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Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària a Castellví de 
Rosanes
250-00758/13
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tal de Catalunya
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Institut de 
Vilafant
250-00761/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre la declaració del 16 de juliol com a dia de la memòria 
històrica LGBTI
250-00768/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació del centre his-
tòric de Lleida
250-00770/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població de la Platja de 
Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra la violència 
masclista
250-00772/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-28 al pas per Sorpe, 
a l’Alt Àneu
250-00773/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les vacants laborals
250-00774/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de Loteries de Catalunya
250-00777/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 5/2020, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient
250-00778/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre carrils bus a les carreteres C-33 i C-17 entre Barcelo-
na i Mollet del Vallès
250-00779/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació arran de les pun-
xades en espais d’oci nocturn
250-00780/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa d’Espais de Memòria 
Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la creació i el desenvolupament de programes de salut 
mental destinats als joves
250-00785/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00006/13
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 18
Retirades 18
Correccions d’errades 18
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües a l’escola
302-00186/13
Presentació: GP Cs 125

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica provo-
cada per la crisi
302-00187/13
Presentació: GP ECP 126

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les agressions a funcionaris de 
presons per part d’interns
302-00188/13
Presentació: GP PSC-Units 128

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica
302-00189/13
Presentació: GP PSC-Units 129

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs po-
lític de la catorzena legislatura
302-00190/13
Presentació: GP CUP-NCG 130

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política lingüística
302-00191/13
Presentació: GP ERC 131

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre l’estat del sistema de formació professional el curs 2022-2023
354-00160/13
Sol·licitud i tramitació 132

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

Sol·licitud de compareixença de Daniel Lafuente davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre l’estat dels drets dels professors del sistema educatiu públic
356-00842/13
Sol·licitud 132

Sol·licitud de compareixença de Carlos Silva, en representació de la plataforma 
Docents Lliures, davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre l’estat de la 
llibertat ideològica i lingüística als centres educatius
356-00852/13
Sol·licitud 132

Sol·licitud de compareixença de Santi Serrano, director acadèmic d’Smart School, 
davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre l’ús de les tecnologies avan-
çades en l’educació com a eina d’empoderament per a alumnes i docents i per a 
l’impuls del sistema educatiu
356-00855/13
Sol·licitud 132

Sol·licitud de compareixença del president del Consell Superior d’Avaluació del Sis-
tema Educatiu davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre els resultats de 
l’avaluació de quart d’ESO el 2022 i valori la qualitat del sistema educatiu
356-00856/13
Sol·licitud 133

Sol·licitud de compareixença de Guiomar Todó, directora general adjunta de l’entitat 
Educo, davant la Comissió d’Educació perquè exposi les conclusions de l’informe 
«Menjador escolar universal i gratuït: un objectiu assolible i urgent»
356-00857/13
Sol·licitud 133
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4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Audiència de Francesc Brosa, director general del Grup Mutuam, davant el Grup de 
Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00014/13
Acord de tenir l’audiència 133

Audiència de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per viure, davant el Grup de 
Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00015/13
Acord de tenir l’audiència 133

Audiència de Fernando Flores, professor de dret, davant el Grup de Treball d’Anàlisi 
de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00016/13
Acord de tenir l’audiència 134

Audiència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona davant el 
Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00017/13
Acord de tenir l’audiència 134

Audiència d’una representació del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelo-
na davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00018/13
Acord de tenir l’audiència 134

Audiència d’una representació de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00019/13
Acord de tenir l’audiència 134

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern 
i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert al conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00142/13
Presentació: president de la Generalitat 135

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de 
Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00003/13
Convocatòria de la primera prova 135
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informa 
de fiscalització 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, corresponent a l’exercici del 2017
256-00019/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 369)

On hi diu:
«Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informa de fiscalit-

zació 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, corresponent a l’exercici del 2017»

hi ha de dir:
«Resolució 394/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalit-

zació 3/2022, sobre el Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, corresponent a l’exercici del 2017»

Resolució 472/XIV del Parlament de Catalunya, sobre les mesures 
per al repoblament dels municipis rurals i sobre la connexió de fibra 
òptica i la cobertura de mòbil a les Terres de l’Ebre
250-00245/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 22, 21.09.2022, DSPC-C 382

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 21 de se-
tembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament 
de la connexió a la xarxa de telecomunicacions, de la fibra òptica i de la telefonia 
mòbil a les Terres de l’Ebre i de mesures per a millorar les condicions per al teletre-
ball en aquestes comarques (tram. 250-00245/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 18978).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa mesures que afavoreixin la rehabilitació, el lloguer i la com-

pra d’habitatges als municipis de la Catalunya rural, amb l’establiment d’ajudes i 
plans Renove, entre altres mesures, a fi de facilitar el repoblament de la Catalunya 
buidada.

b) Fomentar els espais de cooperació vinculats al teletreball, com el cotreball 
o els espais compartits, que permetin la conciliació familiar, i també l’adaptació 
d’aquests espais a l’entorn rural (cotreball rural). Cal reaprofitar els espais ja exis-
tents i dinamitzar-los per a fer-los útils i eficients.

c) Garantir la connexió de fibra òptica, l’últim quilòmetre a càrrec de les com-
panyies distribuïdores i la cobertura de mòbil a tots els municipis de les Terres de 
l’Ebre –de manera prioritària i urgent a tots els nuclis de població–, i també a les 
zones d’interès turístic que encara no tenen connectivitat, com la Via Verda de la 
Val de Zafán, una de les més visitades de l’Estat espanyol, que no en té a la major 
part dels trams de les Terres de l’Ebre.
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d) Continuar la redacció i aprovar, de manera consensuada i acordada amb el 
territori, el Pla de mobilitat de les Terres de l’Ebre.

e) Treballar transversalment per assolir l’objectiu de la màxima equitat territo-
rial, també pel que fa a les infraestructures i el transport, per tal d’aconseguir una 
connectivitat eficient amb els centres de treball, atenent les demandes i necessitats 
del territori.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 473/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de 
la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell
250-00697/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 22, 21.09.2022, DSPC-C 382

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 21 de 
setembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport a l’acaba-
ment de la carretera B-40 (tram. 250-00697/13), presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana (reg. 70185) i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 70206).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acordar amb el Govern d’Espanya els mecanismes que permetin de redactar 

el projecte de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell, inclosa en 
el Pla específic de mobilitat del Vallès, l’execució de les obres per part del Govern 
de la Generalitat i el conveni que garanteixi el finançament d’aquesta infraestructura 
per part del Govern d’Espanya.

b) Fer arribar els acords a què fa referència la lletra a al Congrés dels Diputats, 
als ajuntaments de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, a les cambres de comerç 
i indústria de Terrassa i Sabadell, i a Fem Vallès.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 474/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el transport 
ferroviari al Baix Penedès i el traspàs de Rodalies de Catalunya
250-00711/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 22, 21.09.2022, DSPC-C 382

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 21 de 
setembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el transport 
ferroviari al Baix Penedès (tram. 250-00711/13), presentada pel Grup Parlamentari 
d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 71714 i 71889).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar, en el termini de sis mesos, l’oferta de serveis ferroviaris de la línia 

R2 Sud de Rodalies de Catalunya entre Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Sant Vi-
cenç de Calders en el tram que comunica aquestes estacions amb les de Cubelles, 
Cunit, Segur de Calafell i Calafell, per tal d’adequar-la a la demanda actual, i nego-
ciar amb Renfe l’increment del material ferroviari i dels maquinistes necessaris per 
a fer-ho possible.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat el traspàs definitiu i complet de Rodalies 
de Catalunya.

c) Crear, mentre no finalitzi el desplegament de la T-mobilitat, un nou mapa tari-
fari metropolità que atribueixi la quarta zona a Calafell, Segur de Calafell i Cunit (i 
a altres municipis pròxims), i també un bitllet integrat amb Tarragona.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells

Resolució 475/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el Pla territorial 
sectorial agrari específic de la plana del Vallès i sobre l’espai 
d’interès natural de Gallecs
250-00718/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 22, 21.09.2022, DSPC-C 382

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 21 de 
setembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la modifica-
ció del Pla director urbanístic de l’actuació urbanística urgent de Santa Maria de 
Gallecs (tram. 250-00718/13), presentada pel Grup Parlamentari d’En Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 
71717), el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 71716) i el Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana (reg. 
71733).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar el Pla territorial sectorial agrari específic de la plana del Vallès.
b) Promoure, conjuntament amb els ajuntaments, el millorament dels polígons de 

l’eix de la riera de Caldes, per tal de garantir la plena ocupació, l’impuls de l’activitat 
productiva i la creació de llocs de treball.

c) Amb relació al terme municipal de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occi-
dental), crear una comissió mixta amb representació de l’Institut Català del Sòl, 
l’Ajuntament i la plataforma Salvem Gallecs per tal d’abordar el futur d’aquest espai 
agrari.

d) Amb relació al terme municipal de Parets del Vallès (Vallès Oriental), iniciar 
converses amb els ajuntaments implicats i el Consorci Besòs Tordera per a estudiar 
les possibles accions de restauració biològica al tram canalitzat de la riera Seca, a 
l’espai d’interès natural de Gallecs.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells
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Resolució 476/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
d’una bona connexió de telefonia mòbil i d’Internet a Benifallet
250-00725/13

ADOPCIÓ

Comissió de Polítiques Digitals i Territori, sessió 22, 21.09.2022, DSPC-C 382

La Comissió de Polítiques Digitals i Territori, en la sessió tinguda el dia 21 de 
setembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garanti-
ment d’una bona connexió de telefonia mòbil i d’internet a Benifallet (tram. 250-
00725/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya manifesta que és imprescindible garantir la igualtat 

d’oportunitats a tota la ciutadania de Catalunya pel que fa a la connectivitat digital 
i insta el Govern a: 

a) Garantir al municipi de Benifallet (Baix Ebre) una bona connexió de telefonia 
mòbil i d’Internet fixa, i afavorir la implantació d’altres companyies mitjançant tor-
res compartides de titularitat pública, si cal.

b) Fer totes les gestiones necessàries, en el termini de tres mesos i d’acord amb 
l’Ajuntament de Benifallet, davant les companyies del sector per tal de resoldre el 
problema de connexió de telefonia mòbil i d’Internet que pateixen la ciutadania i les 
empreses de Benifallet.

Palau del Parlament, 21 de setembre de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Aragonès Gràcia; el president de la Comis-

sió, Ramon Tremosa Balcells
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el Pla d’actuació 2022-2026 de 
Ferrocarrils de la Generalitat i els seus efectes pel que fa al 
transbordament a Martorell
250-00729/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72696).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el condicionament i el millorament de la 
carretera C-1311
250-00731/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72697).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció dels edificis d’educació 
infantil i primària de l’Institut Escola Mestre Andreu, de Sant Joan de 
les Abadesses
250-00732/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72698).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les condicions laborals i 
salarials del sistema públic de salut
250-00733/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72699).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola El Roser, de Torre-serona
250-00734/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72700).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport a la pagesia afectada per les 
gelades de l’abril del 2022
250-00737/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72701).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la jubilació anticipada del personal dels 
cossos penitenciaris
250-00747/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72702).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la millora dels fluxos de trànsit a 
l’autopista AP7
250-00748/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72703).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impacte de les males pràctiques del 
grup «G7» de constructores en l’economia catalana i l’Administració
250-00749/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72704).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de patrulles 
diàries del Cos de Mossos d’Esquadra a Barcelona
250-00750/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72705).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a 
l’Hospital del Vendrell
250-00753/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72706).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les línies R4 i R2 al 
Baix Penedès
250-00754/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72707).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el parc de bombers de Sabadell
250-00755/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72708).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’ampliar amb urgència 
l’ABS Vall del Ges
250-00756/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72709).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la restitució de l’assistència mèdica a 
diversos nuclis urbans de la Noguera
250-00757/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72710).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’assistència sanitària 
a Castellví de Rosanes
250-00758/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72711).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la graduació en educació secundària 
obligatòria de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament
250-00759/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72712).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els accessos al Mercat de la Flor i la 
Planta Ornamental de Catalunya
250-00760/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72713).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Institut de Vilafant
250-00761/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72714).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la declaració del 16 de juliol com a dia 
de la memòria històrica LGBTI
250-00768/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72715).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar la degradació 
del centre històric de Lleida
250-00770/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72716).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa al nucli de població de 
la Platja de Mont-roig, a Mont-roig del Camp
250-00771/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72717).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les bones pràctiques en la lluita contra 
la violència masclista
250-00772/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72718).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-28 al 
pas per Sorpe, a l’Alt Àneu
250-00773/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72719).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les vacants laborals
250-00774/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72720).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació d’immobles a Mataró
250-00776/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72721).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la loteria «La Dooble» de Loteries de 
Catalunya
250-00777/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72722).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei 5/2020, de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient
250-00778/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72723).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre carrils bus a les carreteres C-33 i C-17 
entre Barcelona i Mollet del Vallès
250-00779/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72724).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures i els protocols d’actuació 
arran de les punxades en espais d’oci nocturn
250-00780/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72725).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació i la inclusió a la Xarxa 
d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya del refugi antiaeri 
trobat a l’Institut Pau Vila, de Sabadell
250-00781/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72726).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació i el desenvolupament de 
programes de salut mental destinats als joves
250-00785/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP VOX (reg. 72727).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.10.2022 al 13.10.2022).
Finiment del termini: 14.10.2022; 10:30 h.
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3.10.30. Debats generals

Debat sobre l’orientació política general del Govern
255-00006/13

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 72763, 72768, 72769, 72793, 72798, 72799, 72800, 72801,72802, 72805, 72806, 

72807, 72808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.9.2022 

RETIRADES

Reg. 72803, 72804 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.9.2022

Reg. 73086 / Coneixement: Presidència del Parlament, 29.9.2022

CORRECCIONS D’ERRADES

Reg. 72883, 72884 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.9.2022

Reg. 72959, 72960, 73026, 73027, 73028, 73038, 73045, 73046, 73083, 73084, 

73087 / Coneixement: Presidència del Parlament, 29.9.2022

GRUP MIXT (REG. 72763, 73045, 73046, 73084)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del Grup Mixt, d’acord amb 

el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política ge-
neral del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Un Govern sense majoria parlamentària
Pere Aragonès, al maig de 2021 amb motiu del debat d’investidura, es va com-

prometre a renovar la confiança dels grups parlamentaris que el varen investir presi-
dent de la Generalitat presentant una qüestió de confiança als dos any de la inves-
tidura.

És cert que encara resten uns mesos per expirar el termini compromès pel propi 
Pere Aragonès, però no és menys cert que el president, i per tant també el Govern, 
actualment no tenen la confiança de la majoria parlamentària que va fer possible la 
seva investidura.

Les desconfiances mútues entre els partits que conformen l’actual Govern de la 
Generalitat i l’absència d’un programa i de projectes comuns i compartits entre els 
socis de govern i els seus socis parlamentaris, provoquen una important crisi polí-
tica a Catalunya que està desembocant en una preocupant paràlisi institucional i de 
govern que ja està afectant als catalans, a la nostra economia i a les polítiques pú-
bliques de la Generalitat.

Aquesta situació no pot continuar més temps i és del tot necessari que el presi-
dent de la Generalitat se sotmeti a la qüestió de confiança compromesa.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat 
a presentar, en el termini d’un mes, una qüestió de confiança per conèixer si l’actual 
govern compta amb els suports necessaris per continuar dirigint l’acció política i de 
l’Administració de la Generalitat.

Proposta de resolució 2. Recuperar el prestigi institucional
Les institucions catalanes han estat, i continuen sent, les grans damnificades de 

procés separatista. Els responsables polítics que han estat, i continuen estant, al seu 
capdavant les han utilitzat, i ho continuen fent, per implementar decisions il·legals 
que van en contra de la majoria de catalans i catalanes.
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En els darrers anys han situat les nostres institucions en una més que compro-
mesa, complicada i reprovable parcialitat que les ha convertit en institucions al ser-
vei d’una causa política i d’uns i per a uns catalans, excloent d’elles a la majoria de 
ciutadans.

És el moment de recuperar el prestigi institucional a Catalunya i convertir de nou 
les nostres institucions en institucions de tots els catalans i per a tots els catalans. 
L’existència d’una majoria política circumstancial no pot ser aprofitat mai com un 
pretext per a obviar i menystenir a la majoria de la societat catalana.

Per aquest motiu:
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Retornar i garantir la neutralitat, que mai s’hauria d’haver perdut, als espais 

públics i a les institucions catalanes.
b) Donar compliment a les sentències que obliguen a garantir i protegir els drets 

dels ciutadans i abstenir-se de promoure subterfugis amb els que eludir el compli-
ment dels mandats judicials.

c) Despolititzar els continguts i la programació dels mitjans públics de comunica-
ció de la Generalitat, garantint que l’oferta comunicativa i d’entreteniment d’aquests 
mitjans són plenament respectuosos amb el pluralisme polític i social present a la 
societat catalana.

d) Respectar els drets lingüístics de tots els catalans, molt especialment dels me-
nors. Garantir que el castellà esdevingui, juntament amb el català, llengua vehicular 
a l’ensenyament en, com a mínim, el termes que marca el TSJC, així com també 
protegir el dret dels alumnes catalans a poder utilitzar i expressar-se lliurement en 
qualsevol de les llegües oficials a Catalunya.

e) Garantir la seguretat jurídica i l’estabilitat política necessàries per al retorn de 
les empreses, la creació de nova activitat econòmica i la creació d’ocupació.

f) Acabar amb la seva acció exterior basada en el desprestigi de les nostres insti-
tucions, la mentida i la propaganda partidista i en el trencament amb els valors fun-
dacionals de la Unió Europea.

g) Garantir i vetllar per la neutralitat ideològica als centres universitaris de Cata-
lunya. Les universitats catalanes han de ser el reflex del pluralisme social i un espai 
lliure per al coneixement i el pensament.

2. El Parlament de Catalunya lamenta la situació de bloqueig en la que es troba a 
conseqüència de la negativa de Laura Borràs a renunciar a la presidència de la cam-
bra davant la suspensió dels seus drets i deures parlamentaris acordada per la Mesa. 
En aquest sentit, el Parlament constata la necessitat de posar fi a la situació d’interi-
nitat generada amb l’elecció d’una nova presidència plenament operativa.

Proposta de resolució 3. Reduir la despesa política per a lluitar contra 
la crisi
Estem travessant una nova crisi econòmica que està tenint lloc quan encara no 

ens hem recuperat de la crisi econòmica, social i sanitària generada per la pandèmia 
de la Covid-19. L’elevat preu de l’energia, del gas i dels carburants, juntament amb 
les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna i la desbocada inflació que ha fet 
créixer els preus està colpejant els pressupostos de les famílies catalanes que veuen 
com, dia rere dia, perdent poder adquisitiu.

Tanmateix, el sector públic no s’està veient afectat per aquesta crisi i té instru-
ments a la seva disposició per a combatre els efectes d’aquesta nova crisi. La política 
pressupostària, concretament la despesa pública, és un d’aquests instrument.

El Govern ha de concentrar la despesa pública de la Generalitat en aquelles ve-
ritables polítiques de suport a les persones en detriment de la despesa merament 
política, és a dir, aquella que no està associada directament a un servei públic i que 
només com a missió mantenir l’estructura política de l’administració.
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En aquestes setmanes el Govern hauria d’estar treballant en el projecte de pres-
supost per l’any 2023 per a que pugui entrar en vigor a l’inici del proper any.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2023 

amb el temps suficient, tenint en compte els terminis de la tramitació parlamentària, 
que garanteixi la seva entrada en vigor l’1 de gener del proper exercici.

2. Preveure en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 
2023 un increment significatiu de la despesa en política social, educació, sanitat i 
suport a l’economia productiva. Aquest increment ha de provenir d’un major per-
centatge d’aquestes polítiques en la despesa no financera disponible del pressupost.

3. Tancar totes les delegacions de Govern de la Generalitat a l’exterior, amb l’ex-
cepció de la delegació davant la Unió Europea, acordar el cessament dels delegats, 
i destinar el personal de les delegacions a reforçar la Xarxa de oficines Exteriors de 
Comerç i Inversió de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ).

4. Tancar, novament, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya-DIPLO-
CAT.

5. Aprovar, coincidint amb l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per 
a l’any 2023 i d’acord amb la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic, el pla de simplificació i reordenació 
del sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat orientat a l’op-
timització de recursos públics, l’eficàcia, l’eficiència organitzativa i la sostenibilitat 
financera per a garantir la qualitat dels serveis i les activitats que es presten.

6. Fixar, juntament amb els ens locals, entitats municipalistes i el Consell de Go-
verns Locals, un calendari de pagament dels deutes que la Generalitat de Catalunya 
manté amb les administracions locals i els ens que en depenen.

Proposta de resolució 4. Una fiscalitat en favor de les persones
Les famílies estan fent grans esforços i sacrificis per a minimitzar l’impacte que 

en les seves economies domèstiques està provocant l’encariment de l’energia, dels 
carburants i també dels productes de consum arrel de l’elevada inflació que anem 
acumulant en els darrers mesos.

És de justícia i equitat social compensar a les famílies amb una reducció dels im-
postos propis o d’aquells sobre els que la Generalitat té capacitat normativa.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2022, una modificació i una rebaixa del tram 

autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques, especialment per a les 
rendes baixes i les mitjanes, deflectint aquest impost per a adequar-lo a l’escenari 
actual d’inflació.

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

3. Derogar, per tenir una incidència negativa en l’activitat econòmica i en l’en-
cariment dels béns i serveis, els següents impostos i tributs propis creats per la Ge-
neralitat:

a) Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació 
comercial.

b) Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la in-
dústria.

c) Impost sobre begudes ensucrades envasades.
d) Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-

cànica.
e) Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
f) Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.
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4. Reduir, amb l’aprovació de les oportunes bonificacions, l’impost de donacions 
i l’impost sobre transmissions patrimonials quan es tracti de l’adquisició de l’habi-
tatge habitual o l’inici d’una activitat econòmica.

5. Aprovar, durant el primer semestre del 2023, l’avantprojecte de llei de mece-
natge i patrocini cultural per incentivar les aportacions privades a la cultura a través 
de mesures fiscals i convenis de col·laboració.

