2020.
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b) Millorar el finançament públic de les universitats per mitjà d’un pla de finan-
çament i d’un pla d’inversions universitàries per als anys 2019-2022, i incorporar 
als pressupostos corresponents 100 milions d’euros per any, durant tres anys, de 
manera que es garanteixi l’accés, la igualtat d’oportunitats i la qualitat del sistema 
universitari.

c) Aprovar en el termini de sis mesos un pla nacional per a la universitat, la re-
cerca i la innovació, amb l’objectiu afrontar els problemes i els reptes del sistema 
universitari català.

d) Presentar en el termini de quatre mesos un pla per a estabilitzar el personal 
d’administració i serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI) de les uni-
versitats, mitjançant processos de reposició i promoció que permetin deixar de ban-
da la precarització laboral i facilitar millors condicions laborals als treballadors.

XIV. Indústria

XIV.1. Polítiques industrials
99
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encapçalar una política industrial 

que permeti d’afrontar amb fortalesa el repte de l’economia del coneixement del 
segle XXI i consolidar Catalunya com a motor econòmic del sud d’Europa, i amb 
aquest objectiu: 

a) Consolidar el Pacte nacional per la indústria com a instrument estratègic per 
a continuar desenvolupant polítiques en les àrees següents: 

1r. Competitivitat i ocupació industrial.
2n. Dimensió empresarial i finançament.
3r. Indústria 4.0 i digitalització.
4t. Formació avançada.
5è. Infraestructures i energia.
6è. Sostenibilitat i economia circular.
b) Consolidar l’Observatori de la Indústria com a instrument de diagnosi i segui-

ment de l’aplicació del Pacte nacional per la indústria.
c) Continuar potenciant, per mitjà de Catalonia Trade & Investment (l’àrea d’in-

versió estrangera d’Acció - Agència per a la Competitivitat de l’Empresa), la tasca 
d’atracció d’inversions estrangeres a Catalunya mitjançant una estratègia de capta-
ció d’inversions que prioritzi els principals països emissors d’inversió (tradicionals 
i emergents), les empreses de referència global líders en els sectors respectius i els 
projectes estratègics i tractors per a atreure a Catalunya.

100
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar en el termini d’un mes a la Comissió d’Empresa i Coneixement el 

balanç del primer any del Pla nacional per a la indústria.
b) Presentar en el termini de sis mesos un pla Indústria 4.0 que impulsi la trans-

formació digital de la indústria catalana mitjançant l’actuació conjunta i coordinada 
del sector públic i del sector privat.

c) Crear línies de finançament, per mitjà de l’Institut Català de Finances, que 
prioritzin els sectors estratègics del país: transició energètica, indústria 4.0, sector 
agroalimentari i inversions en innovació i recerca.

d) Dissenyar polítiques territorials de desenvolupament industrial concertada-
ment amb els agents dels diferents territoris, des del lideratge públic, aprofitant el 
coneixement existent i les fortaleses i les oportunitats sectorials de cada un d’aquests 
agents, i afavorint l’elaboració d’estratègies de futur més sòlides, com l’emprenedo-
ria, el creixement empresarial i la localització i l’aterratge empresarials.

e) Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions d’em-
preses per tal de poder prendre a temps mesures que facilitin al màxim el mante-
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niment de les plantes de producció i dels llocs de treball, i presentar un informe 
semestral a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament sobre les gestions 
dutes a terme i sobre els resultats obtinguts, per tal de mantenir la transparència in-
formativa envers els grups parlamentaris.

f) Presentar dins l’any 2018 a la Comissió d’Empresa i Coneixement un informe 
sobre els projectes de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel-
ligent de Catalunya (RIS3CAT) que hagin estat presentats i aprovats.

g) Presentar dins l’any 2018 a la Comissió d’Empresa i Coneixement els treballs 
del Pla estratègic duts a terme pel Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat), sorgit 
de la integració de diversos centres tecnològics avançats del país, que ha de perme-
tre de millorar el sistema d’innovació català, afavorint la transferència de coneixe-
ment envers el teixit productiu del país, i presentar-li també un balanç del període 
2014-2018, des de la seva creació.