6. Crear, sobre la quota resultant, una bonificació del 100% a l’impost sobre el 
patrimoni si la quota és positiva després de les deduccions i bonificacions regulades 
per la normativa de l’Estat.

7. Ampliar el nombre actual de bonificacions al tram autonòmic de l’impost so-
bre la renda de les persones físiques que permeti als catalans poder deduir-se les 
despeses en escoles bressol, llibres de text i material escolar, l’aprenentatge de llen-
gües estrangeres, cobertura sanitària a través de mútues i la cura de persones majors 
de 75 anys.

8. Incrementar l’actual deducció al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per al lloguer de l’habitatge en el cas de joves fins a 35 anys i 
famílies nombroses i monoparentals.

Proposta de resolució 5. Enfortir l’economia, la seva competitivitat i la 
indústria
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Dotar als ajuntaments dels recursos necessaris per garantir la implementació 

a tota Catalunya de la finestreta única empresarial.
2. Continuar desplegant els mecanismes que faciliten la posada en funcionament 

d’activitats empresarials amb llicències exprés, prioritzant la comunicació prèvia 
enlloc de l’autorització i/o llicència administrativa.

3. Mantenir les mesures de liquiditat per a empreses, pimes, microempreses i 
autònoms iniciades arran de la crisi de la Covid-19, renovant les convocatòries i in-
crementant els ajuts amb un major pressupost com a mesures de suport als sectors 
que s’està veient afectats per l’actual conjuntura econòmica.

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

5. Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes 
específics dotats pressupostàriament i amb la posada en marxa de nous mecanismes 
de finançament que afavoreixin la indústria 4.0.

6. Posar en marxa, a través del Institut Català de Finances, línies de préstecs i 
avals per a finançar la reconversió industrial i digital de microempreses, autònoms 
i petites empreses.

7. Adequar els programes formatius per a preparar els professionals a les neces-
sitats de la indústria 4.0 i fomentar que les empreses facin inversió en la formació 
dels seus treballadors.

8. Completar l’arribada de la fibra òptica i la cobertura 5G arreu del territori de 
Catalunya.

9. Incrementar el suport als programes “Consolida’t” com a iniciativa per a pro-
moure la consolidació, el creixement i la reinvenció del treball autònom i lluitar con-
tra la destrucció d’ocupació autònoma.

10. Crear mecanismes amb el Govern d’Espanya per a garantir que els recursos 
provinents dels Fons Next Generation arriben de forma efectiva als seus destinataris 
i contribueixen a l’enfortiment de l’economia i dels sectors productius.

Proposta de resolució 6. Aposta per les infraestructures
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Posar en marxa les mesures necessàries i dins de les seves competències per 
a reduir les retencions i els accidents a les vies de gran capacitat que travessen Ca-
talunya.

2. Sol·licitar al Govern d’Espanya l’ampliació de la capacitat viària de l’autopis-
ta AP-7 en tot el seu recorregut al llarg de Catalunya com a mesura per evitar els 
constants problemes de saturació i caos que pateix aquesta infraestructura viària.

3. Finalitzar, sense més dilacions ni sobrecostos pels catalans, les obres del tram 
central de la línia 9 del metro de Barcelona.

4. Finalitzar el projecte constructiu de la línia 12 del metro, plantejat com a fer-
rocarril metropolità entre Sarrià i Castelldefels i iniciar els projectes d’ampliació de 
les línies 1, 2, 3 i 4 del metro.

5. Iniciar les obres de perllongament de la C-32 entre els municipis de Blanes i 
Lloret de Mar que permeti descongestionar el trànsit de la zona.

6. Iniciar la construcció del túnel de la Bonaigua a la C-28 que millori la conne-
xió de les comarques del Pallars Sobirà i la Val d’Aran.

7. Impulsar la construcció de l’autovia entre Tàrrega-Balaguer-Alfarràs (C-53 i 
C-26) i fer realitat el desdoblament de la C-13 entre Térmens i Balaguer.

8. Revisar la xarxa ferroviària de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
per a garantir la seguretat dels usuaris i evitar accidents com el succeït recentment.

9. Acordar, juntament amb els ens locals, els mecanismes de compensació pels 
perjudicis econòmics que ha generat la fi de les concessions de les autopistes de 
l’AP-7 i la C-32.

10. Adoptar, abans de finalitzar l’any 2022, un pla de rescat accelerat de les auto-
pistes de peatge explícit de concessió de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu 
de reduir progressivament el preu, tendint a la seva desaparició de manera anticipa-
da al termini de la concessió.

11. Reprendre, de forma immediata, la negociació amb el govern d’Espanya que 
permeti l’aprovació de la inversió necessària per fer realitat l’ampliació de l’aeroport 
del Prat esdevingui un hub intercontinental.

Proposta de resolució 7. A favor del trilingüísme i els drets lingüístics 
de tots els catalans
Els successius governs de la Generalitat no han permès que a Catalunya la llen-

gua comuna de l’Estat, el castellà, que no cal recordar que també és llengua oficial 
a Catalunya i llengua materna de la majoria de catalans, tingui la presència que li 
correspon a l’ensenyament.

Li han negat el caràcter de llengua vehicular i l’han relegat com a llengua d’en-
senyament, donant-li el mateix valor curricular que el d’una tercera llengua estran-
gera. En aquest context, les famílies han hagut de defensar els seus drets lingüístics 
i els dels seus fills i han aconseguit judicialment el que des de la Generalitat se’ls ha 
negat sempre: que el castellà esdevingui llengua vehicular, juntament amb el català, 
i que com a mínim el 25% de les hores lectives s’imparteixin en aquesta llengua.

Per evitar que el reconeixement judicial del castellà com a llengua vehicular a 
l’ensenyament a Catalunya sigui efectiu, el Govern amb el suport del seus socis, en-
tre els que es troben el govern socialista de Pedro Sánchez, han aprovat un subter-
fugi amb el ignorar les resolucions judicials.

Davant aquesta maniobra deplorable que vulnera els drets lingüístics tots els 
catalans cal garantir un instrument amb el que fer-los efectiu, de la mateixa forma 
com es fa a altres comunitats autònomes amb llengua cooficial. Cal implementar el 
trilingüísme a Catalunya de tal forma que la presència del català, el castellà i d’una 
llengua estrangera, principalment l’anglès, tingui una presència equilibrada i garan-
teixi el caràcter vehicular a totes tres llengües.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1. Implantar el trilingüísme a l’ensenyament no universitari a Catalunya, garan-
tint el caràcter vehicular del català, el castellà i l’anglès a l’ensenyament i on les tres 
llengües tinguin una presència equilibrada i igual en tot l’horari lectiu.

2. Garantir als alumnes d’ensenyaments superiors el dret a la disponibilitat lin-
güística, de tal forma que, puguin cursar els seus estudis de grau i màsters tant en 
llengua catalana com en llengua castellana, segons les preferències de l’alumne.

3. Derogar el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i 
de recerca de Catalunya que fixa com a objectiu que, al 2025, el 80% de les classes 
sigui en català i preveu mecanisme de denúncia i control als professors.

4. Posar fi a la persecució de qui, lliurement, ròtula el seu establiment en castellà, 
derogant les sancions lingüístiques i retornar els imports recaptats indegudament.

Proposta de resolució 8. Per un millor ensenyament
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar el pla estratègic de l’etapa educativa 0-3 anys a Catalunya que ser-

veixi per revertir les desigualtats en l’escolarització de la petita infància. Per a que 
sigui efectiu aquest pla ha d’incloure, almenys:

a) Un anàlisi conjunt de l’oferta pública i privada i la demanda real i potencial al 
territori, per a concentrant els recursos i les inversions a les zones on realment no 
queden cobertes o que necessiten més equipaments.

b) L’acord del model de finançament de l’etapa 0-3 anys que permeti que tots els 
infants en situacions de pobresa o vulnerabilitat puguin accedir a la xarxa pública i 
privada de llars d’infants, bé sigui a través de finançament directe o bé a través de 
subvenció.

c) La creació en el període de cinc anys de cent mil places de cobertura pública 
en el primer cicle d’educació infantil.

2. Millorar la lluita contra la bretxa digital en totes les etapes educatives durant 
el curs 2022-2023 destinant 50 milions d’euros per a la renovació d’equips infor-
màtics, l’adquisició de nous equipaments, la posada en marxa de xarxes de dades, 
entre altres.

3. Aprovar, durant el primer trimestre del 2023, ajuts i línies de finançament des-
tinats a les famílies per a garantir l’accés a internet, l’adquisició i renovació d’equi-
paments informàtics, posant especial atenció en famílies de l’entorn rural i en les 
famílies amb menys recursos.

4. Incrementar el pressupost dels recursos especialitzats per a garantir el ple des-
plegament del decret d’escola inclusiva, reforçant l’acció dels professionals per tal 
millorar la resposta coordinada en situacions de major vulnerabilitat de la població 
escolar.

5. Elaborar, abans de finalitzar el curs escolar 2022-2023 i en un horitzó tempo-
ral de cinc anys, un pla per a posar fi a la utilització de barracots com a aularis en 
els centres educatius sostinguts amb fons públics.

6. Fomentar, en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics, la posada 
en marxa de programes de reciclatge de llibres de text i material escolar amb els 
que garantir l’accés a aquests materials a tots els menors en edat escolar, mentre no 
estigui garantida la seva gratuïtat.

7. Impulsar la col·laboració entre centres educatius i centres culturals per aconse-
guir intercanvis creatius i útils, i promoure les jornades d’entrada gratuïta als joves 
a museus i centres culturals.

8. Revisar constantment el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant 
l’assetjament i el ciberassetjament en l’àmbit escolar, impulsant alhora l’adopció de 
plans de prevenció i lluita contra l’assetjament escolar en tots els centres educatius.

9. Preservar el Servei d’Educació de Catalunya creat per la Llei d’Educació de 
Catalunya, garantint en tot cas l’estabilitat, la vigència i la suficiència dels concerts 
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educatius que es presten de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legal-
ment establerts per a l’accés i el manteniment d’aquests concerts.

10. Incrementar, en l’horitzó temporal 2023-2028, la dotació pressupostària de 
les polítiques educatives fins assolir la fita fixada a la LEC de destinar 6% del PIB 
per a finançament públic en educació.

Proposta de resolució 9. Polítiques per afavorir l’emancipació juvenil
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Desenvolupar el model de formació professional dual d’acord amb les necessi-

tats i especificitats sectorials i territori, avançant en el número d’alumnes en aquesta 
modalitat de FP incrementant suficientment l’oferta de número de places de tal for-
ma que no quedi demanda sense atendre.

2. Establir convenis de formació professional dual amb empreses i sectors amb la 
finalitat de donar satisfacció a la necessitat de cobrir perfils tècnics específics molt 
demandats al mercat de treball.

3. Posar en marxa un programa d’ajuts públics dirigits a afavorir la contractació 
indefinida dels joves menors de trenta-cinc anys, cobrint durant un període de sis 
mesos, les despeses de contractació que generi la contractació d’aquest col·lectiu.

4. Impulsar, en col·laboració dels ens locals i el tercer sector, programes i tallers 
de formació i treball per a joves menors de trenta-cinc anys i que siguin aturats de 
llarga durada i/o persones en risc d’exclusió social.

5. Desenvolupar un programa d’impuls i suport per a joves autònoms per a faci-
litar el relleu en els negocis i reflotar projectes econòmics d’autònoms i pimes im-
pulsades per joves que es trobin en situació de dificultat.

6. Afavorir el retorn dels joves catalans que han marxat a treballar a l’estranger 
amb actuacions dirigides a facilitar la contractació i recuperar el talent perdut a tra-
vés de programes de segona oportunitat.

7. Crear línies d’ajuts i subvencions que afavoreixin el retorn dels joves a l’entorn 
rural, i que els permeti iniciar o reprendre una activitat laboral en l’àmbit de l’agri-
cultura, la ramaderia, la pesca, l’agroturisme i turisme rural.

8. Posar en marxa un programa d’accés al primer habitatge per a joves menors 
de trenta-cinc anys, a través del parc públic d’habitatge de la Generalitat i dels ens 
locals.

9. Establir mecanismes i instruments de diàleg amb les entitats financeres que 
disposen d’habitatges buits a Catalunya per a posar-los a disposició del mercat jove 
a través de programes d’habitatge social.

10. Posar en marxa un conjunt de beneficis fiscals als propietaris que situïn la 
renda de lloguer, en el cas de llogaters joves, com a mínim un 20% per sota del preu 
de referència recomanat

11. Implementar la Resolució 185/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la salut 
mental, posant èmfasi en l’atenció a la infància, l’adolescència i el jovent, garantint 
l’accés als recursos, programes i tractaments de la xarxa de salut mental, indepen-
dentment del territori on visquin, amb la freqüència i la intensitat que calgui per a 
garantir el tractament correcte i la recuperació dels usuaris.

12. Promoure programes psicoeducatius, psicoterapèutics i de suport a les famí-
lies dels usuaris que reben un seguiment en la xarxa de salut mental pública i garan-
tir-hi l’accés, així com programes de lluita contra l’estigma dedicats específicament 
als infants, adolescents i joves amb trastorns mental, i reforçar el Codi Risc Suïcidi 
amb una línia específica al col·lectiu de joves.

Proposta de resolució 10. Impuls a la universitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fomentar entre les universitats catalanes l’establiment d’un horari lectiu com-

patible amb l’exercici d’una activitat laboral o de pràctiques per part de l’alumne, 
possibilitant el disseny de l’horari acadèmic en funció de l’horari laboral.



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 25 

2. Incrementar el número d’hores lectives i d’assignatures en graus i màsters uni-
versitaris que s’imparteixen en anglès, o en qualsevol altre llengua estrangera, per 
a millorar les habilitats i els coneixements dels alumnes en aquestes llengües amb 
l’objectiu de capacitar-los en un món laboral global.

3. Promoure línies de finançament específiques a les universitats catalanes per 
a que assoleixin millores en els seus índex d’investigació, innovació i ocupabilitat.

4. Vetllar per a que totes les pràctiques necessàries per a l’assoliment d’ensenya-
ments post-obligatoris siguin remunerades per les empreses que les ofereix.

5. Posar en marxa un programa acadèmic de beques i ajuts per a fomentar l’ar-
ribada a les universitats catalanes d’alumnes de la resta d’Espanya i d’Europa que 
serveixin d’atracció de talent i coneixement.

6. Incrementar fins els 60 milions d’euros el pressupost destinats per contractar 
a temps complet professors universitaris que ara són associats per tal de poder fer 
front a la manca de relleu generacional en el sistema universitari català.

7. Incrementar, en el marc del pressupost de la Generalitat per la 2023, el finan-
çament a les universitats públiques catalanes en 110 milions d’euros per tal de poder 
arribar a assolir l’any 2024 el finançament previst al Pla nacional per a la Societat 
del Coneixement.

8. Acordar definitivament, conjuntament les universitats catalanes, el model de 
finançament que consolidi de forma estable l’autonomia financera de les universi-
tats.

Proposta de resolució 11. Enfortir el sistema sanitari
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar una planificació, i dotar-la pressupostàriament en el marc dels pres-

supostos per al 2023, per dotar de Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) 
d’alta resolució a les poblacions de més de 30.000 habitants en els propers cinc anys.

2. Impulsar un pla de reforçament de l’atenció primària, amb la dotació pressu-
postària corresponent, amb el que aquest nivell assistencial pugui recuperar el nivell 
d’activitat previ a la pandèmia de la Covid-19 i el doti dels mitjans necessaris per a 
fer front a noves i futures crisis sanitàries.

3. Garantir a la plantilla en l’atenció primària d’un pediatre per cada 1.200 habi-
tants menors de quinze anys, amb una distribució territorial adequada que permeti 
atendre tota la població infantil.

4. Crear equips multidisciplinaris en l’àmbit de la pediatria i reforçar els equips 
d’infermeria especialistes en pediatria oferint-los una formació continuada perquè 
actualitzin llurs coneixements permanentment.

5. Implementar un pla de xoc amb el que seguir recuperant tota l’activitat ordi-
nària i l’activitat no realitzada durant la crisi sanitària en consultes d’especialistes, 
proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, reduint el temps d’espera.

6. Revertir les desigualtats territorials que actualment existeixen en les llistes 
d’espera d’accés a primeres visites mèdiques, proves diagnòstiques i intervencions 
quirúrgiques.

7. Aprovar, durant el primer trimestre del 2023, un pla de xoc de caràcter inde-
finit per a reduir les llistes d’espera en l’atenció primària, l’atenció especialitzada, 
proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, garantint un temps màxim d’es-
pera.

8. Acordar, d’acord amb el sector farmacèutic, quines de les mesures adoptades 
durant l’emergència sanitària de la Covid-19 poden romandre assignades a les ofi-
cines de farmàcia, així com la seva participació dels professionals de la farmàcia en 
altres àmbits de l’assistència sanitària.

9. Reforçar la xarxa i els serveis de salut mental en tot el territori, incrementant 
els recursos pressupostaris necessaris, així com també la plantilla dels professionals 
de salut i altres especialistes essencials.
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10. Reduir la precarietat i la temporalitat laboral de tot personal sanitari a Cata-
lunya, consolidant les plantilles i millorant les condicions de treball.

11. Incrementar, en el marc dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, el 
pressupost destinat a l’atenció primària, de tal forma que la dotació prevista per a 
aquest nivell assistencial del sistema de salut representi el 25% del pressupost total 
de les polítiques de salut.

12. Incrementar en 5.000 milions d’euros, de forma sostinguda i constant fins el 
2026, el pressupost de la sanitat pública a Catalunya, donant així compliment als 
acords del Parlament.

Proposta de resolució 12. Millorar l’atenció social
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar, en el marc dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, la in-

versió pública en polítiques de protecció i promoció social per situar la inversió so-
cial a Catalunya, com a mínim, al nivell de la inversió mitjana de la Unió Europea.

2. Actualitzar, en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 
2023, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) congelat des del 2010, 
per revertir definitivament l’efecte limitador que ha generat en les polítiques socials, 
revisant, alhora, el model d’actualització i revisió de l’IRSC per a que es tingui en 
compte el context i necessitats socioeconòmiques de cada moment.

3. Reformar el model residencial que permeti millorar la qualitat assistencial 
dels centres destinats a persones grans, dependents i persones amb discapacitat, per 
tal de:

a) Situar els residents i l’atenció a llurs necessitats en el centre del sistema.
b) Dotar els centres del equipament sanitari mínim i accés immediat al servei 

mèdic i d’infermeria.
c) Garantir la coordinació amb els serveis sanitaris d’atenció primària, i d’aten-

ció hospitalària, per tal que els residents rebin, en tot moment, l’atenció necessària.
d) Posar en valor, laboral i socialment, els treballadors i treballadores dels sec-

tors residencials posant en marxa mesures per a garantir la seva formació, la quali-
ficació i els drets laborals.

4. Completar la permeabilitat entre les residències de gent gran, l’atenció primà-
ria i l’atenció hospitalària per garantir un seguiment sanitari constant i permanent 
als residents en aquest tipus centres assistencials.

5. Implementar iniciatives comunitàries dirigides a la cura de les persones de-
pendents i sense recursos, amb especial atenció als serveis d’atenció domiciliària 
(SAD).

6. Reconvertir el sistema d’acompanyament a la gent gran perquè el seu domicili 
esdevingui el centre d’atenció en casos de vulnerabilitat, de tal forma que els serveis 
assistencials s’apropin al domicili, i no sigui l’inrevés.

7. Incrementar, en els propers tres anys, en 3.000 el nombre de places públiques 
disponibles en centres residencials per a gent gran, dependents i persones amb dis-
capacitat per a fer front la demanda existent.

8. Actualitzar, abans de finalitzar l’any 2022, la cartera de serveis socials, vigent 
des del 2010, per a incloure nous serveis i noves prestacions i adaptar-la a les neces-
sitats i el context actual.

9. Desplegar el II Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024.
10. Desplegar, actualitzar i reformar durant el 2023 la normativa social vigent a 

Catalunya, especialment:
a) Desplegar, en la seva totalitat, la Llei 12/2007, del 11 d’octubre, de Serveis 

Socials.
b) Impulsi la llei d’acció concertada per la provisió de serveis d’atenció a les per-

sones de caràcter social per garantir una transformació del model de col·laboració 
publico-social.
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c) Desplegar, de forma total i efectiva, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

d) Impulsar l’aprovació d’una nova legislació de suport a les famílies, que s’adap-
ti millor a necessitats i a la realitat de les famílies i millori la seva protecció davant 
el risc d’exclusió social.

e) Desplegar el reglament de la Llei 13/2014, d’Accessibilitat, garantint la parti-
cipació dels col·lectius a qui afecta directament la llei.

f) Desplegar totalment la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista.

11. Renovar els contractes programa de serveis socials signats per la Generalitat 
i els ens locals, adaptant-los a les necessitats actuals, tot augmentant la ràtio dels 
equips dels serveis socials bàsics.

12. Impulsar, en el marc dels pressupostos per al 2023, un pla plurianual de mi-
llora del finançament del conjunt de serveis d’atenció a les persones de caràcter so-
cial.

13. Aprovar un sistema anual de revisió de preus de la xarxa de serveis socials 
d’atenció pública per resoldre, entre d’altres, situacions com l’actual en què l’elevada 
inflació està comportant un increment extraordinari de costos de subministraments.

14. Aprovar un pla de protecció integral per fer front als maltractaments que pa-
teixen les persones grans i les persones amb discapacitat.

15. Augmentar els espais diürns d’atenció a les famílies, especialment a les que 
es troben en situació d’exclusió social. Aquests espais han d’ésser oberts per treba-
llar habilitats parentals, fer prevenció, donar suport psicològic, oriental en la criança 
dels més petits i prendre consciència dels drets i deures familiars.

16. Dissenyar, juntament amb la resta d’administracions catalanes, agents socials 
i el tercer sector, nous plans integrals de lluita contra la pobresa, especialment la po-
bresa infantil, amb l’objectiu de donar respostes compartides, més eficaces i globals 
a les necessitats de les persones que es troben en risc d’exclusió social.

17. Acordar, urgentment amb el Govern d’Espanya, la gestió de l’ingrés mínim 
vital per part de la Generalitat que permeti la correcta coordinació d’aquesta aju-
da amb la renda garantida de ciutadania i la simplificació i agilització dels tràmits 
d’aquestes dues prestacions.