XIV.2. Transició energètica cap a la priorització de les energies 
renovables
101
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acordar les bases per al Pacte nacional per a la transició energètica, que tin-

gui per objectiu, des de la garantia del subministrament, desenvolupar el màxim po-
tencial de les energies renovables, per a poder arribar al 100% de renovables l’any 
2050, i que redueixi d’un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial 
dels derivats del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies i 
esportius catalans en l’horitzó de l’any 2040.

b) Incorporar en els pressupostos per a l’any 2019 partides explícites i definides 
per a desplegar programes d’estalvi i eficiència energètica en els àmbits residencial, 
industrial i de mobilitat, i plantejar la millora de l’eficiència en un mínim d’un 2% 
anual que impliqui una disminució del consum final d’energia.

c) Presentar-li en el termini de sis mesos un pla estratègic per al desplegament de 
les infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric que asseguri que l’any 2020 la 
cobertura arribi a tot el territori, i incorporar-hi també com a objectiu que el 100% 
de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica o amb propulsió de combustibles 
no fòssils l’any 2030, i també una renovació del parc de vehicles privats que asseguri 
que en l’horitzó del 2025 un 30% segueixin aquests estàndards, incorporant partides 
pressupostàries explícites en el pressupost per a l’any 2019.

d) Presentar-li en un termini de sis mesos un pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable, incorporant partides pressu-
postàries explícites en el pressupost per a l’any 2019.

e) Presentar en un termini de tres mesos un pla de desplegament de l’autoconsum 
elèctric solar fotovoltaic, amb les corresponents propostes legislatives, que afavorei-
xi la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, 
amb una gestió activa de la demanda i la producció d’energia elèctrica i el suport 
a les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, de manera que es pugui reduir els 
consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la 
sostenibilitat ambiental i econòmica global.

f) Presentar modificacions legislatives que permetin agilitar la tramitació de la 
implantació de les energies eòlica i fotovoltaica.

g) Presentar un pla estratègic que permeti de garantir l’emmagatzematge d’ener-
gia elèctrica en un model creixent de generació elèctrica amb renovables.

h) Negociar amb el Govern de l’Estat la implantació d’un calendari de tancament 
de les centrals nuclears situades a Catalunya, no més enllà dels quaranta anys de 
vida operativa, de manera que el 2027 s’hagi tancat el darrer reactor, que planifiqui 
la solució a l’emmagatzemament i la gestió dels residus i garanteixi la solvència dels 
criteris tècnics i de seguretat, i presentar un pla de substitució de l’activitat industrial 
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per noves empreses i serveis a les comarques amb centrals nuclears que garanteixi 
a mitjà i llarg termini l’activitat econòmica i l’ocupació.

XV. Món rural
102
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar un pla de xoc de cohesió territorial entre els diversos departaments 

de la Generalitat per a fomentar l’ocupació, els serveis públics bàsics i les infraes-
tructures necessàries per als pròxims cinc anys.

b) Actualitzar la Llei 2/1983, del 9 de març, d’alta muntanya, i impulsar els plans 
comarcals de muntanya.

c) Augmentar un 30% la dotació pressupostària per a impulsar la promoció turís-
tica dels parcs naturals i presentar, en el termini d’un mes, un pla de xoc d’aprofita-
ment forestal i de gestió de la biomassa per a la creació d’ocupació a les comarques 
amb més massa forestal.

d) Recuperar el pressupost i els serveis mèdics perduts durant els darrers anys 
als hospitals comarcals, ja que llur llunyania respecte a altres centres de referència 
dificulta l’equitat en l’accés a l’atenció sanitària.

e) Aturar i capgirar el procés de recentralització dels departaments de la Genera-
litat i impulsar una administració pública racional i pròxima als ciutadans que eviti 
nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris.

f) Impulsar programes específics d’apoderament de les dones i els joves al món 
rural.

g) Impulsar línies d’ajuts a persones amb diversos tipus de discapacitat que s’han 
de desplaçar o traslladar de residència per a poder rebre l’atenció mèdica o assisten-
cial adequada.

h) Recuperar els ajuts per al menjador i el transport escolar a les famílies dels 
municipis agregats que no tenen escola.

i) Aprovar un calendari de cinc anys de manteniment i millorament de la xarxa 
de carreteres, i les partides pressupostàries necessàries, per tal de compensar el de-
teriorament dels darrers anys.

j) Recuperar la inversió pública en infraestructura tecnològica del 2010 per a as-
segurar la telefonia fixa, la telefonia mòbil i Internet arreu del territori.

k) Adequar la legislació vigent als petits municipis, als municipis del món rural i 
als de muntanya, sia amb lleis específiques o incloent articles concrets a les existents.