Proposta de resolució 13. Protegir als propietaris davant l’okupació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar, dins l’àmbit competencial de la Generalitat, les mesures per do-

nar resposta a la problemàtica social que representen les ocupacions il·legals d’ha-
bitatges.

2. Millorar l’actuació de la Generalitat davant denúncies d’ocupacions il·legals 
d’habitatges, amb l’objectiu que els denunciants no se sentin desprotegits ni desem-
parats.

3. Incrementar la seguretat jurídica a propietaris i petits arrendadors, que els 
protegeixi davant l’ocupació il·legal i els permeti de recuperar l’habitatge de manera 
ràpida.

4. Revisar el protocol policial d’actuació davant l’ocupació il·legal d’habitatges 
per tal d’agilitzar la resposta quan l’ocupació prové de màfies que persegueixen be-
neficis econòmics amb actuacions i activitats il·legals, tot incrementant la vigilància 
i el control sobre aquestes màfies.

5. Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions legals necessàries que per-
metin, en un termini de 24 hores, el desallotjament d’un immoble ocupat de manera 
delinqüencial.

6. Crear un servei específic per unificar i coordinar les accions de la Generalitat 
i els ens locals per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges i ofereixi ajuda i asses-
sorament als propietaris afectats per l’ocupació.



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 28

7. Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, i també 
la que es presta per mitjà dels ajuntaments, davant les d’ocupacions motivades per 
motius socials o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions per a aquestes famí-
lies mitjançant el parc públic d’habitatges de la Generalitat i els ajuntaments.

Proposta de resolució 14. Més seguretat als carrers i protecció al 
personal de presons
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reconèixer la tasca incansable dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional 

i de la Guardia Civil en la defensa de l’ordre democràtic i constitucional a Catalunya 
i en la garantia dels drets i les llibertats de tots els catalans.

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

3. Incrementar els agents dels Mossos d’Esquadra destinats en l’àmbit rural i per-
metre la col·laboració activa dels pagesos amb els Mossos d’Esquadra per evitar els 
robatoris en les seves propietats, tot deixant palès que la responsabilitat de l’ordre 
públic és dels Mossos d’Esquadra.

4. Aprovar la regulació que permeti l’exercici d’una segona activitat en el Cos 
dels Mossos d’Esquadra i en el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

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

6. Presentar-se com a acusació en tots els procediments judicials que s’iniciïn 
amb motiu d’actes violents contra els agents dels Mossos d’Esquadra.

7. Aprovar un calendari de convocatòries d’accés al Cos de Mossos d’Esquadra 
per als propers quatre anys per garantir, d’una banda, l’estabilitat de la plantilla, i 
d’una altra la suficient dotació d’agents i presència a totes les àrees bàsiques policial.

8. Millorar la col·laboració i la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i les 
policies locals, revisant i actualitzant els convenis entre el Govern i els respectius 
ajuntaments.

9. Aprovar un projecte de llei se seguretat i civisme per a garantir la utilització 
de l’espai públic en condicions de llibertat, neutralitat i tranquil·litat.

10. Adoptar, de forma urgent i en qualsevol cas abans de finalitzar l’any 2022, un 
pla de xoc per a protegir els professionals penitenciaris de les agressions que patei-
xen. Aquest pla de xoc ha de garantir, almenys:

a) Més mitjans materials com ara els aerosols d’acció adequada, recollits al re-
glament penitenciari.

b) Protocols específics i sistemàtics per a interns de violència extrema amb la 
possibilitat d’aplicar mesures de seguretat preventives per a aquest perfil de població 
reclusa quan compleixen sancions o primers graus.

c) Suport judicial al personal de presons, davant cada agressió o denuncia falsa, 
presentant-se el Govern com acusació particular.

d) La convocatòria de places necessàries per a revertir l’envelliment de les plan-
tilles, reduir la temporalitat i oferir estabilitat al personal de presons.

e) El reconeixement dels funcionaris de presons com a agents de l’autoritat.

Proposta de resolució 15. Món rural
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar , abans de finalitzar el 2022, un pla de suport a la pagesia i la rama-

deria davant l’afectació que està tenint en aquets sector el conflicte bèl·lic d’Ucraïna. 
Aquest pla ha de contenir, almenys:

a) Ajuts directes pels professionals agraris dels sectors més afectats per la situa-
ció de crisi actual, agreujada pel conflicte d’Ucraïna.
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b) Ajuts temporals excepcionals del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER) pels professionals del sector de l’aviram i del sector porcí no in-
tegrat.

c) Línies de crèdit bonificat de l’Institut Català de Finances per tot el sector agra-
ri per ajudar a capitalitzar el sector en aquest moment de grans incerteses.

2. Promoure la incorporació de joves a l’activitat agrícola i ramadera per tal de 
facilitar el relleu generacional al camp amb les mesures:

a) La creació d’una bonificació de l’arrendament de terres per part de joves agri-
cultors i ramaders.

b) Modificar el règim d’ús del sòl no urbanitzable, amb l’objectiu de permetre la 
construcció d’un nou habitatge familiar destinat als membres directes de la família 
dedicats a l’activitat agrícola o ramadera.

c) Donar suport, a través de línies d’ajuts i de finançament, a la modernització 
d’explotacions agrícoles i ramaderes.

3. Davant l’entrada en vigor de la Llei 7/2022, implementar, abans de finalitzar 
el mes d’octubre d’enguany, un sistema àgil d’autoritzacions de les cremes de restes 
vegetals per motius justificats excepcionalment.

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

5. Agilitzar els ajuts directes, les mesures fiscals i socials compromeses pel Go-
vern i pel Govern d’Espanya per tal de minimitzar l’impacte de les pèrdues produï-
des en el resultat de les explotacions de fruita seca i dolça arrel de les glaçades tin-
gudes durant el 2022.

6. Incrementar el pressupost destinat a la neteja de les lleres dels rius de les zones 
rurals, estenent, alhora, el pla pilot posat en marxa que permet als agricultors, amb 
autorització prèvia, poder netejar les zones conflictives de les lleres que afecten les 
seves parcel·les.

7. Potenciar l’establiment d’empreses i famílies als entorns rurals amb una menor 
densitat de població per afavorir el desenvolupament econòmic d’aquestes zones i 
evitar el despoblament.

8. Promoure, conjuntament amb el sector, la nova llei de caça que doti a Catalu-
nya d’una llei pròpia en substitució de la legislació de 1970.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu del G Mixt

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 72768, 72803, 

72804, 73038)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Pressupostos de la Generalitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Presentar el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per a l’any 2023 i el projecte de Llei de mesures fiscals i financeres durant el mes 
d’octubre per tal que es puguin aprovar en temps i forma entrant en vigor a 1 de ge-
ner de 2023.
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2. Obrir un diàleg amb els grups parlamentaris disposats a cercar un acord ampli 
i transversal al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2023, donant així la millor resposta possible a la situació que vivim i viurem els 
propers mesos.

3. Obrir un diàleg amb els agents socials i econòmics, abans de presentar el pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, per garantir 
mesures que donin resposta a la situació de vulnerabilitat i desigualtats que pateixen 
moltes famílies i empreses catalanes.

Proposta de resolució 3. Universitats, recerca i innovació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Garantir el compliment del que estableix el Pacte Nacional per la Societat del 

Coneixement, en relació a l’increment de la inversió pública en universitats arribant 
fins els 1.216 M€ per a l’any 2023.

2. Garantir el compliment del que estableix el Pacte Nacional per la Societat del 
Coneixement, en relació a l’increment de la inversió pública en recerca, desenvolu-
pament i innovació arribant fins els 415 M€ l’any 2023.

Proposta de resolució 4. Transició energètica
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Afavorir la inversió per als propers dos anys en: 1.250 MW eòlica, 1.200 MW 

de fotovoltaica en sòl i 545 MW de fotovoltaica en sostre i 10 plantes de biogàs 
alimentades per residus orgànics, assegurant el compliment dels primers objectius 
marcats pel 2030.

2. Elaborar, en el termini d’un mes, un paquet de mesures per fomentar i agilitar 
la implantació de les energies renovables. El Govern haurà d’establir la tramitació 
ambiental de determinats projectes d’energies renovables a 3 mesos i limitar els trà-
mits d’informació pública i consultes a organismes mitjançant «silencis positius» 
estrictes i transparents. Un procediment d’urgència limitat a desembre del 2024 
basat en raons d’interès públic de reducció de la dependència energètica, la conten-
ció de preus i la garantia de subministrament. Juntament amb mesures de tipus ur-
banístic com fixar àrees de desenvolupament prioritari i un Pla Director d’Energia 
per 80.000 Ha de territori en un període de 6 mesos o establir la obligatorietat de 
reserves de sòl per la instal·lació de renovables en els Plans Generals d’Ordenació 
Urbana (PGOU). Aquestes mesures requeriran d’una contractació extraordinària i 
temporal o externalització tècnica de revisió administrativa dels projectes presen-
tats sempre amb l’aprovació i signatura final d’un funcionari del Departament. Així 
com fomentar la col·laboració entre departaments de serveis territorials per tal de 
suplir la falta de professionals fora de la demarcació de Barcelona i fomentar la for-
mació professional en el àmbit de les renovables (elèctrics, instal·ladors, etc.) per tal 
de maximitzar la creació de llocs de treball locals. Finalment caldrà crear un pla 
comunicatiu, divulgador i estès pel territori sobre la necessitat i els beneficis de la 
implantació de renovables.

3. Col·laborar amb el govern d’Espanya amb projectes d’interconnexió de gas en-
tre la península ibèrica i la resta d’Europa a través d’Itàlia i/o França per disminuir 
la dependència amb el gas rus i com a infraestructures estratègiques de futur pel 
transport d’hidrogen verd.

4. Aplicar el 50% de l´impost del fons de transició nuclear recaptat, és a dir, 
60 M d’euros anuals dels 120 previstos, vetllant per l équilibri territorial del país 
i invertint la resta dels recursos generats a càrrec d áquest Fons directament pels 
diferents departaments de la Generalitat en els territoris on s´han generat aquests 
recursos.
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5. Elaborar, en el termini d’un mes, un pla per fomentar l’estalvi energètic en què 
es donin ajudes directes als ajuntaments per combatre les factures de llum i gas que 
en la majoria de casos han augmentat entre un 40-60%.

Proposta de resolució 5. Infraestructures a Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Continuar parlant amb el govern d’Espanya i AENA per tal de transformar l’ae-

roport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un veritable hub intercontinental, que 
permeti el seu creixement amb respecte a la biodiversitat i a les directives ambien-
tals europees posant especial cura en la preservació de l’espai natural protegit del 
Delta del Llobregat, així com facilitant el desenvolupament d’un model aeroportu-
ari que permet la connexió amb alta velocitat ferroviària dels aeroports de Girona i 
Reus per a millorar la competitivitat i garantint el consens territorial.

Proposta de resolució 6. Protecció social i igualtat d’oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer del diàleg i el consens amb el Tercer Sector Social i amb d’altres agents 

socials un element indispensable per a la creació i posada en marxa de plans de xoc 
o paquets de mesures que tinguin com a objecte la reducció de les desigualtats a 
Catalunya.

2. Incrementar les quantitats de referència de la Renda Garantida de Ciutadania 
en un 15% durant un període transitori d’un any, en concordança amb l’increment 
d’un 15% de l’Ingrés Mínim Vital.

3. Comprometre’s a actualitzar, en els pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya per al 2023, després de 12 anys de congelació, l’Índex de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC) incrementant-lo en un 8,26% per tal de garantir l’increment del 
nivell de vida dels ciutadans i ciutadanes en risc d’exclusió social.

4. Publicar, en el termini de sis mesos, un estudi sobre la violència de gènere 
entre la població de 10 a 18 anys per detectar tota forma de violència física, psico-
lògica, sexual o verbal exercida sobre les adolescents per les seves parelles i/o ex-
parelles.

5. Elaborar, en el termini de sis mesos, un pla de mesures per fomentar la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a la cultura, que inclogui ajudes directes perquè la ciutada-
nia pugui adquirir i gaudir de productes i activitats culturals, i garanteixi l’estabilitat 
de les programacions d’arts escèniques i del conjunt de l’oferta cultural a Catalunya.

6. Augmentar, fins a 50 milions d’euros, els recursos destinats a complementar 
l’abonament del lloguer juvenil posat en marxa el govern d’Espanya, per tal de ga-
rantir la cobertura de la prestació social a tota la joventut que compleix els requisits 
per obtenir l’abonament.

7. Crear un fons de 100 milions d’euros destinat a ajudar als ajuntaments de Ca-
talunya a fer front a l’augment desmesurat dels subministres.

Proposta de resolució 7. Formació professional
El Parlament de Catalunya,
1. Reprova la gestió del Govern de la Generalitat en matèria de Formació Pro-

fessional i constata, entre d’altres, que el curs escolar 2022-2023 ha començat amb 
20.000 persones preinscrites que aspiraven a cursar cicles formatius a les quals el 
Departament d’Educació no ha assignat plaça abans de l’inici de curs, que pràcti-
cament un 50% de l’alumnat de Grau Mitjà abandona, que Catalunya no disposa 
encara d’una xarxa de Centres de Formació Professional integrada en ple funciona-
ment després de 7 anys de l’aprovació de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de forma-
ció i qualificació professionals, i que hi ha marge de millora pel que fa al procés de 
preinscripció, així com per la prospecció de necessitats formatives sectorials i terri-
torials i per una correcta planificació.
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2. Insta el Govern a impulsar un pacte per la transformació i modernització de la 
Formació Professional amb agents econòmics i socials, representants d’institucions 
i del territori, i persones expertes per dimensionar correctament l’oferta pública de 
FP i adaptar-la a les necessitats sectorials i territorials i a la demanda formativa de la 
ciutadania, per reforçar l’orientació i millorar i agilitzar el procés de preinscripció, 
i per fer una correcta prospecció i planificació, amb l’objectiu d’oferir una formació 
de qualitat, actualitzada i vinculada a sectors emergents, a totes les persones al llarg 
de la seva vida, sense exclusions; i contemplar els recursos necessaris per l’execució 
d’aquest pacte.

Proposta de resolució 8. Reforma laboral
El Parlament de Catalunya:
1. Celebra que l’aprovació de la Reforma Laboral (Reial Decret 32/2021) ha per-

mès complir l’objectiu del Govern de la Generalitat d’eliminar la preferència aplica-
tiva del conveni d’empresa o la subcontractació d’obra, tal com recull el punt 2.4.1.6 
del Pla de Govern i el balanç de l’estat d’execució del mateix.

2. Constata que l’aprovació de la Reforma Laboral (Reial Decret 32/2021) ha 
provocat un nombre rècord de contractes indefinits a Catalunya, 2.438.635 fins el 
segon semestre del 2022, disminuint la temporalitat i dotant de millors condicions i 
més protecció a desenes de milers de treballadors/es.

Proposta de resolució 9. Enfortir l’atenció primària
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Destinar el 25% del pressupost de Salut a l’Atenció Primària i Comunitària, 

d’acord amb les recomanacions de l’OMS i determinar, a partir d’un ampli acord, 
com es comptabilitza aquest 25% i quins són els conceptes que hi quedin integrats 
i quins no.

2. Introduir en els criteris de distribució de recursos a les Àrees Bàsiques de 
Salut els determinants socials i territorials que permetin una atenció assistencial 
equitativa.

3. Establir, com a prioritat, que els ciutadans i ciutadanes han de poder ser atesos 
en el seu Centre d’Atenció Primària en 48 hores, prioritzant les visites presencials i 
establint que l’ús de sistemes d’informació i atenció no presencial atengui la bretxa 
digital.

4. Reobrir i recuperar els horaris i serveis assistencials dels centres d’atenció pri-
mària i consultoris, que a tot el territori van veure reduïts, quan no tancats, els ser-
veis arran de la pandèmia de la COVID-19.

5. Garantir l’autonomia de gestió dels equips d’atenció primària, de manera que 
des de la direcció dels equips i serveis i de les xarxes d’atenció primària es pugui 
decidir com s’organitza cada equip i territori per portar a terme els diferents proces-
sos assistencials, amb control de la pròpia agenda i l’accés a l’agenda d’especialitats.

6. Elaborar un Pla per a incrementar paulatinament la dotació de professionals 
per donar respostes a les necessitats de la població i que permeti millorar les condi-
cions de treballs dels i les professionals.

Proposta de resolució 10. Una Catalunya en permanent llista d’espera
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un Pla de Xoc per abordar les llistes d’espera NO-COVID, tant de 

primeres visites a especialistes, diagnòstiques i quirúrgiques, reduint el temps mitjà 
d’espera.

2. Determinar el nombre de reconsultes que es generen a l’atenció primària, així 
com als serveis d’urgències, fent un estudi sobre l’impacte de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari català.
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3. Establir un temps d’espera garantit per tots els procediments assistencials, 
corregint les iniquitats territorials. El temps d’espera ha de computar des de que el 
facultatiu de primària fa la derivació als serveis especialitzats.

4. Reduir el temps d’espera per a obtenir un certificat de reconeixement de grau 
de discapacitat, que passi dels dotze mesos actuals a dos mesos, revisant els tràmits 
administratius actuals.

5. Presentar, en termini de tres mesos, d’un Pla de Xoc per a reduir progressiva-
ment els terminis per rebre una prestació per dependència, que passi dels 580 dies 
de mitjana actual, als 180 dies que marca la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependèn-
cia.

6. Reduir el temps d’espera per a obtenir un certificat de reconeixement de grau 
de discapacitat, que passi dels dotze mesos de mitjana mensual actuals a dos mesos, 
revisant els tràmits administratius actuals.

7. Reduir el temps d’espera per a obtenir una pensió no contributiva per jubilació, 
que passi dels 300 dies de mitjana mensual actuals a 30, revisant els tràmits admi-
nistratius actuals.

8. Reduir el temps d’espera per a obtenir una pensió no contributiva per invali-
desa, que passi dels 161 dies de mitjana mensual actuals a 80, revisant els tràmits 
administratius actuals.

Proposta de resolució 11. Lluitar contra les ocupacions
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta el seu rebuig a l’increment d’ocupacions que s’està donant de mane-

ra generalitzada a tota Catalunya i que estan generant inseguretat ciutadana i con-
flictes de convivència.

2. Insta el Govern a garantir una resposta ràpida al fenomen creixent de les ocu-
pacions d’habitatges, que tingui per objecte reduir el temps de la resposta policial 
entre la presentació de la denúncia o el coneixement del fet delictiu i la primera in-
tervenció policial.

3. Insta el Govern a garantir l’eficàcia de l’actuació policial, revisant i, si s’escau, 
modificant els protocols de coordinació amb les policies locals.

4. Insta el Govern a elaborar un pla de xoc per lluitar de manera eficient contra 
les màfies especialitzades en l’ocupació d’habitatges, i presentar les mesures previs-
tes davant la Comissió d’Interior del Parlament en el termini d’un mes.

Proposta de resolució 12. Seguretat viària
Davant el preocupant increment de la sinistralitat i de la mortalitat a les carrete-

res catalanes registrat aquest any, el Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure un Pla de xoc que contempli:

1. L’increment d’un 20%, dins el present exercici, del nombre d’efectius del Cos 
de Mossos d’Esquadra destinats a trànsit, així com dels recursos materials disponi-
bles per desenvolupar la seva tasca amb garanties.

2. L’increment de la presència i la visibilitat dels Mossos de Trànsit a les carrete-
res catalanes, particularment en aquelles vies en les que el repunt de la sinistralitat 
està essent més accentuat, entre les que destaquen: l’AP7, així com l’A-2, la N-II, la 
N-260, la C-13, la C-14, la C-31, la C-58, la C-25,la C-58 i la C-32.

3. La dotació als agents de Trànsit de les eines necessàries per detectar els fraus 
en l’ús dels tacògrafs.

4. La promoció, en el termini d’un mes, d’una campanya de sensibilització dels 
riscos a la carretera associats al consum d’alcohol i estupefaents, així com a les dis-
traccions al volant.

5. L’elaboració, en el termini de tres mesos, d’un Pla específic de protecció dels 
usuaris més febles, posant especial atenció al col·lectiu dels ciclistes.
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6. La revisió, en el termini d’un mes, de les previsions de sinistralitat recollides 
al Pla de Seguretat Viària vigent, d’acord amb les dades registrades.

Proposta de resolució 13. Gestió forestal
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar una nova Llei Forestal de Catalunya i el nou Pla General de Política 

Forestal de Catalunya, com instruments imprescindibles per a la regulació de l’àm-
bit forestal, abans d’acabar el primer semestre del 2023.

2. Crear l’Agència de Boscos de Catalunya, abans de finalitzar el primer semes-
tre del 2023, com instrument participatiu i amb gestió desconcentrada, que integri 
les diferents visions: la de conservació, la de gestió, la d’actuació davant els incen-
dis, la de la propietat pública i la propietat privada.

3. Destinar el 10% del pressupost del Departament d’Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural per fer una correcta planificació i gestió forestal, garantint els 
recursos necessaris per tal de:

a. Engegar una campanya per la difusió de la situació actual dels boscos de Ca-
talunya, posant en valor la feina dels agricultors, ramaders i silvicultors a l’hora de 
protegir-lo davant grans incendis.

b. Promocionar la formació especialitzada en treballs forestals, incrementant 
l’oferta i convertint-la en cicles formatius.

c. Crear ajuts per a la implementació d´una gestió forestal sostenible, multifun-
cional i adaptativa.

Proposta de resolució 14. Combatre la sequera a Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aprovar un Pacte Nacional de l’Aigua en el termini de dos mesos.
2. Impulsar, en el termini d’un any, infraestructures d’aigua regenerada que in-

trodueixin a l’entorn de 150 hm3/any addicionals d’aigües residuals depurades que 
actualment no s’aprofiten i que permetrien l’autosuficiència hídrica de la regió me-
tropolitana de Barcelona i restitució dels cabals del riu Ter.

3. Garantir 70 milions d’euros addicionals anuals vinculats a l’ACA per cofinan-
çar el projecte de resiliència hídrica, verda i sostenible a la regió metropolitana de 
Barcelona.