XVI. Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

XVI.1. Política agrària, ramadera i forestal
103
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Negociar l’aplicació de la nova política agrària de manera territorialitzada, 

amb l’objectiu que cada territori pugui gestionar el seu sobre del fons i establir el 
seu pla estratègic, molt més adaptat a la realitat propera del sector i ben alineat amb 
els objectius de la política agrària comuna.

b) Aprofundir en una política que potenciï el repoblament rural i l’equilibri ter-
ritorial, al mateix temps que fomenti el paper de la dona i els joves en el món rural.

c) Invertir en les noves xarxes de regadiu i en la modernització de les actuals, 
com un element clau i necessari per a la producció d’aliments, amb l’objectiu, en 
un escenari de canvi climàtic, de millorar-ne l’eficiència i la gestió, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries.

d) Desenvolupar estratègies de valorització dels subproductes d’origen ramader 
en el marc de l’impuls de la bioeconomia i l’economia circular.
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e) Definir la política forestal estratègica per tal que inclogui mesures d’adapta-
ció i mitigació del canvi climàtic, de prevenció dels riscos naturals i de valorització 
del sector forestal català, i fer-ho de manera consensuada amb els agents implicats 
i amb visió innovadora, en el marc de l’elaboració del pla multifuncional dels bos-
cos públics.

f) Impulsar la comissió interdepartamental que lidera el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la participació dels departaments concer-
nits per a establir línies d’actuació per tal de complir la Moció 114/XI del Parlament 
de Catalunya, sobre la despoblació a les zones rurals, i per a oferir serveis bàsics al 
territori en els àmbits de la salut, l’ensenyament, els afers socials, les infraestruc-
tures, les polítiques d’ocupació i les telecomunicacions, entre d’altres, que reforcin 
la cohesió social i fomentin l’activitat econòmica al territori; i, alhora, avançar cap 
a la descentralització dels serveis públics, especialment a les zones de muntanya, i 
estudiar la legislació específica per a fomentar el desenvolupament rural.

g) Impulsar l’estratègia catalana de la biomassa, que ha d’incloure un increment 
de la superfície de boscos gestionats i l’estudi del potencial d’instal·lacions amb bio-
massa a Catalunya.

h) Augmentar, progressivament, el pressupost del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

XVI.2. Pesca
104
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure modificacions de la proposta de reglament de la Comissió Europea 

sobre el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) per al període 2021-2027, en 
el sentit de: 

1r. Fomentar i protegir el conjunt de la pesca costanera litoral de la Mediterrània, 
des de les arts menors fins a la llum i el ròssec, com a activitat econòmica centra-
da en empreses familiars, petites i mitjanes i basada en embarcacions que treballen 
en caladors locals, desembarquen diàriament producte fresc de qualitat i aporten 
riquesa i benestar a les comunitats en què intervenen, a més de contribuir al patri-
moni cultural del país.

2n. Assegurar el manteniment dels ajuts a les flotes que se sotmeten a vedes tem-
porals per tal d’afavorir la regeneració dels recursos pesquers.

3r. Donar suport a la cogestió pesquera.
4t. Mantenir els ajuts a fons perdut per als petits operadors i les empreses petites 

i mitjanes en l’àmbit de l’aqüicultura i la transformació.
b) Promoure l’aplicabilitat del model de governança pesquera basat en la coges-

tió participativa en tot l’àmbit d’activitat de la flota pesquera catalana mitjançant el 
treball conjunt dels col·lectius i les instàncies administratives concernits.

XVI.3. Alimentació
105
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar i formalitzar, amb els agents econòmics i socials, el Pacte nacional 

per l’alimentació.
b) Reactivar el Consell Català de l’Alimentació, el desplegament del qual va que-

dar frenat per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, com a organis-
me orientador de les polítiques alimentàries, per a mantenir el sector agroalimentari 
com un dels capdavanters del país, tant a nivell d’excel·lència de les produccions com 
pel que fa als estàndards de qualitat i seguretat.

c) Potenciar instruments que incrementin la transparència de la cadena alimentà-
ria, com l’Observatori de Preus Agraris i Agroalimentaris de Catalunya, per tal de 
fer front a pràctiques abusives en els preus i així cercar un equilibri entre les baules 
de la cadena que faciliti que els productors rebin un preu just.
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d) Promoure la sensibilització de tots els agents de la cadena alimentària per a 
recuperar el valor dels aliments, amb l’objectiu de reduir les pèrdues i el malbarata-
ment alimentari a partir del foment de pràctiques d’economia circular.