4. Aprovar, en el termini d’un any, l’ampliació de les xarxes en alta per connectar 
municipis catalans que en aquests moments estan desconnectats i es veuen abocats 
a la utilització de camions cisterna en casos de sequera:

a. Consorci d’Aigües de Catalunya (CAT): - Priorat, Conca de Barberà - Conne-
xió a municipis del Baix Camp; Alforja, Les Borges del Camp i Botarell.

b. Aigües del Ter Llobregat (ATL): - Connexió a municipis sense connexió a la 
xarxa en alta del Vallès Occidental (Vacarisses, Rellinars, etc.), Oriental i Moianès 
(Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze de Safaja) i Penedès (Sant Quintí de Mediona, 
Port d’Armentera...)

c. Connexió a la xarxa de municipis de l’aqüífer Carme Capellades i Baix Anoia 
(Piera, Masquefa...).

d. Consorci de la Costa Brava (CCB): - Connexió a municipis com la Jonquera, 
Portbou, i extensió a municipis de l’ Empordà.

5. Garantir 50 milions d’euros per crear línies de suport econòmic als agricultors 
i comunitats de regants que realitzin inversions de:

a. Modernització de regs per tal de substituir tècniques de reg per altres que 
obtinguin estalvi d’aigua (degoteig, pressió o aspersió), que millorarien l’eficàcia i 
aprofitament de l’aigua.

b. Substitució de reg amb aigua regenerada.
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c. Instal·lació d’energies renovables pel bombament en els punts de captació d’ai-
gua pel reg juntament amb l’agilització dels tràmits administratius d’autorització.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 72803

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que retira la Proposta de resolució 2 
sobre l’execució dels Fons Next Generation, subsegüent al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern, presentada el dia 27 de setembre de 2022, amb número 
de registre 72768 i número de tramitació 255-00006/13.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Reg. 72804

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, comunica a la Mesa del Parlament que retira la Proposta de resolució 15 
sobre el diàleg, subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Govern, 
presentada el dia 27 de setembre de 2022, amb número de registre 72768 i número 
de tramitació 255-00006/13.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 72769, 72959, 73026)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo establecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propuesta de resolución 1. El Parlamento, contra la corrupción
El Parlamento de Cataluña:
1) Constata que la corrupción es una lacra de nuestro sistema político y admi-

nistrativo, y que todos debemos estar plenamente comprometidos en desplegar los 
máximos esfuerzos para atajarla.

2) Afirma que nadie que se haya aprovechado de su cargo para desarrollar acti-
vidades corruptas puede seguir en su puesto.

3) Se muestra contrario a la concesión de indultos a las personas que hayan sido 
condenadas por corrupción.

Propuesta de resolución 2. No a la usurpación de nuestras instituciones 
democráticas
1) El Parlamento de Cataluña constata que la Assemblea de Representants es un 

chiringuito con pretensiones de usurpar las funciones de órgano de representación 
de todos los catalanes que legítimamente encarna el propio Parlament conforme al 
Estatuto de Autonomía. En consecuencia:

a. Denuncia su misma existencia y desautoriza cualquier actividad que desar-
rolle.
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b. Cree imperativo que las personas que forman parte de la Assemblea de Repre-
sentants la abandonen inmediatamente para no convertirse en colaboradoras de su 
estrategia de usurpación.

2) El Parlamento de Cataluña constata que el Consell de la República es otro 
chiringuito con pretensiones de usurpar las funciones del Govern de la Generalitat. 
En consecuencia:

a. Denuncia su misma existencia y desautoriza cualquier actividad que desar-
rolle.

b. Cree imperativo que el Sr. Carles Puigdemont, que se ha autonombrado su 
«presidente», lo disuelva a no más tardar y desarrolle sus actividades dentro del 
marco de la política democrática.

Propuesta de resolución 3. Nunca más
El Parlamento de Cataluña:
1) Afirma que el intento de golpe a la democracia que vivió Cataluña en 2017 tra-

jo a nuestra sociedad división, enfrentamiento y un enorme sufrimiento.
2) Se muestra contrario a la concesión de indultos políticos a quienes lideraron 

el golpe a la democracia y no han mostrado en este tiempo el más mínimo indicio 
de arrepentimiento por todo el inmenso daño que causaron a las instituciones y a 
sus conciudadanos.

3) Sostiene que el sistema democrático puede y debe defenderse de sus enemigos 
con todos los instrumentos que le da la ley.

4) Cree que la manera de enfrentarse a eventuales nuevos desafíos al sistema de-
mocrático ha de ser la firmeza en defender que la ley es igual para todos y que no 
son admisibles las concesiones que constituyan un trato de favor y de excepción a 
quienes no respetan las leyes.

Propuesta de resolución 4. Por una fiscalidad justa y equitativa
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Reducir los tipos impositivos del IRPF para los tramos de renta inferiores a los 

33.000 euros anuales, que son los que afectan a la clase media y trabajadora.
2) Establecer una bonificación del 99 por 100 en la cuota del impuesto de sucesi-

ones y donaciones, que suponga su supresión en la práctica, cuando el heredero sea 
cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del fallecido.

3) Establecer un plan para suprimir todos los tributos propios, ya que tienen una 
capacidad recaudatoria muy limitada y unos gastos de gestión para la Administra-
ción tributaria catalana muy elevados, además de lastrar la competitividad de las 
empresas y autónomos catalanes por sus altos costes administrativos y de cumpli-
miento.

4) Poner en marcha un plan para fomentar el retorno de las sedes sociales de las 
empresas que se marcharon, y para atraer la instalación en Cataluña de otras em-
presas nuevas por la vía de ofrecerles un ambiente propicio y seguro para el desa-
rrollo de sus actividades.

Propuesta de resolución 5. A favor de los trabajadores autónomos
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Establecer un programa de ayudas que permita ampliar un año la tarifa plana 

de las cuotas de autónomos, con el objetivo de estimular y ayudar a consolidar su 
actividad, ante la situación de incertidumbre e inflación que están soportando.

2) Diseñar e implementar un plan de ayudas a la conciliación del trabajador au-
tónomo con hijos o familiares, para que no tengan que escoger entre su negocio y 
cuidar a su familia.

3) Diseñar e implementar de manera urgente programas de formación digital 
adaptados a las necesidades de los trabajadores autónomos.
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Propuesta de resolución 6. Plan de choque para las familias frente a la 
escalada de precios y la subida de las hipotecas
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1) Crear un fondo de apoyo a los Ayuntamientos para que puedan atender las 

necesidades de aquellas familias que empiezan a tener serios problemas para cubrir 
sus necesidades básicas motivado por la elevada inflación y la subida de los tipos 
de interés.

2) Deflactar la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas con el fin de ajustar los tramos de la escala autonómica a la evolución de la 
inflación y adaptarla a la capacidad real de los contribuyentes, eliminando el sobre-
esfuerzo que realizan en la actualidad al verse gravados por capacidades económi-
cas aparentes, pero en realidad inexistentes.

3) Establecer con carácter urgente una deducción extraordinaria y temporal en el 
tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de, al menos, el 
25% del importe del incremento experimentado en el pago de intereses de las hipo-
tecas constituidas a tipo variable sobre la vivienda habitual como consecuencia del 
alza de los tipos de interés de referencia en la actual coyuntura. 

Proposta de resolució 7. Infraestructures i habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Negociar i consensuar amb el Govern d’Espanya la millor alternativa que faci 

possible l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, pel fet de ser imprescindible la mi-
llora de les infraestructures per al desenvolupament econòmic i social. L’ampliació 
és indispensable per convertir-lo en un veritable hub internacional, dins de l’escru-
polós respecte per al medi ambient que l’envolta.

2) Fixi en els propers tres mesos un calendari de finalització de les obres de la 
línia 9 del metro de Barcelona i la seva posada en servei.

3) Donar compliment a la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, dotant-la de pres-
supost suficient per arribar a l’objectiu d’aconseguir un parc significatiu d’habitatges 
destinats a polítiques socials a Catalunya dins les àrees de forta demanda acreditada 
d’acord amb el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, estimable en no 
menys de 1.000 milions d’euros anuals.

4) Negociar amb el Govern d’Espanya la posada en marxa amb caràcter urgent 
d’un pla de xoc que salvaguardi l’actual front marítim del Delta de l’Ebre fins que 
s’implementin a mitjà i llarg termini les actuacions que aquest ecosistema requereix.

Proposta de resolució 8. Formació professional orientada al món laboral
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Apostar sense matisos per la Formació Professional Dual, com a eina per mi-

llorar l’ocupabilitat dels joves i com a instrument per augmentar la competitivitat de 
les nostres empreses, per tal que sigui una modalitat ordinària i universal.

2) Adequar la partida dels pressupostos de la Generalitat destinada a la Forma-
ció Professional a l’actual demanda formativa, amb un increment significatiu de la 
quantia que hi és destinada de, com a mínim, un 50% respecte de la quantitat anual 
actual.

Propuesta de resolución 9. Energía
El Parlamento de Cataluña constata:
1) Que Cataluña se ha quedado atrás en los últimos diez años en todo lo referente 

a la instalación y puesta en servicio de energías renovables y en el cumplimiento de 
los objetivos climáticos de la Agenda 2030.

2) Que es una inexplicable y lamentable contradicción el hecho de que los res-
ponsables de la Generalitat pronuncien un día tras otro discursos a favor de las ener-
gías verdes y en contra del cambio climático, pero, al mismo tiempo, sean incapaces 
de sacar adelante ni un solo proyecto de energías renovables en territorio catalán.
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3) El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a solicitar al Go-
bierno de España que tome las medidas adecuadas encaminadas a asegurar la pro-
longación del funcionamiento de las centrales nucleares de Ascó I y II y Vandellòs 
II, al menos hasta que cumplan los sesenta años de funcionamiento, y que, en cu-
alquier caso, puedan mantenerse en funcionamiento hasta que la matriz energética 
en Cataluña garantice la sustitución plena de la energía eléctrica de origen nuclear 
por electricidad proveniente de fuentes de energía 100% renovables, que aseguren 
además la disponibilidad de un suministro eléctrico que sirva de base para la oferta 
energética del sistema y como apoyo imprescindible para lograr la paulatina electri-
ficación de la movilidad.

Propuesta de resolución 10. Respetar la diversidad lingüística de los 
catalanes
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a reconocer y res-

petar la diversidad lingüística de los catalanes aplicando la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña en el sentido de programar que una asignatura 
troncal no lingüística, además de la de lengua castellana, sea impartida en lengua 
castellana.

Proposta de resolució 11. Per un ús transparent dels recursos públics 
destinats a la salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Fer pública l’auditoria externa exhaustiva aprovada el 2019 a la Comissió de 

Salut sobre les llistes d’espera en el sistema sanitari públic, que havia de comprovar 
la concordància entre les dades d’entrada en les llistes d’espera i les de les consultes 
d’especialistes o de proves diagnòstiques.

2) Garantir la publicació de la informació sobre llistes d’espera del sistema sa-
nitari públic amb caràcter mensual, de forma transparent, per tal que els usuaris 
puguin conèixer el nombre de pacients que esperen per a una determinada prova o 
consulta.

3) Incorporar la tecnologia i innovació necessàries per alleugerir les consultes i 
la burocràcia que absorbeixen gran part del temps del personal sanitari.

4) Evitar que centres sanitaris del SISCAT assumeixin un servei que hauria de 
dependre directament del CATSALUT, evitant així el foment d’eventuals subroga-
cions de personal de serveis públics que puguin eludir la deguda licitació pública i 
transparència.

5) Posar en marxa un pla de xoc per reduir el col·lapse de l’atenció primària de 
100 milions d’euros suplementaris en els propers pressupostos per al 2023.

Proposta de resolució 12. Pels drets socials i de les persones que 
pateixen malalties greus
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Actualitzar l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya a l’escalada de preus 

que estem patint en els últims anys.
2) Incrementar el grau de cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania, aug-

mentant-ne la quantia i l’extensió de la prestació.
3) Garantir que els nens petits tutelats visquin amb una família d’acollida i no en 

centres d’acollida on sovint han de conviure amb nois d’una edat molt més elevada 
que la seva.

4) Garantir que, en cas que no hi hagi solució terapèutica a Catalunya, donarà 
prioritat a la derivació cap a hospitals d’altres comunitats autònomes dels malalts 
catalans, i que només recorrerà a la derivació cap a l’estranger com a última opció 
quan no hi hagi cap més alternativa.
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5) Atorgar, tant en el cas de les derivacions a d’altres comunitats autònomes com 
a l’estranger, un ajut econòmic als malalts i als familiars que els hagin d’acompa-
nyar per subvenir a les despeses extraordinàries que els genera la situació que viuen.

6) Manifestar si té intenció de complir amb els acords de la Resolució 454/
XIII del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la discapacitat per a les 
persones amb esclerosi lateral amiotròfica aprovada el juliol de 2022, per garantir a 
les persones amb aquesta malaltia i amb gran dependència l’accés al servei de fisi-
oteràpia a domicili i a l’atenció domiciliària especialitzada dins el servei d’ajuda a 
domicili durant les vint-i-quatre hores del dia.

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

8) Treballar, en el si del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
per aconseguir una targeta sanitària única que sigui vàlida per a tot Espanya.

El Parlament de Catalunya:
9. Manifesta el seu rebuig al fet que el Govern i alguns grups parlamentaris 

segueixin impedint que els responsables de la gestió de les residències durant la  
COVID assisteixin en seu parlamentària per donar explicacions públiques sobre la 
seva gestió, explicacions demandades per la ciutadania i per les famílies que van 
patir morts sense rebre explicacions per part dels poders públics.

10. Creu necessari que compareguin les autoritats públiques que calgui per a 
donar a les famílies afectades les explicacions que precisin, per dignitat i respec-
te a qui ha patit una pèrdua a les residències dependents de la Generalitat durant la 
pandèmia.

Proposta de resolució 13. Contra la violència masclista
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Garantir la dotació pressupostària necessària per combatre la violència mas-

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

2) Augmentar el nombre d’efectius del Cos de Mossos d’Esquadra destinats al 
Grup d’Atenció a la Víctima (GAV).

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

4) Impulsar programes formatius de prevenció contra la violència masclista coor-
dinats pel Departament d’Igualtat i Feminismes, per als diferents centres educatius 
d’infantil, primària i secundària de Catalunya amb l’objectiu de conscienciar i saber 
identificar què és la violència masclista en totes les seves formes.

5) Augmentar les campanyes de sensibilització en matèria de violència masclista 
i altres tipus de violències amb la implicació de centres educatius, famílies, profes-
sionals, docents i associacions expertes mitjançant sempre l’educació, que és una de 
les eines més importants per a l’erradicació de tot tipus de violència.

6) Promoure un pla específic per als menors d’edat més vulnerables contra la 
violència masclista i per als que l’han patit en primera persona.

7) Presentar en seu parlamentària el pla esmentat anteriorment en un termini 
màxim de sis mesos.

Propuesta de resolución 14. Seguridad
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Convocar de forma urgente, en el plazo máximo de treinta días, la Junta de 

Seguridad de Cataluña para revisar y mejorar los mecanismos de coordinación y 
colaboración del Cuerpo de Mossos d’Esquadra con el resto de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y con las policías locales, para luchar de forma eficaz 
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y eficiente contra la implantación y la proliferación de mafias delincuenciales que 
han hecho de la Comunidad Autónoma de Cataluña su base de operaciones para la 
organización y ejecución de sus acciones delictivas, tanto en lo que se refiere a la 
elaboración y al tráfico de drogas como a otras actividades propias del crimen or-
ganizado.

2. Potenciar los recursos de la Comisaría General de Investigación Criminal, con 
especial atención a los recursos humanos y a los medios técnicos adscritos a la Di-
visión de Investigación Criminal y a la División de Policía Científica, para mejorar 
eficazmente su capacidad de respuesta ante el incremento de la criminalidad y las 
actividades del crimen organizado.

3. Elaborar con carácter urgente un plan estratégico, con la participación de los 
departamentos de Educación, de Igualdad y Feminismos, de Justicia y de Interior, 
para prevenir y combatir los delitos relacionados con la violencia machista, los co-
metidos contra la libertad sexual y los de carácter homófobo.

4. Adscribir la División de Asuntos Internos a la Prefectura del Cuerpo de Mos-
sos d’Esquadra, desvinculándola de la dependencia política que tiene actualmente, 
al depender directamente del Director General de la Policía.

5. Revisar los procedimientos de actuación de la División de Asuntos Internos 
con la finalidad de asegurar que sus actuaciones se produzcan garantizando los de-
rechos que consagran nuestro estado social y democrático de derecho, para que las 
consecuencias disciplinarias que de ellas se deriven no tengan la menor sombra de 
arbitrariedad o partidismo, sea en perjuicio o en favor de los agentes expedientados.

6. Dejar de utilizar al Área de la Brigada Móvil y a las Áreas Regionales de Re-
cursos Operativos como moneda de cambio con los grupos políticos antisistema con 
los que han pactado la investidura del presidente Aragonés, en detrimento de sus 
competencias y con el consiguiente descrédito de su actividad profesional.

7. Revisar los actuales procedimientos y protocolos de actuación de las unida-
des operativas que participan en la gestión del orden público, para garantizar que en 
todo momento se respeta escrupulosamente el libre ejercicio de los derechos cons-
titucionales, al tiempo que se evita que los grupos organizados que pretenden coar-
tarlos o subvertirlos puedan actuar con aparente impunidad o pueda percibirse que 
reciben un trato de favor por parte de la fuerza actuante, como en ocasiones se ha 
percibido en la actuación policial en los cortes sistemáticos de la Avenida Meridi-
ana, o cuando no se actúa de forma preventiva ante acosos anunciados y posterior-
mente ejecutados, como en los casos de la asociación S’ha Acabat o de la conferen-
cia que el juez Manuel Marchena efectuó hace unas semanas en el ICAB.

9. Desistir de la absurda pretensión de establecer un mando operativo fracciona-
do, de carácter aparentemente coral, que solo viene en detrimento de la eficacia en la 
cadena de mando de un cuerpo jerarquizado como es el de los Mossos d’Esquadra.

10. Presentar en sede parlamentaria durante la presente legislatura un proyecto 
de ley de la Carrera Policial que establezca con la máxima transparencia los sis-
temas y procedimientos de acceso a la profesión, selección, promoción interna y 
destino de los integrantes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Esta futura ley debe 
permitir el desarrollo reglamentario necesario para dotar de la máxima transparen-
cia, ecuanimidad e igualdad de oportunidades de acceso a las escalas ejecutiva y 
superior y de ascenso y designación de destino de inspectores, intendentes y comi-
sarios, al tiempo que debe fijar los criterios y las condiciones objetivas de idoneidad 
para designar al jefe operativo del Cuerpo, al margen de cualquier criterio de índole 
política.

11. Aprobar y presentar en sede parlamentaria, en el plazo máximo de un mes, el 
Plan General de Seguridad de Cataluña para el período 2023-2026.



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 41 

Propuesta de resolución 15. Contra la política del decrecimiento
El Parlamento de Cataluña:
1) Afirma que el crecimiento sostenible de la economía es un elemento indispen-

sable para que se cree empleo y éste adquiera mayor densidad y calidad, y para que 
una recaudación tributaria robusta financie el sostenimiento y fortalecimiento del 
estado del bienestar.

2) Manifiesta que la ideología del decrecimiento está metiendo a Cataluña en una 
espiral de contracción que perjudica el empleo, los salarios y la recaudación tribu-
taria, elementos que ponen en serio peligro de supervivencia el estado del bienestar.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - UN NOU 

CICLE PER GUANYAR (REG. 72793, 73083)

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Per la garantia del dret a existir
De tots els drets, el primer ha de ser el de l’existència. Cal garantir que la ne-

cessitat de treballar per viure no s’imposi mai més a la necessitat d’aturar l’activitat 
econòmica per sobreviure. La Renda Bàsica Universal, lluny de mesures parcials i 
costoses com l’Ingrés Mínim Vital, és un ingrés que ha de rebre el total de la pobla-
ció que resideix al territori i que estalvia diners a l’erari públic, ja que no requereix 
el control i fiscalització de la pobresa que signifiquen les ajudes econòmiques vehi-
culades a través dels serveis socials. En el mateix sentit, trenca amb la trampa de la 
pobresa que representen totes aquelles ajudes que estan condicionades a una situació 
econòmica molt baixa i que generen dependència per rebre algun ingrés.

En el context social i econòmic actual, en plena crisi després de la pandèmia de 
la COVID-19, és més urgent que mai posar en marxa aquesta mesura, que tantes 
llars catalanes esperen, no com una caritat sinó com un dret adquirit per residència.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Iniciar en el termini de sis mesos una prova pilot de la Renda Bàsica Universal 

que estableixi una mostra suficient amb un ingrés equivalent al llindar de la pobresa 
establert a l’IDESCAT i garantir-ne tots els recursos necessaris per una durada de 
dos anys, en el marc establert per l’Oficina de la Prova Pilot de la RBU.

2. Presentar una modificació de la regulació de la fiscalitat mitjançant la pròxi-
ma llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que, com a 
mínim, contempli les següents modificacions:

a) De l’Impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF), per tal de fer-
lo més progressiu. Aquest canvi establirà nous trams, com a mínim un de 60.000 
a 90.000 €, i modificarà els ja existents i llurs límits per la banda superior; també 
reduirà les deduccions existents.

b) De l’Impost de patrimoni. Aquesta modificació en reduirà el mínim exempt i 
modificarà els trams existents i llurs límits per la banda superior; també en reduirà 
les deduccions existents.
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c) Del Tribut sobre el joc i l’Impost als casinos, amb especial atenció a la tributa-
ció en casinos i complexes ludicoturístics o hotelers que disposen de diferents tipus 
o espais per al joc.

3. Presentar en el termini de 60 dies un projecte de llei de creació de l’impost 
sobre les grans fortunes.

4. Iniciar els canvis legislatius necessaris per tal d’implementar la Renda Bàsi-
ca Universal a partir del 2025 de manera incondicional a tota la població resident a 
Catalunya. Aquests canvis legislatius han d’anar acompanyats de la regulació d’una 
renda màxima, és a dir, un impost del 100% per a les rendes superiors a 80.000 €.