XVI.4. Medi natural
106
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un pla estratègic específic 

per al Cos d’Agents Rurals per tal que pugui dur a terme amb la màxima eficàcia, 
eficiència i seguretat possible les seves funcions de vigilància, inspecció i control del 
medi natural i de col·laboració amb la gestió del medi ambient.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 91/XII del Parlament de Catalunya, de creació de la 
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
252-00009/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els drets 
civils i polítics (tram. 252-00009/12), i, d’acord amb l’article 66 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Po-

lítics (CEDCP).

Tipus de comissió
Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi dels drets civils i 

polítics, d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per vint-i-un membres.

Objecte
Estudiar la situació dels drets civils i polítics a Catalunya.

Termini per als treballs de la comissió
La comissió té la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió ha de redactar un informe final que, si escau, ha d’ésser aprovat, 

d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament. També pot redactar infor-
mes provisionals, que han d’ésser lliurats al final de cada període de sessions.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió
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1.15. Mocions

Moció 6/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transició energètica
302-00006/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la transició energètica (tram. 302-00006/12), presentada pel diputat 
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
10885), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Re-
publicà (reg. 10896 i 11202) i pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 10901).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una comissió de treball, amb representants dels grups parlamentaris i 

del Govern, que en el termini de sis mesos arribi a un acord amb relació al Pacte 
nacional per a la transició energètica a Catalunya.

b) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de desplegament del cotxe elèc-
tric a Catalunya i avançar en el desplegament de la mobilitat elèctrica per carretera, 
de manera que es doti el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de re-
càrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC) dels recursos sufi-
cients, i se n’allargui la implantació i l’execució fins l’any 2021. El desplegament de 
punts de recàrrega s’ha de fer assegurant que aquesta infraestructura és interopera-
ble i que es dona visibilitat a la localització dels punts i a llur estat de funcionament 
en temps real, d’acord amb la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, i s’ha 
de garantir que tota la flota pública de l’Administració de la Generalitat sigui elèc-
trica l’any 2030.

c) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de rehabilitació d’habitatges que 
prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica d’edificis i habitatges amb aprofita-
ment d’energia renovable i que cobreixi la necessitat d’actuació sobre un mínim de 
cinquanta mil habitatges anuals.

d) Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de rehabilitació energètica dels 
edificis públics amb aprofitament d’energia renovable que, amb caràcter anual, fixi 
com a objectiu el 3% de la superfície dels edificis administratius de la Generalitat.

e) Presentar, en el termini de sis mesos, la normativa que ha de regir la construc-
ció amb criteris bioclimàtics, amb l’objectiu que els nous edificis construïts siguin 
de consum energètic gairebé nul a partir de l’any 2020.

f) Constituir, en el termini de sis mesos, el comitè d’experts del canvi climàtic 
i presentar, posteriorment, l’informe preliminar per a elaborar els pressupostos de 
carboni per al període 2020-2025, d’acord amb el que estableix la Llei del canvi cli-
màtic, aprovada amb el consens de tot el Parlament.

g) Elaborar una proposta de decret per a modificar la normativa vigent sobre al 
desplegament de la generació elèctrica solar i eòlica. En aquest àmbit, l’insta a crear 
una comissió de treball en què participin els òrgans i organismes dels departaments 
de la Generalitat competents en les matèries d’energia, medi ambient i urbanisme 
i les entitats representatives del sector més involucrats en la tramitació de la instal-
lació de parcs eòlics tant terrestres com marins a Catalunya, i també a establir els 
mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar i agilitar les tasques i 
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responsabilitats de tots els departaments de la Generalitat en les tramitacions dels 
parcs eòlics.

h) Impulsar i simplificar, en el marc de les competències pròpies de la Generali-
tat, la tramitació administrativa de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de baixa 
potència, amb incidència especial en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, 
l’emmagatzematge i les microxarxes tancades i intel·ligents.

i) Incorporar a la futura llei de territori la regulació per a afrontar les necessitats 
de la transició energètica renovable i la lluita contra el canvi climàtic, d’acord amb 
el que estableix la Llei del canvi climàtic.

j) Fer les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè estableixi un 
calendari de tancament de les centrals nuclears amb quaranta anys de vida, d’acord 
amb la Llei del canvi climàtic, preveient la solució a l’emmagatzematge i la gestió 
dels residus amb garantia de solvència dels criteris tècnics i de seguretat, i perquè 
impulsi conjuntament un pla de reindustrialització de les comarques amb centrals 
nuclears. Elaborar plans de transició energètica per als territoris amb centrals nu-
clears, en què es prioritzi la subrogació dels llocs de treball actuals als centres pro-
ductors per a fer front als desmantellaments.

k) Demanar a la presidenta del port de Barcelona i al president del port de Tarra-
gona, nomenats a proposta del Govern, que en el termini de sis mesos impulsin un 
pla d’implantació d’energies renovables a cada un d’aquests ports, amb l’objectiu de 
reduir el consum de combustibles fòssils i les emissions que se’n deriven.

l) Fixar calendaris i pressupostos per a noves infraestructures de transport elec-
trificat, com el tren-tram al Camp de Tarragona, l’arribada de la línia 1 del metro a 
Badalona i de la línia 3 a Esplugues de Llobregat, la línia 8 i el tram central de la 
línia 9.

m) Desplegar la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de 
transport públic de Catalunya, i impulsar les mesures fiscals finalistes que inclou 
aquesta llei perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2019, amb l’objectiu d’augmentar 
els recursos econòmics de la Generalitat destinats finançar el transport públic. Així 
mateix, fer les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè recuperi la 
inversió en transport públic a l’Autoritat del Transport Metropolità.

n) Garantir l’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a les grans 
companyies comercialitzadores, amb l’impediment del tall de subministrament a les 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

o) Presentar un pla d’autoproducció d’energia renovable d’autoconsum en les ins-
tal·lacions portuàries de competència de la Generalitat i definir una estratègia per a 
l’electrificació total de tots els ports que permeti connectar a la xarxa elèctrica les 
embarcacions durant el període d’estada i amarrament.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 7/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política sanitària
302-00007/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política sanitària (tram. 302-00007/12), presentada per la diputada 
Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 
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les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 
10884), pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent (reg. 10893), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 10895), i pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 10900).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar-li davant la Comissió de Salut, en un termini de tres mesos, una 

anàlisi sobre l’efecte de les retallades en l’evolució pressupostària i de la contrac-
tació pel que fa a les diferents línies de serveis assistencials, que especifiqui la 
reducció per àrees bàsiques de salut i aporti el detall de les retallades en les con-
dicions dels professionals i la precarietat.

b) Elaborar un pla pluriennal d’escenaris pressupostaris per a garantir la recupe-
ració pressupostària i per a assolir, en el termini de dos anys, una despesa per capita 
de 1.500 euros l’any, i que inclogui una aposta ferma en el pressupost per a l’atenció 
primària.

c) Portar a terme una coordinació interdepartamental del Govern per a abordar 
integralment els determinants socials, per a lluitar contra les desigualtats en salut, 
i amb perspectiva de gènere, i dotar les partides pressupostàries necessàries per a 
assolir-ho.

d) Recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya i dotar-la d’un marc pres-
supostari adequat, creant un espai de coordinació entre la Generalitat i els ajunta-
ments per tal de gestionar en el territori les funcions i competències de la salut pú-
blica.

e) Elaborar un nou mapa sanitari, comptant amb la participació dels ajuntaments 
i les entitats locals, els col·legis professionals de les professions sanitàries, les asso-
ciacions, els sindicats i els representants dels malalts, per a dimensionar la distribu-
ció de recursos assistencials dotant-los de les plantilles de professionals adequades, 
amb criteris d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat i de gènere, per adequar-lo a: 

1r. L’envelliment progressiu de la població catalana, orientant els serveis a la cro-
nificació i a la dependència.

2n. L’increment de l’activitat quirúrgica en els hospitals, introduint en el model 
assistencial l’hospitalització domiciliària.

3r. La contenció de la freqüentació de les urgències hospitalàries, desplegant re-
cursos d’arrelament comunitari.

4t. Les necessitats de suport psicoterapèutic i psicoeducatiu de la població a 
l’atenció primària.

5è. El desenvolupament de programes de prevenció del suïcidi.
f) Complir de manera immediata la Moció 2/XI del Parlament de Catalunya, so-

bre la política sanitària: 
1r. Garantint el compliment dels temps de referència en tot el territori a què fa 

referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis 
de referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del 
Servei Català de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada.

2n. Elaborant una nova disposició reglamentària d’accessibilitat del sistema de 
salut, de manera que: 

– Els terminis de referència que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims 
de garantia.

– S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per a l’atenció en 
les consultes programades d’atenció primària.

– S’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per tal que tota 
persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el procés 
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diagnòstic que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta, hospita-
lització, derivació o intervenció quirúrgica.

– S’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català de la 
Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. 
En aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui complir, prio-
ritzant sempre els centres de gestió pública.