Proposta de resolució 2. Que no ens hipotequin el futur
Existeixen informes des de fa dècades que ja pronosticaven una crisi sistèmica 

en cas de perllongar un sistema econòmic basat en el creixement continu i a escala 
mundial. Un model exctractivista i ecocida, que no ha dubtat mai en destruir el medi 
per obtenir benefici, amb conseqüències directes sobre la vida de les persones, que 
afavoreix les desigualtats entre nord i sud, entre rics i pobres.

Vivim immersos en una crisi sense precedents, on la falta de matèries primes i 
la lluita global pel seu control, ens porta a un encariment sense precedents dels ali-
ments i l’energia. Alhora, patim ja els efectes del canvi climàtic amb un augment de 
temperatures, sequera, fenòmens meteorològics extrems, erosió del sòl, acidificació 
dels oceans, pèrdua de biodiversitat…

Davant aquest context cal prendre les mesures necessàries per garantir una vida 
digna per a tothom, i això només és possible amb un nou model basat en la justícia 
climàtica, el repartiment de la riquesa i el respecte per tots els ecosistemes.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Establir una fiscalitat ecologista: un impost de futur que gravi a les corpora-

cions que amb la seva activitat estan hipotecant el futur de les properes generacions. 
Amb aquests ingressos, desenvolupar projectes d’energia renovable i de restauració 
del medi.

2. Aprovar de manera immediata l’impost sobre les emissions portuàries de 
grans vaixells i l’impost per gravar les activitats econòmiques que generen gasos 
amb efecte hivernacle, previstos en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

3. Aturar els macroprojectes d’energies renovables que no s’ubiquin en zones 
properes als centres de consum, en espais antropitzats i en línia amb els criteris que 
estableix la llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, Alhora, accelerar la pla-
nificació territorial de les renovables pactada amb tots els agents i que garanteix un 
model de proximitat, democràtic i distribuït.

4. Posar l’energètica pública al servei de la ciutadania i dels municipis: una em-
presa de generació, distribució i comercialització que permeti garantir el dret a 
l’energia per a tothom, mitjançant el control del preu.

5. Definir un calendari de tancament i desmantellament de les centrals nuclears, 
previst per al 2030 segons la Llei de Canvi Climàtic, i fer efectiva la transició ener-
gètica cap a fonts energètiques renovables.

6. Retirar els fons financers d’aquelles entitats bancàries que segueixen finançant 
les inversions fòssils que amenacen la seguretat climàtica.

7. Planificar una reforma agrària per dur a terme una reconversió eficient del 
sector agroalimentari per garantir la sobirania alimentària, tenint en compte l’es-
cassetat d’aigua, la transició energètica, la consolidació del banc de terres públic, la 
dignificació del sector per al seu creixement, el control del preu de venda per tal que 
siguin justos i l’adaptació dels conreus als nous escenaris de canvi climàtic.

Proposta de resolució 3. Control dels sectors estratègics: independitzar-
nos de l’Íbex 35 recuperant i creant nous serveis públics
L’Íbex 35 és una estructura econòmica postfeixista i un dels pilars que sostenen 

el règim del 78. És el poder econòmic que mostra la connexió entre partits polítics, 
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elits econòmiques que han dominat la política, l’economia i han definit l’estratègia 
industrial, i que han garantit que l’economia estigui organitzada al voltant dels me-
gaprojectes, el boom de la construcció i la bombolla immobiliària… fer front als 
seus interessos ha de formar part de l’estratègia independentista.

Però disposar del control i de la capacitat de gestionar de forma directa els sec-
tors estratègics i serveis públics no només és essencial per guanyar sobirania, sinó 
també per garantir els drets socials bàsics de la majoria de la població en l’àmbit 
dels subministraments bàsics, la mobilitat, les telecomunicacions, la salut i les cu-
res, l’educació...

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Intercedir en la recuperació de la titularitat pública de les centrals energètiques 

hidroelèctriques del nostre país, oferint la seva gestió mitjançant l’empresa energèti-
ca pública de la Generalitat de Catalunya, tot garantint el respecte als ecosistemes.

2. Ampliar la cartera de serveis del CTTI per tal de construir una xarxa d’infra-
estructures pública de comunicacions que garanteixi l’accés de qualitat a totes les 
comunicacions des de qualsevol racó del territori i, alhora, esdevingui comercialit-
zadora dels diferents serveis de telecomunicacions actuals.

3. Elaborar un calendari dels contractes vigents de la Generalitat de Catalunya 
amb les empreses de l’Ibex35 i amb aquelles empreses que han abandonat Catalu-
nya com la seva seu fiscal en els darrers anys, que gestionen els serveis públics o 
que proveeixen serveis a la Generalitat, per tal d’internalitzar-los i gestionar-los de 
forma directa, un cop hagin caducat aquests contractes. Avaluar, alhora, la viabilitat 
de la rescissió de contractes vigents, per tal de garantir una millor qualitat del servei 
i unes condicions laborals dignes.

4. Desenvolupar una xarxa ferroviària pròpia per articular i potenciar el territori, 
front el model radial espanyol que durant dècades ha deixat abandonades comarques 
senceres, que permeti reduir l’ús del transport privat i dur a terme un procés de re-
equilibri territorial.

Proposta de resolució 4. Banca pública
L’únic objectiu de la banca tradicional és la maximització dels beneficis a curt 

termini per als seus accionistes, encara que per assolir-ho hagi de prendre mesures 
que vagin en contra de l’interès general. En un moment en què el país i el planeta 
necessiten un canvi important de model econòmic, productiu i financer que aposti 
per un sistema de producció sostenible, arrelat al territori i adaptat a les necessitats 
reals de la població, cal una banca que aposti per disminuir la dependència del sec-
tor turístic, per un model energètic descentralitzat i renovable i per la reconversió 
del sector primari. La banca pública ha de jugar un paper clau per mirar d’evitar les 
bombolles especulatives en el mercat de l’habitatge; des de la banca pública s’ha de 
respectar totalment l’ús social de l’habitatge i cedir la gestió de tots els immobles de 
la seva propietat a les administracions públiques.

Entre els principis bàsics de la banca pública han de ser primordials la transpa-
rència absoluta, la participació i el control popular. La banca ha de tenir una funció 
social: què volem produir, per la qual cosa hem de parlar sobre la transició socio-
ecològica; com volem produir, i hem de parlar de les relacions laborals; i per a què 
volem produir, i introduir-hi els principis de l’economia social i solidària.

D’altra banda, el deute és una de les principals formes per desposseir les classes 
populars i espoliar nacions en benefici del capital. El deute privat s’ha reconvertit en 
públic, i ha esdevingut així una part important dels pressupostos de les administra-
cions públiques. La prioritat en l’obligatorietat del pagament del deute ha significat 
retallades sistemàtiques de polítiques socials, i aquest s’ha convertit en una eina més 
de subordinació de la Generalitat a l’Estat espanyol. L’exercici de la plena sobirania 
requereix no només trencar amb les imposicions de l’Estat sinó també amb les de 
la UE i la Troica.
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Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a:

1. Impulsar els treballs per a la creació d’una Banca Pública catalana i:
a) Iniciar les accions necessàries per democratitzar, a tots els efectes, l’Institut 

Català de Finances, mentre no sigui possible disposar d’una Banca Pública.
b) Iniciar, el primer semestre de 2023, els treballs per a dur terme el projecte de 

llei de creació de la Banca Pública de Catalunya.
c) La Banca Pública de Catalunya tindrà entre els seus objectius centrals facilitar 

liquiditat a l’economia productiva, l’economia social i el sector públic català.
d) La Banca Pública ha de fer propis i promoure els principis, valors i objectius 

de la banca ètica.
2. Exigir al govern de l’Estat espanyol el traspàs de tots els béns immobles ac-

tualment propietat de la SAREB per a ser gestionats per la Banca Pública de Cata-
lunya.

3. Dur a terme una política sobirana en la gestió del deute públic i realitzar una 
auditoria del mateix de manera que:

a) L’auditoria del deute que tindrà com a objectiu saber com i en què s’han gastat 
els recursos i fomentar un debat públic sobre l’origen de la llosa del deute i les seves 
conseqüències per a la vida de les classes populars.

b) Aquesta auditoria també tindrà com a objectiu dirimir quina part del deute és 
il·legítim i, en conseqüència, quina part és la que s’ha de deixar de pagar.

Proposta de resolució 5. Control de preus
La inflació està assolint unes cotes que representen una pèrdua de poder ad-

quisitiu inassumible per a les treballadores. Mentre els preus dels productes bàsics 
es disparen en tots els àmbits (alimentació, subministraments, habitatge etc.), les 
grans empreses mantenen, quan no augmenten, uns beneficis multimilionaris. Da-
vant aquesta situació cal impulsar mesures on la pujada dels preus recaigui sobre 
els beneficis d’aquestes empreses i corporacions i no sobre les classes populars. Per 
tot això.

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Iniciar un estudi de disposició pública sobre els agroecosistemes per dispo-

sar dels volums de producció, consum i exportació, així com el règim de propietat 
d’aquests. Realitzant un apèndix que avaluï les importacions i la possibilitat de pro-
ducció d’aquestes en territori nacional. Aquest estudi ha de servir per iniciar un pla 
pilot d’economia planificada en el sector primari relacionat amb l’alimentació.

2. Iniciar un procés d’expropiació de les terres productives en mans de fons de 
capital de risc o fons d’inversions lliures (coneguts popularment com fons voltor), 
així com de macro empreses agroalimentàries participades o no per aquests fons, i 
estudiar la implementació del dret beneficiari (usdefruit col·lectiu) gestionat a través 
dels ens locals i territorials.

3. Crear un banc de llavors públic que potenciï l’ús de varietats locals més adap-
tades i acabi amb la dependència de grans distribuïdores de llavors.

4. Crear les infraestructures comunitàries necessàries per dur a terme activitats 
productives en l’àmbit de la sobirania alimentària.

5. Limitar els preus de tots els béns de consum alimentari bàsic i necessaris per 
conservar el dret a la salut (pa, llet, ous, llegums, oli, carn, peix, verdures i horta-
lisses).

6. Analitzar les cadenes de distribució i posada a la venda a la menuda perquè 
el gruix de petits i mitjans productors i comercialitzadors no es vegi afectat per les 
mesures de reducció de preus. Fer repercutir el cost d’aquest control de preus sobre 
els ingressos de les grans distribuïdores i superfícies comercialitzadores.

7. Desenvolupar un pla d’actualització, a través de la tecnologia, de petit comerç, 
mercats i mercadals que no només faciliti la venta local sinó que també permeti a 
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través de l’algoritme la predicció de consum per produir segons les necessitats reals 
de la població.

Proposta de resolució 6. Per la igualtat i la justícia. Acabem amb els 
concerts. Escola pública
La triple xarxa, però sobretot la doble xarxa (escola pública - escola concerta-

da) que conforma el nostre sistema educatiu finançat amb fons públics és una eina 
generadora de desigualtats com ha quedat palès durant anys i han recollit diversos 
informes europeus i del síndic de greuges.

Un país que es considera democràtic i que pretén garantir els drets de la infàn-
cia no hauria de permetre que cap infant o jove es vegi obligat a anar a una escola 
concertada per manca de places a la pública. L’educació pública és un dels pilars de 
la idea de llibertat republicana, fonamentada en la igualtat i la justícia. Actualment, 
moltes famílies no tenen plaça a l’escola pública i han de recórrer a la concertada, 
que continua rebent finançament públic, mentre obliga els seus alumnes a pagar 
quotes cada mes per l’educació que reben sense cap control públic dels projectes 
educatius que s’hi desenvolupen. Un fet, que contravé la LOMLOE, la LEC i el de-
cret Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del 
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, els quals 
en els seus articles estableixen que:

«Tot l’alumnat en edat escolar té dret a un lloc escolar que li garanteixi l’ense-
nyament bàsic en condicions de gratuïtat».

«Els centres públics o privats concertats en cap cas poden percebre quantitats 
de les famílies per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, imposar a les famílies 
l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions, ni establir serveis obli-
gatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica per part 
de les famílies dels alumnes».

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Garantir l’accés universal i gratuït de tot l’alumnat a l’escolarització obliga-

tòria, impedint que es cobri a les famílies cap tipus de quota per aquest concepte.
2. Certificar que les donacions de les famílies als centres educatius finançats 

amb fons públics són veritablement donacions voluntàries i corroborar que en cap 
cas un família és obligada i/o coaccionada per a realitzar aquest pagament.

3. Garantir l’accés a l’escolarització de tot l’alumnat en condicions d’igualtat i 
equitat fiançant la lluita contra la segregació escolar i facilitant tot el material neces-
sari per a una educació de qualitat (llibres, ordinadors, etc.), amb especial atenció a 
l’alumnat vulnerable o que necessita suports educatius específics.

4. Dotar tots els centres de la xarxa pública dels recursos professionals necessa-
ris (vetlladores, TEEI, TIS, EEE, Educadores socials, psicopedagoges, orientadores, 
etc.) mitjançant places estructurals que formin part de les plantilles dels centres i no 
com a serveis externalitzats ni temporals o esporàdics.

5. Acabar amb el finançament a la xarxa concertada i destinar tota la inversió a 
la xarxa pública. Facilitar en aquells territoris en què la demanda de places així ho 
requereixi que els centres concertats puguin convertir-se en públics per donar res-
posta a la demanda.

6. Lluitar de forma eficaç i eficient contra la segregació escolar acabant amb la 
doble xarxa educativa que ja ha demostrat ésser una eina generadora de segregació. 
Derogar el Decret sobre concerts educatius o modificar-ne aquells articles que ge-
neren diferències d’horari (sisena hora, jornada partida a l’ESO, etc.) i de dotació de 
recursos per tal que l’escolarització de tot l’alumnat de Catalunya es faci en igualtat 
de condicions.

7. Garantir el model d’escola catalana vetllant per a que la llengua vehicular a 
tots els centres educatius finançats amb fons públics sigui el català. Garantir que 
tots els centres educatius estiguin dotats d’aules d’acollida per a l’aprenentatge de la 
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llengua catalana i vetllar perquè les hores que l’alumnat nouvingut passa en aquestes 
aules no superi el 40% de la jornada lectiva, tal i com estableix la legislació vigent.

8. Garantir el desplegament de l’escola inclusiva mitjançant la contractació de 
tots els i les professionals necessàries per a satisfer les necessitats educatives de tot 
l’alumnat i dotar tots els centres dels recursos materials necessaris per a que aquest 
desplegament sigui efectiu.

9. Derogar el decret de plantilles atès que constitueix una anomalia democràtica 
i vulnera els drets laborals dels i les professionals de l’educació i els principis d’i-
gualtat de tracte, de transparència, d’integritat i de concurrència de la contractació 
pública.

Proposta de resolució 7. La sanitat no pot ser un negoci. Sanitat 100% 
pública
A base d’esquarterar el sistema sanitari públic, una part important de la seva 

gestió es realitza a través de totes les formes imaginables de gestió privada. Això 
possibilita que els prestadors prioritzin els seus beneficis a la salut de la població i, a 
més, provoca múltiples mancances i problemes entre els quals destaquem el classis-
me que pateixen les usuàries i usuaris, derivat de les múltiples llistes d’espera, i els 
greuges entre treballadores i treballadors que, malgrat realitzar les mateixes tasques, 
tenen condicions laborals diferents en funció de l’empresa per a la qual treballen.

La perversió d’aquest model arriba a nivells màxims quan parlem de les mútu-
es. Enmig de la crisi de la COVID-19, el govern de la Generalitat va disposar de les 
instal·lacions de les clíniques privades, que van passar una factura multimilionària a 
la Generalitat per l’ús de llits i d’instal·lacions, fent negoci en un moment social de 
pànic i crisi sense precedents que es va repetir arreu dels Països Catalans. La sanitat 
no pot ser un negoci, ni el circuit de clíniques privades pot fer-se un lloc per suplir 
les llistes d’espera de la pública, perquè això és condemnar-nos a què es curi qui 
tingui diners per pagar.

Davant d’aquesta realitat, més enllà de la clara necessitat d’augmentar la dotació 
pressupostària, l’objectiu de prestar un servei de salut que sigui universal i gratuït 
passa per garantir un canvi de model que estableixi un sistema de sanitat de titula-
ritat, gestió i provisió públiques. És a dir una sanitat 100% pública que permeti, a 
més, un únic conveni per a les professional i que acabi amb els dobles, o fins i tot 
triples, circuits.

Per això el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a:
1. Iniciar el procés d’unificació de la titularitat, gestió i provisió pública de tots 

els centres que formen part del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica de Catalunya) per tal que siguin gestionats de forma directa pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

2. Revertir de forma immediata tots aquells contractes de concessions i concerts 
que no suposin cap cost per l’administració i planificar la progressiva recuperació de 
la resta de concessions, convenis i concerts actuals.

3. Fer efectiva la recuperació del 5% salarial retallat el 2010 i dels incentius via 
DPO (Direcció per objectius) als pressupostos de 2022, i reduir la temporalitat i pre-
carietat laboral persistent i creixent.

4. Possibilitar la contractació directa a través del CatSalut de tot el personal sani-
tari que pertany a la xarxa SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya), possibilitant un únic conveni laboral digne per a totes les professionals.

5. Prohibir l’activitat de les mútues als centres sanitaris que pertanyen al Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.

6. En el termini de dos anys crear una empresa farmacèutica de titularitat i gestió 
totalment pública, la qual dependrà del Departament de Salut i tindrà les funcions 
de R+D+I de nous medicaments, producció de principis actius, producció de medi-
caments tant químics com biològics, distribució de medicaments. També coordinarà 
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i planificarà, conjuntament amb d’altres actors, la investigació pública del país en 
tot allò relacionat amb el circuit del medicament, i el reforç d’aquesta investigació.

Proposta de resolució 8. Per la fi dels desnonaments i una regulació de 
lloguers de país que garanteixi drets
La sentència del TSJC va avalar l’actuació dels Mossos d’Esquadra de l’1-O de 

2017 en el que es coneix com a Doctrina Trapero, basada en avaluar el cost i resultat 
a l’hora de dur a terme una actuació quan el cost d’executar-la sigui superior al de no 
executar-la. Perquè es vulneren els drets fonamentals. Perquè els danys d’efectuar un 
desnonament són molt majors que els que pretén restaurar. Per la defensa del dret a 
l’habitatge. Perquè la competència per planificar operatius i executar ordres judicials 
és del poder executiu i no del judicial.

Per altra banda, si bé és cert que fins avui el sistema majoritari d’accés a l’habi-
tatge ha vingut sent a través de la compra, la precarització en la que es veuen im-
mersa la societat, sobretot els joves, fa que la compra s’hagi tornat absolutament 
inabastable. No hi ha cap mena de capacitat d’estalvi per accedir a cap crèdit hipo-
tecari. Per tant l’accés a un habitatge a través del lloguer s’acabarà convertint en el 
sistema majoritari, a més de la ocupació, constantment criminalitzada per part dels 
poders públics.

L’escassetat d’un parc públic d’habitatges, irrisori si el comparem amb el de la 
resta d’Europa, unes polítiques públiques basades en la promoció de la compra i el 
fet de no posar fre a l’autorització de pisos turístics han situat els habitatges de llo-
guer en una situació volguda d’escassetat, i, per tant, un espai idoni per la pujada 
desorbitada de les rentes. Davant aquesta situació, l’Estat Espanyol brilla per la seva 
absència. Ni hi és ni se l’espera.

La Resolució del Parlament Europeu de data 21 de gener de 2021 sobre l’accés 
a un habitatge digne i assequible per a tots suposa la obligació dels poders públics 
de dictar una normativa relativa al lloguer que garanteixi l’accés als ciutadans, obli-
gació que a data d’avui es desatén si es té amb compte que mentre el Salari Mínim 
Interprofessional és de 1.000 euros el preu mensual d’un lloguer arriba a superar, 
sobretot a les grans ciutats, l’import del Salari Mínim Interprofessional.

A Catalunya tenim capacitat legislativa per dictar una normativa en dret civil i 
per tant, en l’àmbit dels arrendaments. Aquesta normativa no es pot limitar a ser un 
calc de la Ley de Arrendamientos urbanos de 1994 dictada per l’Estat Espanyol que 
ha resultat ser absolutament ineficient. L’exercici de competències per part del legis-
lador català ha de servir per garantir drets, no per limitar-se a construir un sistema 
normatiu liberal que parteix del lloguer com un camp més en el que treure profit 
econòmic.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Modificar el protocol de llançaments judicials per tal d’implementar les se-

güents mesures:
a) No col·laborar, des de l’Administració catalana, amb el desproveïment de drets 

bàsics i fonamentals que pateixen essencialment aquelles famílies i persones que 
estan pagant les pitjors conseqüències de la crisi i d’un sistema econòmic que les 
expulsa cap als marges de la societat.

b) Donar cobertura jurídica i ordres polítiques clares dels límits en les accions i 
els operatius d’execució judicial en l’actuació en desnonaments, situant la defensa de 
drets bàsics i fonamentals com a tasca prioritària i central dels cossos de seguretat 
i de la resta del funcionariat.

c) Prohibir la intervenció d’unitats antiavalots de l’ARRO i la BRIMO en des-
nonaments.