– S’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què s’hagin produït, 
en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites desprogramades.

3r. Garantint, en el termini d’un mes, la implantació de les mesures necessàries 
per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista d’espe-
ra sigui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de 
derivar el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha 
programat efectivament.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 8/XII del Parlament de Catalunya, sobre els serveis d’atenció a 
la primera infància
302-00008/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els serveis d’atenció a la primera infància (tram. 302-00008/12), pre-
sentada per la diputada Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar (reg. 9911), pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent (reg. 10894), pel Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 10899) i pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 10902).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla de desenvolupa-

ment infantil centrat en la primera infància, en què estiguin implicats els departa-
ments d’Ensenyament, Treball, Afers Socials i Famílies, Salut i altres departaments 
del Govern, si escau, i els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge pe-
dagògic i relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de 
centre, que treballi conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i 
als infants i que estableixi un calendari i propostes concretes amb els objectius de: 

a) Coordinar totes les polítiques de suport a la primera infància que duguin a ter-
me les diferents administracions.

b) Treballar en xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les ac-
cions de suport i apoderament parental per a garantir un correcte desenvolupa-
ment dels infants, el suport adequat a cada família, pensant en la igualtat d’opor-
tunitats dels infants, i també entre dones i homes, la lluita contra la segregació 
educativa i la cohesió social.

c) Fomentar la connexió entre les escoles bressol i els centres d’educació infantil 
i primària, per a garantir la coherència pedagògica i l’equitat educativa per a l’etapa 
completa d’infantil, de zero a sis anys, a curt, a mitjà i a llarg termini, i recuperar el 
valor d’aquesta etapa educativa de zero a tres anys.
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d) Garantir unes condicions laborals dignes per a tots els treballadors de les es-
coles bressol i dels espais familiars –inclosos els serveis d’acollida i de menjador– 
de titularitat pública, amb independència de quina en sigui la gestió; garantir també 
que tenen una formació adequada, i assegurar que aquests serveis formen part del 
projecte educatiu.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les escoles bressol, insta el Govern a: 
a) Elaborar un pla de formació de mestres, tant teòric com pràctic, per a propor-

cionar coherència pedagògica a l’etapa, i oferir formació a serveis territorials del 
Departament d’Ensenyament, perquè comptin amb especialistes que puguin teixir 
xarxa a tot el país.

b) Establir la coeducació com a eix central de les línies de treball, per a acom-
panyar els equips de les escoles bressol en el procés de descobrir els estereotips de 
gènere i les discriminacions que se’n deriven, ajudar-los a generar estratègies per a 
transformar les escoles en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereo-
tipats a nens i a nenes.

c) Donar compliment a l’apartat 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de Ca-
talunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió 
pública i la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’im-
pulsar un programa de beques de menjador a les escoles bressol, incloure el servei 
de menjador com a part del projecte educatiu de l’escola i afavorir en la contractació 
els criteris de proximitat i certificació ecològica.

d) Revisar el procés d’autorització i inspecció de centres de zero a tres anys pri-
vats i públics perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als espais familiars, insta el Govern a: 
a) Elaborar un programa marc i una regulació pròpia per als espais familiars que 

fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius de funcionament i un pla for-
matiu per als professionals, en corresponsabilitat amb els ajuntaments.

b) Col·laborar amb els ajuntaments i donar-los suport en la planificació dels es-
pais familiars, tenint present el treball en xarxa amb la resta de serveis bàsics des-
tinats a la primera infància.

c) Corresponsabilitzar-se en el finançament dels espais familiars, d’acord amb el 
model que s’acordi en la Comissió Mixta.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
La secretària quarta, Adriana Delgado i Herreros;  el president, Roger Torrent 

i Ramió

Moció 9/XII del Parlament de Catalunya, sobre els mitjans de 
comunicació públics de la Generalitat
302-00009/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (tram. 302-
00009/12), presentada per la diputada Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans (reg. 10891).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent
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Moció
El Parlament de Catalunya es compromet a reformar urgentment la legislació 

audiovisual de Catalunya per a reforçar i garantir la vocació de servei públic dels 
mitjans de comunicació de la Generalitat al conjunt dels ciutadans. Aquesta reforma 
ha d’incloure un procediment d’elecció dels òrgans de govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals que sigui obert, transparent i competitiu i que garan-
teixi la neutralitat política i la competència professional dels candidats i l’exigència 
de majories parlamentàries reforçades per a elegir-los.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Moció 10/XII del Parlament de Catalunya, sobre turisme
302-00010/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre turisme (tram. 302-00010/12), presentada per la diputada Laura Vílchez 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 10886) i pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 10898).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar, en el termini màxim de sis mesos, un pla de mesures de pro-

moció turística, orientades al mercat intern i a l’internacional, al servei del reforç i 
el prestigi de la marca Catalunya i Barcelona –com a col·laboració amb el titular de 
la marca–, amb els instruments necessaris, amb l’objectiu que es percebin com des-
tinacions turístiques integrals.

b) Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme del mercat in-
tern durant l’any 2018 pel que fa al nombre de turistes i al volum d’ingressos i de 
manera comparativa amb altres destinacions de l’Estat. Aquest informe s’ha d’ela-
borar amb dades de fonts oficials, complementades per les procedents de les asso-
ciacions professionals i dels altres actors del sector. En funció d’aquest informe, 
caldrà fer accions de promoció en el conjunt de l’Estat. En aquest marc, insta el res-
ponsable de Turisme del Govern a donar compte dels resultats i de les conclusions 
obtingudes.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig a les campanyes que fomenten 
la turismofòbia. El conjunt de forces polítiques representades en aquest Parlament es 
compromet a no afavorir aquesta mena d’actituds ofensives vers el turisme, comen-
çant per les seves pròpies organitzacions.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actuacions necessàries 
perquè el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) elabori 
un  informe anual, amb inici en aquest mateix exercici del 2018, de seguiment de 
les condicions laborals, detecció de frau laboral, precarietat i plans de formació en 
l’àmbit del sector turístic, a causa de les característiques especials del sector i del 
seu pes en el nombre de llocs de treball que genera.



BOPC 175
16 d’octubre de 2018

1.15. Mocions 46

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar, mitjançant el Departament de Treball, la dotació de personal per a 

la inspecció laboral a fi de detectar i sancionar les pràctiques fraudulentes en la con-
tractació laboral en el sector turístic que augmenten la precarietat ja existent, com 
ara les externalitzacions i els «falsos autònoms», entre altres.

b) Crear un clúster d’innovació turística de Catalunya, amb la participació d’em-
preses i universitats amb una acreditada trajectòria de formació, recerca i desen-
volupament turístic, amb l’objectiu de millorar la competitivitat del sector, i que 
s’inclogui en la Relació de clústers de Catalunya que impulsa l’Agència per a la 
Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

c) Elaborar un manual per a inversors amb informació sobre el sector del turisme 
amb la finalitat de captar fons d’inversió per a projectes amb valor afegit real per a 
l’oferta turística de Catalunya.

d) Revisar el mecanisme de transferència de recursos dels ens locals provinents 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) a fi de poder posar a 
disposició de la Direcció General de Turisme els recursos econòmics suficients que 
permetin impulsar un pla específic de millora i desenvolupament i innovació adre-
çat a les destinacions turístiques madures de Catalunya, que inclogui altres models i 
actius turístics en les respectives àrees d’influència, com ara el turisme rural, l’eno-
lògic, el gastronòmic i el de parcs naturals, amb l’objectiu de potenciar-ne la com-
petitivitat.

e) Elaborar un informe que analitzi el comportament del turisme de congressos i 
reunions a Catalunya i elaborar i executar un pla específic de promoció per a aquest 
producte.

f) Impulsar, per mitjà de l’Agència Catalana de Turisme. La presència de la mar-
ca «Catalunya» en les principals convencions nacionals i internacionals en matèria 
de turisme LGBTI.

g) Augmentar la transparència i la participació directa dels ajuntaments en la 
presa de decisions i en la gestió de les activitats finançades en l’IEET a Catalunya, 
publicant anualment en el web de la Direcció General de Turisme la recaptació 
obtinguda per aquest concepte, la relació detallada dels projectes finançats amb el 
Fons de foment del turisme, els costos que ha significat cada un d’aquests projectes, 
el romanent disponible al final de l’exercici i els projectes pendents d’iniciar.

h) Establir un pla d’actuació, durant la temporada d’estiu, davant possibles in-
cidències relacionades amb el transport aeroportuari, en coordinació amb tots els 
agents que hi estan implicats.

i) Fer una anàlisi pilot de mobilitat i de fluxos turístics per mitjà de la informació 
derivada de la telefonia mòbil sobre els espais turístics de més densitat turística de Ca-
talunya, amb la possibilitat d’estendre’l a altres zones, i publicar un calendari de l’inici 
de la digitalització del patrimoni cultural i les principals icones turístiques.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 11/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ocupació 
d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals
302-00011/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 17, 11.10.2018, DSPC-P 22