2. Introduir al Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya una regulació de l’arren-
dament d’habitatges que respecti els següents principis o mandats:
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a) L’existència d’un evident desequilibri contractual evident entre propietat i ar-
rendataris i donada l’escassetat d’habitatge que es destina al lloguer.

b) Fixar un plaç de durada dels contractes, de 5 anys per a les persones físiques, i 
7 anys per les persones jurídiques fixat per la LAU de 1994, a més de les seves pròr-
rogues, comporta que, al finalitzar el contracte, es procedeixi a increments excessius 
i injustificats de la renta que acaben comportant al que es coneix com a «desallotja-
ments invisibles» i el conseqüent desarrelament i per tant, un sistema similar al del 
dret civil alemany basat en contractes d’arrendaments indefinits –amb les seves pos-
sibliblats de resolució, en determinats casos– evitaria aquestes pujades excessives de 
la renta una vegada transcorreguts els 5 o 7 anys.

c) Fixar un sistema en el que la renta no sigui «la lliurement pactada per les 
parts» simplement perquè aquesta llibertat no existeix i utilitzar un sistema de limi-
tació de la renta a través de la Comissió de Preus de Catalunya, una Comissió que 
dependrà del Departament d’Habitatge i que serà participada per entitats represen-
tatives de la societat Civil

d) Fixar que la renta únicament pugui ser actualitzada pel cas que així sigui pac-
tat entre arrendador i arrendatari. I, pel cas de ser pactda la possibilitat d’increment, 
aquest només sigui possible una vegada transcorreguts els primers cinc anys del 
contracte, i sense que l’increment pugui ser superior a l’increment que hagin patit 
els salaris i no d’acord amb l’índex de Preus al consum.

e) Estableixi que, a Catalunya, els fons voltors i les societats de capital risc no 
poden ostentar la condició d’arrendadors i que per tant, s’estableixi una prohibició 
de contractar amb relació a aquestes entitats.

f) S’estableixi que el dret de tempteig i retracte en favor dels arrendataris també 
es pot exercir en el cas de venta de tot l’edifici en el que es troba l’habitatge llogat

3. Socialitzar, per raons d’interès general i sense compensació, tot el parc d’habi-
tatges buits en mans de bancs i grans tenidors que s’ha rescatat amb diners públics, 
per incorporar-los al parc públic d’habitatge i posar-los a disposició dels ajuntaments 
perquè els puguin destinar al lloguer social

Proposta de resolució 9. Salaris mínims i reducció jornada
La reducció de la jornada laboral ha de ser una prioritat amb l’objectiu de gua-

nyar en temps de qualitat a la vegada que es combat l’atur. Fa cent anys de la llui-
ta per la jornada laboral de 8 hores i, des de llavors, la tecnologia ha avançat, però 
queda molt camí per recórrer a fi de posar aquests avenços al servei d’una qualitat 
de vida i un repartiment del treball millors.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Iniciar tots els tràmits necessaris per garantir la implantació de la jornada de 

32 hores setmanals. Aquesta proposta equival a l’aplicació de la jornada de quatre 
dies laborables a la setmana o de 6,4h diàries si es treballa cinc dies setmanals. El 
primer pas, serà implantar la jornada de 32 hores per a tots els treballadors públics, 
en el primer semestre de 2023.

2. Establir un Salari Mínim Interprofessional de 1.593,60 € mensuals nets al 
mes, a raó de 14 pagues. Aquesta proposta ha d’anar acompanyada d’una regularit-
zació dels preus del lloguer i dels productes bàsics, a fi i efecte que aquest augment 
no generi una bombolla inflacionària.

Proposta de resolució 10. Drets socials: Per una atenció social pública, 
digna i de qualitat
Els serveis socials públics son el coixí de seguretat que ens donem entre totes 

per quan tot el demés falla. Sostenen situacions de vulnerabilitat i/o dependència i, 
per tant, no poden fallar en tant que tota la resta ja ha fallat. Per garantir la fiabili-
tat i l’eficàcia de l’atenció social és imprescindible que el camí entre l’administració 
pública i la usuària sigui el més curt possible.
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Cal, doncs, aplicar mesures concretes per garantir a la població vulnerabilitzada 
l’atenció social integral i pública, abordant des de les condicions laborals dignes de 
les treballadores que presten els serveis fins a la simplificació dels tràmits burocrà-
tics que actualment exerceixen violència institucional sobre les persones vulnerabi-
litzades, donat que afegeixen mes complexitat a situacions ja de per si complicades.

En el cas dels centres de menors tutelats per la Generalitat, per exemple, el 80% 
de les places estan actualment sota control privat i no hi ha cap òrgan que fiscalitzi 
ni els diners públics atorgats a grups privats per a la gestió dels centres de menors 
ni les condicions de benestar de les menors tutelades. Aquesta opacitat sumada a la 
manca de recursos als centres públics té com a resultat la degradació de l’atenció a 
la infància tutelada i la precarietat de les treballadores que els acompanyen.

Una altra qüestió rellevant és l’infrafinançament en què la Generalitat manté als 
ens municipals, sumat a la desaparició al nou Contracte Programa 2022-2026 de 
serveis clau per a l’atenció de la població, com son l’atenció al sensellarisme o els 
itineraris de joventut transformats ara en subvencions directes o inclús a concurs, 
que resulta en la privatització de l’atenció social als municipis, la devaluació dels 
serveis públics i la precarització de les treballadores municipals.

Quant a l’atenció a la dependència, aquesta no pot ser una àrea de negoci on els 
fons d’inversió es lucrin amb els serveis socials bàsics. La seva externalització com-
porta que, malgrat l’entrada en vigor del nou contracte del SAD, que el 2021 ha in-
corporat l’augment de sou per a les treballadores de la llar (recollit al nou conveni 
col·lectiu català), a la pràctica no hi hagi hagut cap actualització de les tarifes que 
paga la Generalitat a les diferents administracions locals per aquest servei.

En relació a les residències, actualment la majoria estan gestionades per empre-
ses i entitats privades (50.000 places de les casi 65.000 disponibles). Concretament 
11 grups empresarials controlen el 15% de les places per gestió directa i el 58%, per 
concert amb la Generalitat o els ajuntaments. La facturació de les empreses gestores 
de residències de gent gran el 2018 va augmentar el 3,4%, fins arribar als 4.500 M€. 
Amb una previsió de creixement de la població major de 65 anys, aquest és conside-
rat un «negoci» en creixement. El lucre s’obté rebaixant les condicions laborals de 
les treballadores i degradant les condicions d’atenció a les persones residents, inclús 
amb males praxis.

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Garantir la instal·lació efectiva de comptadors socials. Establir un procediment 

amb un sol formulari de sol·licitud, disponible online i a totes les oficines d’atenció 
i tota la xarxa d’ABSS, que doni compliment als requisits d’accés definits a la Llei 
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
d’habitatge i la pobresa energètica. Aquest procediment inclourà la fiscalització del 
compliment dels terminis d’execució fins a la instal·lació efectiva, per evitar la si-
tuació actual en què les empreses energètiques dilaten innecessàriament el procés 
perquè tenen la potestat de facto per vulnerar els drets de protecció contra la pobresa 
energètica garantits per les lleis aprovades en aquest Parlament.

2. Acabar amb la disparitat en l’accés a recursos habitacionals d’emergència se-
gons ABSS i municipi. Limitar, en tots els municipis declarats zona d’habitatge 
tens, la densitat de les destinacions turístiques en funció del límit de petjada ecològi-
ca; per exemple, en nombre de llits en relació amb el nombre d’habitant, de manera 
que en municipis grans i tensos es redueixin les llicències turístiques ja existents, 
i en la resta de municipis tensos, es limitin les noves llicències. Incentivar que els 
habitatges turístics que quedin sense llicència d’ús comercial degut a aquesta modi-
ficació s’adscriguin a la borsa de recursos habitacionals d’emergència.

3. Vetllar pel benestar dels menors tutelats acabant amb l’opacitat de la gestió 
actual. Auditar amb urgència les concessions privades i concertades en la gestió dels 
centres de menors tutelats per la Generalitat mentre es camina cap a la internalitza-
ció de la totalitat de les places.

Fascicle segon
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4. Retornar al Contracte Programa les fitxes eliminades al CP 2022-2026 i trans-
ferir urgentment als ajuntaments el deute que la Generalitat manté amb els ens mu-
nicipals arreu del Principat de Catalunya.

5. Garantir l’atenció a la dependència internalitzant els serveis d’atenció domi-
ciliària SAD.

a) Activar l’itinerari d’acompanyament als ens municipals cap a la internalització 
dels serveis i aturar la deriva externalitzadora que encareix els preus i precaritza les 
treballadores.

b) Fiscalitzar les concessions privades i concertades actuals, vetllant per l’aplica-
ció efectiva de les tarifes inclosa al nou contracte vigent desde l’1 de gener de 2021.

c) Incloure en els serveis d’atenció domiciliària públics la figura de l’assistent 
personal per garantir la universalitat del servei independentment de les circumstàn-
cies de cada persona i de si té o no xarxa familiar.

6. Revertir la privatització de les residències i centres d’atenció a la dependència. 
Caminar cap a un model d’atenció que integri atenció social i sanitària amb provisió 
i gestió 100% pública i universal.

a) Internalitzar els EAR (Equips d’Atenció Residencial) a càrrec d’empreses pri-
vades a residències de titularitat pública per garantir servei mèdic i d’infermeria les 
24h.

b) Garantir condicions laborals dignes: salari mínim de treballadors i treballa-
dores 1.593,60 €/14 mesades, ratios mínimes d’un gerocultora per cada 4 residents, 
consideració del personal de residències i cura a les persones com a personal sani-
tari i incorporació al conveni laboral SISCAT mentre no existeix un sistema 100% 
públic que unifiqui convenis, i inclusió d’aquestes condicions a les bases de concur-
sos de concertacions, mentre no s’internalitzi el 100% de servei.

c) Incrementar les inspeccions per garantir 2 visites anuals sense preavís.
d) Democratitzar els òrgans de decisió per incloure fins a 5 representants de les 

famílies i les associacions de veïns al Consell de Participació
e) Prioritzar l’autonomia de les persones amb alternatives públiques com pisos 

comunitaris i intergeneracionals.
f) Desenvolupar un pla per a la construcció de noves residències amb finança-

ment, propietat i gestió 100% públiques.
g) Transferir competències als ens locals amb la corresponent dotació pressu-

postària.

Proposta de resolució 11. No a la màfia: desconnectem Endesa
La pobresa energètica, entesa com la dificultat per afrontar les factures dels sub-

ministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, va en augment a les llars catalanes. 
Si bé aquesta problemàtica ja era alarmant fa uns anys, en el context en què es va 
aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emer-
gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la situació s’ha agreujat fruit 
de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19. Aquest fet té un 
impacte directe a nivell social, sanitari i mediambiental, amb greus conseqüències 
que arriben, en els pitjors casos, a la pèrdua de vides humanes.

Nombrosos compromisos internacionals, així com la legislació catalana, recu-
llen l’obligació de satisfer les necessitats energètiques bàsiques de la població. N’és 
un exemple l’article 11 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Cul-
turals (PIDESC), segons el qual tothom té dret a un nivell de vida adequat per a ell 
i per a la seva família, així com a una millora contínua de condicions d’existència, 
i és l’Administració qui ha d’adoptar mesures que assegurin l’efectivitat d’aquests 
drets.

L’any 2021, Endesa va obtenir un benefici net de 1.435 milions d’euros, amb un 
increment del 2,94% en relació a l’exercici anterior. En paral·lel, cada vegada més 
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llars tenen dificultats per accedir als subministraments bàsics i les factures, els im-
ports de les quals pateixen un creixement constant, esdevenen impagables.

Per tot això, el Parlament de Catalunya es compromet a:
1. Declarar Endesa empresa non grata a Catalunya.
2. Desconnectar tot ens públic de la xarxa de subministrament d’Endesa o d’al-

tres grans empreses anàlogues i connectar-lo a la nova companyia energètica públi-
ca.

3. Incloure a les clàusules de contractació de serveis de subministraments de 
qualsevol convocatòria pública, com a condició per a ser-ne empresa beneficiària, 
donar compliment a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afron-
tar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i a la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Proposta de resolució 12. Dret d’accés al català
Sumats a molts altres factors, la llengua catalana, minoritzada i subordinada 

a les llengües castellana i francesa, està travessada per dos vectors determinants 
vinculats a l’acció política i administrativa que es deriva de no tenir un estat propi 
que la defensi. Aquests dos vectors, que per la seva naturalesa haurien de contrares-
tar-se, en realitat van tots dos a la contra, i catalitzen multiplicant la minorització i 
subordinació del català.

Es tracta, d’una banda, de l’acció proactiva i bel·ligerant de totes les estructures 
de l’Estat espanyol, governs inclosos, encaminades a ofegar la llengua catalana per 
activa i per passiva, imposant la castellana i generalitzant la diglòssia, i d’altra ban-
da, de la inacció i passivitat del govern de la Generalitat, que davant la gravetat dels 
atacs contra la llengua per part de l’Estat no ha estat a l’alçada de forma sostinguda, 
al llarg dels anys, i on calia respondre amb la màxima proactivitat defensiva i gene-
radora, ha respost massa sovint amb passivitat submisa i una inacció letal.

Les estructures de la societat civil organitzada i, en conjunt, tots els moviments 
de defensa de la llengua i la cultura als Països Catalans sí que han mantingut, i de 
forma creixent, la defensa del català i han alertat de la inacció política i adminis-
trativa: lleis de protecció que no s’apliquen, foment que no s’activa, atacs que no es 
confronten. Després de 40 anys de l’aprovació de la Llei de Política Lingüística l’any 
1998, tots els estudis indiquen una regressió en l’ús de la llengua, i una regressió en 
la presència de la llengua catalana als serveis públics, mitjans audiovisuals i contin-
guts d’oci, així com un augment de la bel·ligerància judicial que assetja la llengua en 
el terreny més cabdal: l’escola. Tot plegat amenaça la societat catalana en el seu punt 
més identificador, la cohesió social vinculada a la llengua, atès que el coneixement 
de la llengua del país on s’ha vingut a viure o on s’ha nascut és eina indispensable 
per a la igualtat d’oportunitats i el benestar comunitari, relacional i funcional. I és la 
única forma que es pugui respectar el dret a escollir la llengua.

Sense perjudici del Pacte Nacional per la Llengua que s’està duent a terme, cal 
que aquest Parlament prengui mesures urgents.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Establir el coneixement de la llengua catalana com un dret i deure de les per-

sones que viuen als territoris on la llengua catalana és pròpia i oficial, i desenvolupar 
tots els mecanismes per tal de fer accessible la llengua de forma universal.

2. Activar, a partir del mes de gener de 2023, serveis d’acollida i aprenentatge 
de la llengua catalana destinats a totes les persones que arriben al Principat de Ca-
talunya, i de forma prioritària a les que treballen en els serveis públics i en la cade-
na de treball destinat a les cures i atenció al públic, les que estudien en el sistema 
postobligatori i les que es troben en situació vulnerabilitzada. Donar a aquest servei 
d’acollida la categoria de servei públic essencial, amb estructura flexible per facili-
tar-hi l’accés de forma universal.
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3. Garantir l’existència d’aules d’acollida a tots centres educatius finançats amb 
fons públics com a eina d’apuntalament dels processos d’adaptació i d’inserció social 
de l’alumnat nouvingut.

4. Denunciar l’Estat espanyol davant els organismes internacionals per la seva 
política de vulneració de la protecció de les llengües minoritzades.

Proposta de resolució 13. Per un accés total a la cultura
Les polítiques culturals que patim des de fa dècades han allunyat l’objectiu de 

fer de la cultura un bé públic universal, tant pel que fa a la creació com al gaudi, i 
tant pel que fa a la vivència individual com a la comunitària. Els cànons culturals 
hegemònics reprodueixen esquemes excloents per a amplis sectors de la societat, i 
la prevalença de polítiques neoliberals en un marc ferotgement capitalista continua 
atorgant a la cultura la consideració principal de bé de mercat.

L’augment de pressupost acordat en l’actual legislatura (un 2% a assolir el 2024) 
no reverteix significativament les greus mancances acumulades pels anys d’enfo-
cament excloent, de falta d’inversió i de no reversió de les retallades de la darrera 
dècada. Les treballadores del món de la cultura, en tots els seus àmbits, pateixen un 
alt nivell de precarietat laboral, i en el terreny de la cultura popular, comunitària i 
autogestionada, les condicions de creixent burocratització, la manca de suport i la 
creixent securització de l’espai públic limiten el seu abast.

Per començar a revertir aquesta situació el Parlament de Catalunya insta el go-
vern de la Generalitat a:

1. Impulsar una llei d’accés a la cultura que parteixi del reconeixement d’aquesta 
com a bé de primera necessitat i motor del progrés social, i l’accés a la mateixa com 
un dret social bàsic, universal i inalienable; una llei que signifiqui un autèntic canvi 
de paradigma en relació a les polítiques culturals i un canvi radical que incorpori 
els principis de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discri-
minació.

2. Impulsar un pla de xoc, mentre no es desenvolupa la nova llei, d’accessibilitat 
econòmica als serveis i equipaments culturals, inclosa la gratuïtat, que hi incenti-
vi l’accés universal i especialment el de les classes populars excloses per motius de 
renda, el dels col·lectius vulnerabilitzats exclosos per discriminació sistèmica i totes 
les interseccionalitats que sumen vulnerabilitzacions.

3. Impulsar un pla de xoc, mentre no es desenvolupa la nova llei, d’accessibilitat 
específica per a les persones amb diversitats funcionals, orgàniques, intel·lectuals, 
mentals o de qualsevol altre índole, creant un servei específic d’acompanyament per 
fer accessibles i adaptades totes les activitats i serveis, per tal de donar compliment 
a l’esperit de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discri-
minació.

4. Protegir les experiències d’emancipació cultural i d’autogestió comunitària, 
amb un reconeixement explícit del rol fonamental que té la cultura lliure per poder 
garantir l’accés universal a la cultura, i amb un suport específic als col·lectius que 
innoven, alliberant espais en desús per transformar-los en espais de creació i crei-
xement cultural.

5. Atorgar a les biblioteques públiques i als museus públics la consideració de 
servei bàsic i imprescindible d’accés a la cultura i com a refugi climàtic permanent, 
que han de donar servei tots els mesos de l’any i els 7 dies de la setmana; i articular 
tots els mecanismes organitzatius i dotacionals de suport als municipis per tal de 
fer-ho possible.

6. Actualitzar la Llei 4/1993, del 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Cata-
lunya per, entre d’altres millores, fer-lo compatible amb la creació d’un sistema bi-
bliotecari dels Països Catalans, per al qual caldrà treballar conjuntament amb els 
governs de tots els territoris de parla catalana, començant per la compatibilització 
amb el sistema bibliotecari valencià i el sistema bibliotecari de les Illes Balears.
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7. Impulsar un pla de xoc, amb la participació de l’associacionisme de cultura po-
pular i el moviment antiracista, per tal de revisar els elements simbòlics que entren 
en contradicció amb els principis de la Llei 19/2020 de 30 de desembre, d’igualtat 
de tracte i no-discriminació, i transformar els elements que reprodueixen esquemes 
de dominació, opressió i vulneració de drets, especialment pel que fa al racisme, el 
colonialisme i el patriarcat.

8. Eliminar tots els símbols i monuments de la memòria colonial així com deixar 
de subvencionar amb finançament públic a la Xarxa de Municipis Indians.

9. Tenir en compte a l’hora de programar, promoure i visibilitzar la cultura, la 
diversitat de producció cultural segons diverses tradicions comunitàries i diverses 
identificacions, trencant amb l’elitisme cultural hegemònic.

10. Enfortir els vincles culturals i la projecció conjunta en tot l’àmbit dels Països 
Catalans, en tots els àmbits artístics, literaris, de cultura popular, autogestionada i 
comunitària, tant pel que fa a la creació com al gaudi.

Proposta de resolució 14. Pel control de les actuacions policials i la 
reparació de les víctimes de violència institucional
En un context de repressió massiva contra la mobilització, participada tant per 

cossos estatals com autonòmics, cal donar garanties de què totes aquelles persones 
que han patit repressió obtindran una reparació pels danys soferts. En aquest sentit, 
és necessari abordar tant la qüestió de les actuacions de cossos policials sense cap 
tipus de control en territori català com la reparació de les víctimes d’abusos per les 
accions d’aquests cossos.

En el territori català operen diversos cossos policials (locals, autonòmics i esta-
tals) que actuen massa sovint sense cap tipus de control parlamentari. Sovint, duen 
a terme actuacions que escapen a les pròpies lleis i normatives aprovades al Parla-
ment, que vulneren els drets dels ciutadans i ciutadanes i els provoquen perjudicis 
tant físics com psicològics.

Els mecanismes existents fins al moment no han estat capaços de donar resposta 
a aquestes vulneracions de drets. Si bé en el marc de la Comissió d’Estudi del Mo-
del Policial s’està fent una revisió del model de policia dels Mossos d’Esquadra, és 
necessari i imprescindible obrir noves vies d’actuació en paral·lel a aquesta.

Per tot això, el Parlament es compromet, en un termini inferior a 18 mesos des 
de l’aprovació d’aquesta resolució, a desenvolupar les mesures legals següents, així 
com les reformes legals que se’n derivin:

1. Aprovar una llei de reparació a les víctimes de violència institucional que doni 
resposta a totes aquelles persones que hagin patit vulneracions de drets i perjudicis 
físics i morals per actuacions policials. Aquesta llei inclourà:

a) Mecanismes de reparació a totes aquelles persones que hagin patit perjudicis 
físics i morals per les actuacions policials.

b) Mecanismes de suport institucional per a totes les persones afectades.
c) Mecanismes de reprovament a aquelles actuacions que hagin provocat aques-

tes lesions així com als autors i als corresponents responsables jeràrquics i polítics.
2. Efectuar les reformes legislatives pertinents per tal de fiscalitzar qualsevol ac-

tuació policial, sigui del cos que sigui, en territori català i, més concretament, per 
garantir:

a) La fi de l’ús d’armament prohibit a Catalunya, com les bales de goma, per part 
de cossos policials.

b) La fi de la realització de controls sistemàtics de carretera o en d’altres punts de 
l’espai públic, sense cap més voluntat que la d’atemorir la població.

c) La fi de les batudes racistes així com qualsevol col·laboració dels cossos locals 
o autonòmics amb els cossos policials estatals.

d) El reprovament, la sanció i la persecució de qualsevol de les 3 activitats an-
teriors.
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Proposta de resolució 15. Independència per canviar-ho tot i canviar-ho 
tot per la independència
El Parlament de Catalunya constata:
1. L’atzucac de l’actual Taula de Diàleg, per la negativa del Govern Espanyol a 

incloure-hi una negociació real sobre l’autodeterminació i l’amnistia.
2. La manca de voluntat de l’Estat Espanyol per a resoldre democràticament el 

conflicte polític, en base al reconeixement del dret a l’autodeterminació, l’amnistia 
i la fi de la repressió.

3. La permanència d’un escenari de repressió i de vulneració de drets fonamen-
tals, socials, civils i polítics.

4. La crisi econòmica i social creixent, l’augment de la precarietat de la majo-
ria de la població catalana i la degradació dels serveis públics, així com la urgència 
d’actuar amb sobirania per tal de promoure i aplicar polítiques públiques de justícia 
social i ambiental, sense que la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia en 
siguin un límit.

5. Que la resolució democràtica del conflicte, atès l’immobilisme de l’Estat Es-
panyol, haurà de produir-se en un marc de negociació internacional i com a resul-
tat d’una ruptura democràtica prèvia amb l’Estat, des de les institucions catalanes i 
mitjançant la mobilització social, continuant en el camí iniciat amb el Referèndum 
de l’1 d’Octubre i de la Vaga General del 3 d’Octubre del 2017.

I, en conseqüència, insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
1. Donar per acabada i tancada l’actual fase de la Taula de Diàleg.
2. Actuar amb sobirania, més enllà dels límits constitucionals i estatutaris, i més 

enllà de les restriccions imposades per les institucions polítiques i judicials de l’Es-
tat, en la garantia dels drets socials bàsics de la majoria de la població: habitatge, 
subministraments bàsics, alimentació, transport, comunicacions, salut, educació i 
cultura.

3. Aturar la participació i col·laboració dels Mossos d’Esquadra en la repressió 
política dels moviments en defensa dels drets socials, civils i polítics.

4. No cooperar en l’estabilització de les institucions de l’Estat i rebutjar l’ »Agen-
da del Retrobament» proposada pel Govern Espanyol i avalada per les organitza-
cions patronals, i encetar un nou cicle polític de conflicte i ruptura amb l’Estat en 
la defensa del dret a l’autodeterminació, l’amnistia i els drets socials de la població 
catalana.

5. Adreçar-se, abans de la fi de l’any 2022, a les NNUU, la Comissió Europea 
i el Consell d’Europa, per a reclamar amb urgència una resolució democràtica del 
conflicte, basada en l’autodeterminació i l’amnistia.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu; Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta, GP 

CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 72798)

A la Mesa del Parlamento
Joan Garriga Doménech, portavoz, Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto 

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes pro-
puestas de resolución, subsiguientes al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00006/13).
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Propuesta de resolución 1. Por el restablecimiento de la libertad política 
en Cataluña, el cese de la deslealtad institucional pública y la reducción 
del gasto ideológico y político
Cataluña sufre una crisis institucional, económica y social interna derivada de 

la negligente dirección política de los distintos Gobiernos de la Generalidad sepa-
ratistas a lo largo de los últimos años. Esta inseguridad e inestabilidad institucional 
incide directamente en la calidad democrática, seguridad jurídica y en la vida de 
los catalanes.

En este sentido, frente a las necesidades sociales y económicas de la sociedad, 
las instituciones de la Generalidad de Cataluña se han centrado en un proyecto se-
paratista y «progresista» apartado de la realidad y malgastado los recursos públi-
cos en promocionar enajenaciones ideológicas en vez de propiciar soluciones reales 
para problemas del día a día de nuestros conciudadanos. Prueba de ello es el gasto 
público dirigido a la Consejería encargada de promocionar el separatismo y la coo-
peración al desarrollo en el extranjero.

Lejos de establecer un entorno institucional favorable para centrarse en el bienes-
tar de las familias y los trabajadores, el Gobierno de la Generalidad sigue enrocado 
en una «mesa de diálogo» que únicamente representa el chantaje desleal de unas éli-
tes separatistas al conjunto de la nación española y la desigualdad de los españoles.

Asimismo, cabe destacar que la mencionada inestabilidad institucional y pérdida 
de confianza en las instituciones públicas catalanas ha sido recientemente incenti-
vada por escándalos de corrupción de altos cargos políticos y pruebas de la división 
interna del separatismo; cuyas consecuencias se ven reflejadas en la incapacidad de 
las instituciones políticas catalanas de atender a los problemas reales de la sociedad: 
trabajo, vivienda, infraestructuras, educación, sanidad, seguridad y aumento en el 
coste de la vida.

Nuestro compromiso como representantes de la sociedad catalana, nos interpela 
a realizar una reducción general del gasto político, recuperar la libertad política en 
Cataluña y poner fin a la deslealtad institucional de la Generalidad con el resto de 
España. Solo así, las instituciones públicas de nuestra región podrán responder a las 
acuciantes y urgentes demandas y necesidades de la sociedad en su conjunto.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de cohesión nacional, respeto institucional y salvaguarda de la uni-

dad de España:
1) Iniciar el procedimiento para la devolución al Estado de las competencias en 

materia de Interior, Justicia, Sanidad y Educación.
2) Poner fin a la «mesa de diálogo» que, además de ser una mesa de chantaje per-

manente, supone una afrenta a la unidad nacional y a la igualdad entre los españoles 
y, además, implementar todos los medios de control recogidos en las leyes para ga-
rantizar un buen uso de los recursos públicos.

3) Oponerse a cualquier cesión del gobierno de la Nación al gobierno de la Ge-
neralidad que signifique dar más instrumentos a los separatistas para su proyecto 
rupturista y que ahonda en la desigualdad entre españoles.

4) Respetar el principio de neutralidad institucional y salvaguardar la difusión y 
cuidado de los símbolos e instituciones de nuestra Nación española en todo el terri-
torio catalán garantizando la presencia de la bandera nacional en todos los edificios 
públicos.

5) Recalcar el compromiso con los principios democráticos y de regeneración 
política de tal manera que se proceda a la revocación de aquellos nombramientos de 
altos cargos condenados penalmente o que sean prófugos de la justicia.

En materia de reducción de gasto superfluo e ideológico:
6) Llevar a cabo un plan de reducción de altos cargos y del gasto público-políti-

co para poder reducir drásticamente los impuestos: y así ayudar a las familias y a 
los trabajadores.
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7) Suprimir organismos que generan duplicidad con órganos del Estado.
8) Suprimir las oficinas de los expresidentes de la Generalidad y del Parlament 

por constituir un gasto manifiestamente superfluo.
9) Suprimir las subvenciones, ayudas o cualquier tipo de prestación económica a 

sindicatos, asociaciones patronales y partidos políticos.
10) Suprimir las subvenciones, ayudas o cualquier tipo de prestación económica 

a entidades lingüísticas y separatistas.
En materia de promoción institucional del potencial de Cataluña en diversos 

campos:
11) Apoyar desde las instituciones vigentes catalanas, en colaboración con el res-

to de las instituciones españolas, los grandes proyectos deportivos; posibilitando la 
mejora de las infraestructuras, la creación de empleo y la imagen de nuestra nación, 
tales como, la Copa América o los Juegos Olímpicos de invierno.

12) Otorgar la Cruz de Sant Jordi a la Fundación Princesa de Girona por su des-
tacado trabajo en la proyección de jóvenes referentes con talento, la promoción de 
programas para la mejora de la empleabilidad y el fomento de la transformación 
educativa.

En materia de acción exterior y cooperación al desarrollo:
13) Iniciar el proceso de supresión de la Consejería de Acción Exterior y Gobi-

erno Abierto de la Generalidad de Cataluña con efectos inmediatos.
14) Impulsar los cambios necesarios para cerrar el Consejo de Diplomacia Públi-

ca de Cataluña (DIPLOCAT) y el Consell de la Catalunya Exterior.
15) Proceder al cierre inmediato de todas las Delegaciones del Gobierno de la 

Generalidad de Cataluña en el exterior, así como a no aperturar ninguna otra.
16) Destinar los recursos presupuestados para políticas de acción exterior a for-

talecer las políticas sociales.
17) Iniciar inmediatamente los procesos de cierre del Institut Català Internacio-

nal per la Pau y transferir su presupuesto asignado a atender las urgencias sociales.
18) Suprimir la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y redirigir el 

presupuesto asignado a ayudas sociales y económicas para los catalanes.
19) Terminar con los viajes al extranjero de cualquier cargo de la Generalidad 

de Cataluña cuyo fin sea erosionar la unidad nacional, desprestigiar el nombre de 
España o avanzar en la agenda separatista.

Propuesta de resolución 2. Por una política económica y empresarial 
integral al servicio de los intereses nacionales
La coyuntura y situación estructural de la economía, empresa y sector produc-

tivo catalán dista mucho de ser óptima. La inestabilidad inflacionaria, un potencial 
parón en la producción industrial, el expolio fiscal al que están sometidos los con-
tribuyentes y empresas catalanas, la tasa de desempleo y una amenaza incipiente de 
estanflación, ponen en peligro el bienestar material de las familias de nuestra región.

La situación macroeconómica y microeconómica de Cataluña es realmente pre-
ocupante. La región se posiciona como la más endeudada de España en valor abso-
luto, alcanzando los 82.369 millones de euros en deuda pública, e hipotecando el 
futuro de las personas y familias de Cataluña con una deuda per cápita de 10.752 
euros. Además, pese a tener un nivel de recaudación pública inferior al de otras 
Comunidades Autónomas comparables, la región catalana sigue liderando los rán-
quines de esfuerzo e imposición fiscal en España, limitando el desarrollo empresa-
rial y ahondando en la mermada capacidad adquisitiva de las familias y trabajadores 
de Cataluña. Asimismo, con una tasa de paro todavía muy lejos del potencial laboral 
de la región, y una tasa de exclusión social situada por encima del 20%, la comuni-
dad catalana no está preparada para enfrentar la coyuntura económico-energética 
otoñal e invernal que acecha a numerosas industrias y sectores de nuestra economía.
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Dado este contexto, es necesario recalcar la existencia real del principio de esca-
sez económica y de recursos y, por tanto, la necesidad de anular el gasto superfluo 
político e ideológico, apostando por un gasto público productivo, eficiente y eficaz 
que ponga el foco en las necesidades materiales y sociales de todos los ciudadanos.

De esta manera, la política económica y empresarial de Cataluña debe regirse 
por aquellos principios que se han demostrado más eficaces para la consecución de 
un adecuado desarrollo económico, laboral y empresarial.

Primero, la desburocratización y desregulación del tejido empresarial y laboral 
catalán es imprescindible para aumentar la competitividad de nuestras empresas y 
profesionales y reducir costes innecesarios que acaban repercutiendo en el precio 
del consumidor final.

Segundo, resulta fundamental incidir en los procesos de reindustrialización, 
además de en otros complementarios como la digitalización, del tejido empresarial 
en Cataluña, para lograr revertir tendencias de deslocalización empresarial en nu-
estra región.

Tercero, la Generalidad de Cataluña debe eliminar el sectarismo secesionista, 
la ideología de género y toda política empresarial derivada de la Agenda 2030 que 
atente contra los trabajadores y empresarios de la región. Así, esta supresión tendrá 
el doble objetivo de proteger el producto y el trabajador local y promocionar la cul-
tura del esfuerzo y el trabajo frente a la cultura del subsidio.

Cuarto, la Generalidad de Cataluña debe velar por el cumplimiento de la unidad 
de mercado nacional, aplicación del principio de subsidiariedad y eficiencia y aus-
teridad en el gasto público.

Este planteamiento de prioridades, principios y objetivos corresponde a la firme 
convicción de que la política económica no es el arte de lo posible, sino de hacer 
posible lo necesario, sin dejar a nadie atrás y manteniendo el saneamiento de las 
cuentas públicas.

Asimismo, dicho planteamiento político debe situarse dentro un sistema de me-
didas que recompensen el mérito, el esfuerzo, la movilidad social y la igualdad de 
oportunidades inserto en un marco de austeridad y responsabilidad financiera que 
incentive la confianza y credibilidad de inversores, empresarios y trabajadores.

En conclusión, el incremento de la incertidumbre económica, el aumento de la 
deuda y déficit público, la presión fiscal catalana a empresas y profesionales, y la 
sobrerregulación e inseguridad jurídica en Cataluña, hacen de nuestra región un en-
torno que no reúne las características principales para convertirse en un territorio 
próspero a medio y largo plazo.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia fiscal:
1) Eliminar todos los impuestos propios de Cataluña.
2) Instar al Gobierno de España a eliminar el tramo autonómico del IRPF. Mi-

entras que no se ejecute dicha supresión, se impulsará una deflactación de la tarifa 
autonómica del IRPF a nivel regional y, posteriormente, se llevará a cabo una rebaja 
drástica de dicha figura fiscal para todas las horquillas salariales.

3) Bonificar el 99 por 100 de la cuota de aquellos tributos del Estado cedidos to-
tal o parcialmente a la comunidad autónoma de Cataluña.

En materia empresarial y laboral:
4) Impulsar medidas específicas para reducir costes empresariales y facilitar la 

constitución, puesta en marcha y desarrollo de empresas en Cataluña. Asimismo, 
mejorar la prestación de la ventanilla única empresarial para mejorar la competiti-
vidad de la empresa catalana y desregularizar, desburocratizar y simplificar el en-
torno económico en el cual se desarrollan las actividades empresariales y laborales 
en nuestra región.
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5) Eliminar cualquier tipo de multa, sanción o discriminación jurídica, por mo-
tivos lingüísticos o de sectarismo ideológico, de aquellas empresas que desarrollen 
su actividad en Cataluña.

6) Priorizar la adjudicación de fondos europeos a pequeñas y medianas empres-
as, así como orientar dichas cuantías a iniciativas empresariales centradas en la in-
dustrialización de Cataluña y la soberanía energética de España.

7) Promover la recuperación y retención del talento profesional en Cataluña, con 
el doble objetivo de frenar la fuga de talentos de la región y atraer a aquellos que se 
hayan tenido que marchar al extranjero por motivos laborales.

8) Plantear de manera inmediata un Plan de Emergencia empresarial y laboral 
para atender durante los próximos meses las demandas energéticas de las empresas, 
autónomos y trabajadores de Cataluña.

9) Fomentar el desarrollo económico y empresarial en las zonas despobladas de 
Cataluña.

10) Priorizar la iniciativa empresarial local y el producto de proximidad fren-
te a productos y empresas extranjeras. Incidir en los procesos de industrialización, 
además de en otros complementarios como la digitalización, del tejido empresarial 
en Cataluña, con el objetivo de frenar la deslocalización empresarial en nuestra re-
gión.

11) Reforzar las ayudas directas e indirectas a los autónomos en Cataluña para 
hacer frente a la subida de cuotas que pone en marcha la nueva legislación a nivel 
nacional en materia de auto ocupación.

12) Diseñar un sistema de beneficios regulatorios, laborales, económicos y fisca-
les que tengan como objetivo mejorar la conciliación familiar en las empresas. En 
este sentido, se propondrán medidas de impulso del teletrabajo empresarial como 
herramienta para dicho potenciamiento, garantizando que se cumplan todas las con-
diciones laborales.

En materia de saneamiento de las finanzas públicas y control inflacionario:
13) Modificar y simplificar la normativa vigente en relación a la adjudicación 

de subvenciones, préstamos, avales, fondos de capital riesgo y contratación pública, 
gestionados por el Departamento de Economía y Hacienda y el Instituto Catalán de 
Finanzas. Esta modificación normativa tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la 
transparencia y la eficiencia de los procesos de adjudicación. 2. Eliminar baremos y 
criterios de selección ideológica. 3. Agilizar procesos burocráticos de adjudicación 
de fondos. 4. Priorizar proyectos empresariales en materia de industria y generación 
energética.

14) Elaborar unos presupuestos de base y déficit cero, mediante una revisión sis-
temática del gasto público de la Generalidad de Cataluña que permita reducir nive-
les de deuda y déficit estructural

15) Incentivar mejoras en cadenas de producción y distribución para reducir 
cuellos de botella que incrementen precios al consumidor final al reducir la oferta y 
aumentar gastos innecesarios. Proponer medidas para reducir costes empresariales 
en las áreas de producción y transporte de manera que acabe repercutiendo a la baja 
en el precio al consumo final.

16) Realizar un estudio del impacto económico del proceso separatista catalán 
en los últimos 10 años.

17) Suprimir el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), e impulsar la 
transferencia de competencias al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), en 
aras de mejorar la eficiencia del servicio.

Propuesta de resolución 3. Por una política ambiental y energética con 
el ser humano como epicentro.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña está inmerso en una auténtica activi-

dad frenética, delirante y contraproducente en materia de acción climática, política 
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energética y sostenibilidad ambiental. La fiscalidad y normativa verde en combi-
nación con la creación de nuevos organismos con finalidad meramente ideológica, 
lastra el porvenir de las familias y empresas de Cataluña, y los condena a un futuro 
cargado de asfixia fiscal, rigidez empresarial, estancamiento económico, y ausencia 
de un cuidado real del patrimonio natural catalán.

Asimismo, cabe destacar que la lógica y el sustento doctrinal de dichas acciones 
procede de entidades supranacionales y extranjeras, en contraposición a soluciones 
y acciones que emanen directamente de las comunidades locales, familias, trabaja-
dores y empresarios del entorno natural catalán que, a su vez, son los mayores co-
nocedores de las realidades y necesidades del territorio local.

Como resultado, el patrimonio natural y ambiental de nuestra región está expues-
to a una gestión pública basada meramente en postulados ideológicos impulsados 
por el ecologismo radical. Al mismo tiempo, dichos postulados distan enormemente 
de las acciones necesarias para proteger nuestro entorno natural, prevenir catástro-
fes ambientales, asegurar el sustento material de las familias de Cataluña, y mitigar 
los efectos devastadores del alza de los precios de las materias primas y energía a 
los que se enfrenta la sociedad catalana.

En general, dicha normativa, fiscalidad y realidad regulatoria, tiene un impacto 
extremadamente pernicioso en distintos sectores de nuestra sociedad; siendo las fa-
milias socioeconómicamente más vulnerables de Cataluña las grandes víctimas de 
la ingeniería verde llevada a cabo por el Gobierno de la Generalidad. De manera si-
milar, nuestro sector primario y energético sufren una demonización y señalamiento 
constante que merma sus posibilidades de desarrollo e innovación. Además, nuestra 
economía, industria y comercio se encuentran ahogados por las políticas laberínti-
co-ecologistas impulsadas por la Generalidad de Cataluña.

En este contexto, frente a esta situación estructural, las estaciones de otoño e 
invierno presentan graves desafíos coyunturales para el conjunto de la sociedad de 
Cataluña, siendo la seguridad y bienestar energético la cuestión más importante 
para muchas de las familias de nuestra región.

Por estas razones, desde VOX planteamos una política ambiental y energética 
basada en principios completamente opuestos a los que rigen la política pública 
actual. El conservacionismo y el amor por lo nuestro y el legado de nuestros ante-
pasados deben servir como inspiración política para el cuidado y la protección de 
nuestro entorno natural; posicionando al ser humano como centro de toda medida 
ambiental. Asimismo, el objetivo de alcanzar la meta de soberanía energética en 
España debe ser prioritario para el Gobierno de la Generalidad, así como el recha-
zo inmediato de todo postulado ideológico globalista inducido por la Agenda 2030.

El Gobierno de Cataluña debe velar por los intereses de toda la ciudadanía, an-
teponiendo su bienestar, prosperidad y cuidado frente a imposiciones verdes ideoló-
gicas sin ningún tipo de sustento empírico, científico y lógico.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia energética y climática:
1) Derogar la Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático en Cataluña, y 

fomentar desde nuestra región la implantación de una Ley nacional bajo los obje-
tivos de soberanía energética, reducción estructural de precios energéticos y de los 
combustibles, conservacionismo, exploración y explotación de los recursos energéti-
cos propios, garantía de la prosperidad económica de los españoles y centralidad del 
ser humano en la naturaleza.

2) Promover con carácter de urgencia un plan específico para combatir la po-
breza energética en las próximas estaciones de otoño e invierno en Cataluña. Im-
pulsar medidas específicas en aquellos elementos de la cadena de valor energética 
(generación de electricidad, transmisión de la electricidad, distribución de electrici-
dad, comercialización de electricidad), susceptibles de mejora en materia de costes 
y eficiencia.
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3) Promover todas las fuentes de energía que contribuyan a abaratar el precio 
de las facturas eléctricas y permitan avanzar hacia la soberanía energética de toda 
España.

4) Apostar por el proyecto del gasoducto MidCat para avanzar hacia la soberanía 
energética de toda España.

En material ambiental y climática:
5) Impulsar la conservación del patrimonio natural e incorporar dicho criterio 

en los niveles de planificación sectorial de una manera equilibrada, racional y si-
empre compatible con el crecimiento económico sostenible. Establecer las medidas 
necesarias para hacer compatible la política ambiental de Cataluña con la reindus-
trialización y planes de fomento del empleo y atracción y retención de empresas en 
nuestra región.

6) Reforzar las políticas de protección del Delta del Ebro y otras zonas de impor-
tante interés en términos de biodiversidad, paisaje, y patrimonio natural.

7) Desarrollar y ejecutar las medidas legislativas y reglamentarias necesarias 
para ayudar a lograr el objetivo de soberanía alimentaria en España, mediante la 
correcta promoción y protección del sector agroganadero y pesquero, atendiendo a 
las peticiones y necesidades de sus trabajadores y empresarios, y cesando inmedia-
tamente su demonización por el lobby climático.

8) Aumentar la dotación presupuestaria en materia de prevención de desastres y 
riesgos naturales.

9) Fomentar desde Cataluña la elaboración de un Plan Nacional de Agua que 
permita la interconexión de las cuencas y el abastecimiento de recursos hídricos en 
todo el territorio nacional, bajo los principios de solidaridad, cohesión y eficiencia. 
Asimismo, se fomentará la reforestación y el cuidado y mejora de nuestras cuencas, 
con el objetivo de potenciar la absorción natural de CO2.

10) Suprimir todos los impuestos propios de carácter medioambiental y eliminar 
la regulación normativa y los organismos climáticos creados al amparo de la Agen-
da 2030.

Propuesta de resolución 4. Por la promoción y protección del sector 
primario en Cataluña
En nuestra región el sistema agroganadero y pesquero es pilar fundamental, por 

lo que urge adoptar medidas de protección del sector primario, ya que cumplen una 
función extraeconómica y esencial: no podemos olvidarnos que su desarrollo hace 
viable la continuidad de las familias, ayudando a la fijación de la población y crea 
riqueza de forma respetuosa con el medio ambiente.

Hace tiempo que estos sectores se enfrentan con variados y graves problemas 
de toda índole, agravados recientemente por la guerra en Ucrania y las deficientes o 
nulas medidas que la Generalidad de Cataluña ha adoptado en las últimas tres déca-
das, que han afectado de forma directa a la pérdida de nuestras explotaciones fami-
liares agrarias de pequeños y medianos agricultores y ganaderos.

Esta situación va en detrimento de nuestro sector agrario, son necesarias políti-
cas que incrementen la viabilidad de las explotaciones agrarias y garanticen la com-
petitividad del sector aumentando la rentabilidad de las explotaciones para conse-
guir un sistema socio económico equilibrado.