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, d’acord amb 

l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’ocupació d’immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (tram. 
302-00011/12), presentada pel diputat Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar (reg. 9912), pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 10866), pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 10887) i pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
10897).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’ocupació d’immobles per a dur-hi a 

terme activitats il·legals, insta el Govern a: 
a) Incrementar la col·laboració i la cooperació amb totes les administracions, 

especialment amb l’Administració general de l’Estat, per a detectar les rutes del 
narcoturisme internacional i dur a terme les actuacions corresponents, i dissenyar 
i executar un pla del Servei Català de la Salut - Sub-direcció General de Drogode-
pendències de lluita contra la toxicomania des d’un perspectiva sanitària destinada 
a la prevenció i el tractament de les addiccions, amb estratègies transversals orien-
tades a la comunitat.

b) Identificar les comunitats de veïns més vulnerables amb l’objectiu de priorit-
zar-ne la protecció prèvia, garantir que puguin denunciar d’una manera àgil les ac-
tuacions de les màfies o la situació de vulnerabilitat en què es troben i gaudir d’una 
indemnitat i una confidencialitat efectives tant abans com després de les denúncies.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari tercer, Joan García González; el president, Roger Torrent i Ramió
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de 
la renda garantida de ciutadania
202-00010/12

TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Acord: Ple del Parlament, sessió 17, tinguda el 10.10.2018, DSPC-P 21.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les 
xarxes socials
250-00313/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17904 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17904)

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

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un ús estric-
tament institucional de tots els seus perfils oficials a les xarxes socials i no reflectir 
en cap moment l’activitat privada o política dels consellers.

Proposta de resolució sobre la categorització objectiva dels 
gimnasos
250-00329/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17953 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17953)

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

1. Establir de forma consensuada amb el sector una classificació d’instal·lacions 
de fitness a Catalunya en el marc de l’elaboració de la nova llei de l’Activitat Física 
i de l’Esport.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
406-00001/12

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT 

I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 11 d’octubre de 2018, en la sessió que ha convocat el president del Parla-
ment, s’ha constituït la Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de confor-
mitat amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 4 de setembre de 2018, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Ciutadans
José María Cano Navarro
Laura Vílchez Sánchez

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Eusebi Campdepadrós i Pucurull
Jordi Munell i Garcia

Grup Parlamentari Republicà
Jordi Albert i Caballero
Eva Baró Ramos

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Rafel Bruguera Batalla
Pol Gibert Horcas
Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Jéssica Albiach Satorres
Yolanda López Fernández

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Vidal Aragonés Chicharro 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, al qual ha correspost la 
presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord 
de la Mesa del Parlament del 24 de juliol de 2018, ha designat president el diputat 
Rafel Bruguera Batalla, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del 
Parlament, ha elegit vicepresident el diputat José María Cano Navarro, i secretari, el 
diputat Jordi Munell i Garcia.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comissió, 

Rafel Bruguera Batalla
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Marc Riera i Minguet, director de la 
Fundació del Món Rural, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació perquè presenti l’informe de l’Observatori del 
Món Rural corresponent al 2017
356-00210/12

SOL·LICITUD

Presentació: Imma Gallardo Barceló, del GP JxCat, Irene Fornós Curto, del GP 
ERC, Francisco Javier Domínguez Serrano, del GP Cs, Òscar Ordeig i Molist, del 
GP PSC-Units, Yolanda López Fernández, del GP CatECP, Natàlia Sànchez Dipp, 
del SP CUP-CC, Alejandro Fernández Álvarez, del SP PPC (reg. 17955).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, 10.10.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi 
de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 
d’octubre de 2018
356-00214/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
18344).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.10.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical 
de la Policia Autonòmica de Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi de la situació viscuda pels agents dels operatius 
policials l’1 d’octubre de 2018
356-00215/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
18345).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.10.2018.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi de la 
situació viscuda pels agents dels operatius desplegats l’1 d’octubre 
de 2018
356-00216/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb un altre diputat del GP Cs (reg. 
18346).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.10.2018.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-Fepol) davant la Comissió d’Interior perquè 
informi de la situació viscuda pels agents dels operatius desplegats 
l’1 d’octubre de 2018
356-00217/12

SOL·LICITUD

Presentació: Matías Alonso Ruiz, del GP Cs (reg. 18347).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 10.10.2018.
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