Es necesario impulsan políticas para conseguir una soberanía alimentaria que 
no nos haga depender de terceros países, y para ello es imprescindible tomar medi-
das que garanticen el abastecimiento de agua, que palíen el incremento de costes en 
contra de los bajos precios, rechazar imposiciones globalistas que nos perjudican, 
fomentar la viabilidad de nuestras explotaciones agroalimentarias y defender nues-
tras tradiciones y cultura del mundo rural.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de agricultura, ganadería y pesca:
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1) Promover el etiquetado de origen de los productos del sector agrario favoreci-
endo el acceso al mercado al productor primario de forma que se dé valor a nuestro 
producto.

2) Defender el sector primario frente a los ataques de los lobbies ecologistas ra-
dicales que solo buscan desprestigiar a los trabajadores y empresarios de dicho sec-
tor, y poner en marcha campañas que muestren la realidad de nuestro campo y de 
nuestro sector pesquero.

3) Proteger el sector primario español frente a la competencia desleal de produc-
tos extranjeros.

4) Garantizar la seguridad jurídica de todos los productos verificando el cumpli-
miento de las normas de seguridad y calidad según las normas de la UE.

5) Poner fin a las subvenciones e inversiones en las cooperativas en proyectos 
basados en criterios de discriminación, en favor de las minorías.

6) Dar prioridad a las cooperativas que actúen como auténticas centrales de com-
pra y auténticas centrales de venta y eliminar las cooperativas como «chiringuitos 
políticos», favoreciendo así a nuestros ganaderos y agricultores para que accedan 
directamente a la distribución.

7) Promover la modernización de las cofradías de pescadores, con la creación de 
una nueva ley a nivel nacional cuyo objetivo sea dar valor al producto.

8) Modernizar y finalizar las infraestructuras de para que proporcionen un re-
gadío moderno y eficiente, que permita conservar los hábitats, y también permitan 
aplicar la mejor tecnología disponible en la producción agraria.

En materia de desarrollo rural:
9) Revisar las condiciones de financiación y subvenciones establecidas en las 

políticas de desarrollo rural (PDR), con el objetivo de garantizar y facilitar las ac-
tividades propias del mundo rural, sin imposiciones ideológicas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS– y la Agenda 2030.

10) Fomentar la formación profesional de jóvenes del mundo rural, para –entre 
otros fines– obtener el relevo generacional e incentivar el desarrollo del sector agra-
rio y forestal de nuestra región.

En materia de gestión forestal:
11) Invertir, incentivar y promover la gestión forestal, obtener valor añadido de 

los productos forestales y fomentar las actuaciones encaminadas a la conservación 
del suelo.

12) Promover inversiones y ayudas a los bosques, prevenir y mantener los acce-
sos y vías forestales, así como facilitar las tareas de prevención y extinción de in-
cendios, con la colaboración de la Consejería de Empresa y Trabajo para que adopte 
la medida de contratación a aquellos desempleados que quieran ayudar a limpiar los 
bosques para el reequilibrio social, económico y medioambiental.

13) Defender la actividad de la caza en todos sus ámbitos sociales, económicos 
y medioambientales, imprescindible para la correcta gestión de los ecosistemas, la 
conservación del medio rural y la mejora de la biodiversidad, sin olvidar que es uno 
de los motores económicos del mundo rural.

14) Impulsar la supresión de leyes que persiguen la imposición de un radicalis-
mo ecologista, como la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales 
desde nuestra región.

En materia agroalimentaria:
15) Transformar el Instituto de investigación tecnológica alimentaria (IRTA) en 

un organismo destinado a favorecer la industria alimentaria de nuestra región.
16) Suprimir el Consejo Catalán de Producción Agraria Ecológica (CCPAE).



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 62

Propuesta de resolución 5. Por una política social eficaz que se centre 
en los más necesitados
Las políticas sociales llevadas a cabo por el Govern en los últimos años giran en 

torno a la priorización de la vulnerabilidad atendiendo a parámetros como el sexo, 
la orientación sexual o la situación administrativa de la persona. De esta forma exis-
te una clara priorización de la mujer frente al hombre, del colectivo LGTBI y del 
inmigrante ilegal frente al ciudadano nacional. Las ayudas a las personas más ne-
cesitadas no pueden quedar relegadas únicamente a los colectivos designados por 
el Govern, menos ahora que según entidades del tercer sector, el riesgo de pobreza 
extrema en Cataluña, que ya se situaba en un 33% de la población ha aumentado 
de forma exponencial en el segundo trimestre del 2022. Por otra parte, se abandona 
a la familia, reflejado en la falta de inversión y ayudas a las que tienen acceso y se 
apuesta por políticas orientadas a destruirla como célula básica de la sociedad con 
el fin de atomizar al individuo.

Actualmente el Departamento de Derechos Sociales ha abandonado a nuestros 
mayores –privándoles de residencias geriátricas y aumentando la lista de espera–, 
así como a las personas con discapacidad. Durante este año y medio de legislatura, 
la lista de personas dependientes solicitantes de ayuda ha continuado creciendo con-
virtiéndose Cataluña en la Comunidad autónoma con la lista más larga y que más 
ha crecido en términos porcentuales, llegando a fallecer muchas de estas personas 
mientras esperaban una ayuda social.

Las nefastas políticas de vivienda social han conseguido que cada día más fa-
milias se encuentren desahuciadas y sin vivienda por falta de pisos de protección 
oficial y ayudas en esta materia. Esto es consecuencia de la falta de inversión en la 
construcción social y del impulso a leyes que favorecen la reducción drástica del 
número de pisos disponibles con fin de alquiler social incrementando la lista de es-
pera de las personas más necesitadas. Las organizaciones no gubernamentales, tales 
como Cáritas, hablan de un aumento del 44% de solicitudes de ayudas en materia 
de vivienda el último trimestre mientras el Govern se desentiende de las personas 
que carecen de un techo donde vivir homologando y normalizando el sinhogarismo 
a través de leyes que lo regulan.

Por último, constatamos la cantidad de recursos que se dedican a los menores 
extranjeros no acompañados en materia de vivienda, manutención y prestación eco-
nómica y cómo se priorizan frente a españoles, y abogamos por la reagrupación fa-
miliar devolviendo a estos niños a sus familias en su país de origen.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de pobreza y vulnerabilidad:
1) Garantizar a las personas más necesitadas las ayudas sociales necesarias para 

tener una vida digna, sin distinción de sexo u orientación sexual y prestando espe-
cial atención a la infancia, ancianos, personas con discapacidad y familias nume-
rosas.

2) Suspender cualquier tipo de ayuda social otorgada a personas en situación ir-
regular en España facilitando el retorno a su país de origen.

3) Revocar las ayudas o subvenciones a todos aquellos planes gubernamentales 
que sostengan en su razón de ser perspectivas de género, o que fomenten la discri-
minación y enfrentamiento entre sexos.

4) Garantizar un nivel de inversión suficiente para la protección de la familia y 
la promoción de la natalidad. Impulsar la supresión de la Consejería de Igualdad y 
Feminismo y la creación de una Consejería de Familia y Natalidad.

5) Tomar medidas orientadas a erradicar la pobreza en Cataluña reformando la 
Ley 24/2015, de 29 de julio, para incrementar la cobertura de asistencia social y la 
cuantía de las ayudas. Esta reforma debe incluir la retirada inmediata de aquellas 
provisiones legales que hagan algún tipo de alusión a la perspectiva de género o pro-
moción de la inmigración ilegal.
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6) Eliminar cualquier tipo de impuesto autonómico y renunciar a la dotación 
económica que el Estado aporta a Cataluña como consecuencia de impuestos sobre 
suministros básicos como la luz, el agua o el gas. Presentar en el término de un mes 
un plan de contingencia con el fin de combatir la pobreza energética.

7) Promocionar la soberanía alimentaria de España y destinar los recursos ne-
cesarios para garantizar la correcta alimentación de los catalanes prestando especial 
atención, a los niños, ancianos y personas con discapacidad.

8) Establecer la concesión de un cheque para costear el transporte y comedor 
escolares para familias que no superen el umbral de la renta media neta per cápita 
de la unidad familiar en Cataluña, atendiendo asimismo a las especificidades de las 
familias numerosas.

9) Modificar la Proposición de Ley 13/2006 de 27 de julio, de prestaciones soci-
ales de carácter económico, con el objetivo de suprimir las cuantías monetarias diri-
gidas a extutelados extranjeros, y reorientar dichas cantidades a jóvenes extutelados 
españoles que han padecido abandono o exclusión social.

10) Eliminar cualquier partida presupuestaria que la DGAIA destine a menores 
extranjeros no acompañados, e instar al Gobierno de España a que garantice su re-
patriación, de forma inmediata, a su país de origen.

En materia de dependencia y atención geriátrica:
11) Presentar un plan de contingencia con carácter de urgencia para la erradica-

ción de las listas de espera de ayudas a la dependencia.
12) Garantizar la plaza en centros geriátricos, ya sea a modo de residencia o pi-

sos tutelados o centro de día, a todas las personas mayores que lo requieran y que 
cumplan con los actuales requisitos de acceso.

13) Garantizar la atención asistencial y económica a cualquier persona con de-
pendencia, física o psíquica, que lo requiera y cumpla con los requisitos de acceso 
a ayudas actuales.

14) Favorecer y garantizar las ayudas domiciliarias, tanto en materia económica 
como en materia de recursos humanos, a todas aquellas familias que hayan decidi-
do cuidar en domicilio a una persona dependiente, ya sea una persona geriátrica o 
con algún tipo de discapacidad, priorizando todas aquellas discapacidades de rápida 
evolución tales como el ELA, Esclerosis Múltiple y el resto de enfermedades raras.

15) Presentar en los próximos presupuestos una partida específica que garantice 
la correcta cobertura económica para familias con niños afectados por alguna de las 
llamadas «enfermedades raras».

16) Favorecer y promocionar la integración laboral de las personas que presentan 
algún tipo de dependencia, ya sea discapacidad física o psíquica, mediante la crea-
ción de centros tutelados como el aumento de incentivos fiscales para las empresas 
que ofrezcan contratos estables a estas personas.

17) Garantizar la asistencia médica domiciliaria o la ayuda sanitaria especializa-
da, a todas aquellas personas dependientes, ya sea por discapacidad física o psíqui-
ca, que hayan decidido permanecer en propio domicilio o en pisos tutelados.

18) Garantizar la ayuda emocional y el soporte psicológico, tanto a las personas 
con algún tipo de dependencia, ya sea física o psíquica, como a los familiares que 
lo requieran y que se vean afectados por la situación de estas personas. Prestaremos 
especial atención a familiares de niños afectos de las llamadas «enfermedades ra-
ras».

Por una vivienda digna que favorezca el desarrollo de la familia:
19) Presentar un plan de contingencia con carácter de urgencia para la elimina-

ción de listas de espera de vivienda social, priorizando a aquellas familias con niños 
menores de edad y personas en extrema necesidad, de nacionalidad española.

20) Eliminar los sesgos ideológicos tales como la perspectiva de género o el in-
migracionismo ilegal que prioricen el acceso a la vivienda social.
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21) Dar cumplimiento al principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda 
social, y eliminar de las listas de espera de vivienda social cualquier persona en si-
tuación administrativa irregular, no siendo válido el padrón municipal como única 
credencial legal de su situación administrativa.

22) Incentivar y fomentar que empresas privadas dediquen parte de sus recursos 
a la construcción de vivienda social, ofreciendo incentivos fiscales y facilidades ad-
ministrativas y burocráticas.

23) Derogar la Ley de Contención de Rentas 11/2020, del 18 de septiembre, In-
centivar la nueva construcción de vivienda de protección oficial con perspectiva de 
familia, incluyendo zonas verdes y fácil acceso a colegios y sanidad, para favorecer 
el desarrollo de la familia dentro de la comunidad.

24) Derogar y eliminar los proyectos de ley de «Urgencia Habitacional» por 
salirse del marco constitucional (que protege la propiedad privada) legitimando la 
ocupación ilegal e invadir competencias del Estado, así como el proyecto de ley del 
«Sinhogarismo» por homologar y fomentar una situación que debería ser excepcio-
nal.

Propuesta de resolución 6. Por una concepción integral de la sanidad, 
el apoyo a la salud mental y la defensa de la vida
La sanidad catalana sufre varios problemas estructurales que, a su vez, son fru-

to de la nefasta gestión de los diferentes Gobiernos de la Generalidad de Cataluña; 
unas políticas que no han podido ser revocadas y que demuestran una clara inequi-
dad en su aplicación y deben ser subsanadas debido a que han arrastrado al aban-
dono del sistema de salud catalán y empujado a sus trabajadores a unas condiciones 
que sobrepasan límites de asfixia. Por ello, esta propuesta de resolución impulsa 
medidas claras y contundentes por y para la mejora de la salud, la dignidad y el bi-
enestar de las personas desde la concepción hasta la muerte natural.

Para lograr estos objetivos, nuestras medidas en materia sanitaria giran en torno 
a tres ejes principales de actuación.

Primero, nuestra formación política defiende la vida desde la concepción hasta 
la muerte natural. Esto es, frente a la cultura del descarte defendemos la promoción 
de la cultura de la vida.

Nuestro enfoque sanitario se centra en promover todas las medidas que sean ne-
cesarias para salvaguardar jurídicamente el derecho de la vida desde la concepción 
hasta la muerte natural, y fomentar una cultura del cuidado de los más vulnerables. 
Asimismo, defendemos la libertad de conciencia de aquellos que se opongan a acci-
ones contrarias a la dignidad de las personas y a su integridad física o moral. Desde 
VOX, defendemos el derecho de las personas y las familias a un acceso sanitario de 
calidad durante su vida.

Se debe poner fin a las políticas sanitarias de cultura de la muerte, que impul-
san y financian el aborto y la eutanasia. En su lugar, se debe fomentar una cultura 
basada en el cuidado a los más vulnerables desde el momento de la concepción, re 
humanizando los servicios sanitarios y mejorando la asistencia y calidad de vida al 
paciente en la última fase vital.

Segundo, estamos convencidos de la necesidad de impulsar medidas que mejo-
ren nuestra excelencia sanitaria y protejan de manera integral nuestro sistema de 
salud pública y privado.

Desde nuestra formación política, priorizamos la excelencia y estabilidad a largo 
plazo del sistema sanitario frente a la nefasta gestión y el derroche político. Defen-
demos la racionalización de recursos mediante la priorización de necesidades sani-
tarias reales. Cataluña no puede soportar más demoras respecto a las listas de espe-
ra de atención especializada, ya que es inadmisible que, en numerosas ocasiones, la 
vida del ciudadano se ponga en peligro debido a la incompetencia política.
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Los profesionales sanitarios y la labor que realizan son encomiables. La calidad 
técnica para el funcionamiento correcto del sistema sanitario catalán no se entiende 
si no se garantizan las condiciones laborales óptimas que acaben con la precariedad 
laboral y la fuga de talento. Las condiciones laborales que sufren los profesionales 
sanitarios son impropias e inadmisibles; en los sueldos poco competitivos, en la falta 
de incentivos económicos, en los restrictivos requerimientos lingüísticos con los que 
se encuentran los sanitarios para acceder a una plaza, en la falta de promoción de 
formación profesional para que puedan desarrollar su carrera de una manera digna 
y que favorezcan la conciliación familiar.

Tercero, debido a los graves problemas de salud mental, apostamos por reforzar 
y fortalecer la inversión y atención especializada en salud mental.

Durante los últimos años el panorama de la salud mental se ha caracterizado por 
un paulatino deterioro, debido a la falta de medios de una red sanitaria no prepa-
rada y que ya mostraba importantes carencias estructurales antes de la pandemia 
del COVID-19. Por tanto, se suma la sobrecarga que ha provocado la pandemia y la 
propia evolución prolongada desde los últimos años al incierto aumento de casos de 
trastornos mentales y suicidios, especialmente en los jóvenes.

La adecuada respuesta preventiva, asistencial y rehabilitadora para actuar frente 
a los problemas derivados de la salud mental debe ser atendida desde la Atención 
Primaria, principalmente, fortaleciendo las inversiones en ésta. A su vez, el plan-
teamiento de una hoja de ruta para las reformas necesarias en el sistema de salud 
catalán debe enfocarse en políticas activas que prioricen un sistema de apoyo a las 
familias, promueva la inserción laboral en un ambiente de trabajo adecuado y pro-
mocione un estilo de vida saludable que potencie la autoestima y la autonomía en 
un ambiente familiar estable.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de cultura de la vida:
1) Promover todas las medidas necesarias para salvaguardar jurídica, social y 

clínicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ela-
borar un plan de ayudas de índole social y económica para atender a las embara-
zadas y de acompañamiento durante los primeros años de vida del hijo. Garantizar 
la información, apoyo y alternativas necesarias para todas aquellas madres con un 
embarazo problemático e inesperado.

2) Diseñar un plan específico de prestaciones económicas y sociales para aque-
llas familias que esperan o tengan un hijo con algún tipo de discapacidad.

3) Retirar de la cobertura de la sanidad pública la práctica de abortos, la rea-
signación genital y la eutanasia. Se garantizará en el sistema de salud catalán la 
imposibilidad de tratamientos hormonales y la cirugía de «cambio de sexo» en los 
menores de edad.

4) Asegurar en el sistema catalán de salud un aumento de la inversión en los 
servicios para cuidados paliativos que actúen bajo los principios de promoción de 
la cultura de la vida y la vida digna. Estos servicios incluirán medidas médicas, de 
acompañamiento y de asesoramiento psicológico y social con el fin de asegurar 
mejor asistencia y calidad de vida del paciente durante el proceso final de la vida.

5) Proteger la libertad de conciencia de aquellos que se opongan a acciones con-
trarias a la dignidad de la persona y a su integridad física y moral.

En materia de mejora Integral sanitaria:
6) Facilitar y promover la contratación de profesionales provenientes de cualqui-

er lugar de España, eliminando el requisito de la obligatoriedad de la obtención del 
nivel C de catalán para la obtención de plaza fija.

7) Dotar de forma inmediata con los recursos económicos, materiales y huma-
nos la reapertura y renovación de los ambulatorios, según proceda, para poner en 
correcto funcionamiento el sistema catalán de salud. En particular, incidiendo en las 
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zonas urbanas más desfavorecidas y las zonas rurales que sufren una despoblación 
demográfica.

8) Aumentar la contratación de la plantilla de profesionales sanitarios (especial-
mente en zonas rurales) orientando una estrategia de reorganización territorial que 
distribuya equitativamente la dotación del personal sanitario a los distintos Centros 
de Atención Primaria y ambulatorios de toda la región catalana.

9) Robustecer a la atención primaria en nuestra región, dotándola de mayor fi-
nanciación y contratación de profesionales sanitarios, garantizando la especialidad 
en todos los municipios y aplicar un sistema de rendición de cuentas periódico don-
de se analicen indicadores de calidad sanitaria, investigación, rendimiento asisten-
cial, etc.

10) Incrementar la cuantía destinada a la investigación de las enfermedades ra-
ras.

11) Realizar un plan específico integral de asistencia a enfermos de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA) donde el objetivo principal sea cubrir sus necesidades 
médicas, sociales y materiales de estos pacientes.

12) Intensificar los recursos materiales y humanos dedicados al tratamiento e in-
vestigación contra el cáncer y su impacto sanitario y social.

13) Promover un estilo de vida saludable, que proporcione a los miembros de las 
familias las herramientas necesarias para ser libres y no caer en adicciones com-
portamentales que puedan generar una dependencia similar a las de las sustancias 
químicas, y las mismas repercusiones en el entorno familiar, social, y económico, 
como el alcoholismo, tabaquismo, droga, juego y pornografía.

En materia de la salud mental:
14) Reforzar las estrategias y recursos materiales destinados al combate del dete-

rioro de la salud mental. Se fijará un presupuesto adecuado que garantice la aplica-
ción de programas de prevención de enfermedades mentales y sus efectos, así como 
la proporción de tratamientos y asistencia adecuada para los catalanes que padecen 
tales enfermedades.

15) Aumentar el número de contrataciones de unidades básicas de atención psi-
quiátrica. Especialmente, asegurar que se constituyan mínimamente por un psiquia-
tra, dos psicólogos y dos enfermeros con especialidad en salud mental.

16) Incrementar la contratación de psicólogos clínicos (con especialidad vía PIR) 
en todo el territorio de Cataluña, alcanzado la media europea de 18 psicólogos clí-
nicos por cada 100.000 habitantes.

17) Fomentar e impulsar políticas activas para el desarrollo profesional de los 
pacientes afectados por problemas de salud mental con el fin de combatir la estig-
matización y favorecer una rápida y estable inserción laboral que garanticen sus de-
rechos laborales conforme a la legalidad vigente.

18) Fomentar la familia como epicentro de soporte emocional y recuperación de 
enfermos con enfermedad mental, así como garantizar los recursos necesarios de 
soporte económico y ayuda psicológica, a las familias que deseen desempeñar la 
función de cuidador principal de estos pacientes.

Propuesta de resolución 7. Por la libertad y excelencia educativa e 
investigadora
En primer lugar, es necesario recordar que la educación –tanto la básica como la 

superior– debe erigirse en elemento crucial para todos los miembros de la sociedad, 
porque ayuda a que las cualidades potenciales de los niños y adultos afloren en be-
neficio de su crecimiento personal en todas y cada una de sus dimensiones: intelec-
tual, afectiva-emocional, social y trascendental.

Asimismo, conviene resaltar la importancia de la cultura, ya que constituye el 
acervo de conocimientos que permiten a una persona desarrollar su juicio crítico y, 
además, todo un conjunto de modos de vida, costumbres, tradiciones, conocimien-
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tos y grado de desarrollo intelectual, artístico y científico que se ha ido acumulando 
en una comunidad de personas hasta el punto de conferir su identidad, debiéndose 
respetar como legado de las generaciones precedentes mediante su reconocimiento 
y proyección en la actualidad.

En segundo lugar, la defensa de la escuela como un espacio libre de adoctrina-
miento separatista y de ideología de género. Los padres tienen el derecho de educar 
a sus hijos de acuerdo con sus valores y convicciones morales, según dicta el sen-
tido común, la Ley natural y avala la Constitución española. La incorporación del 
derecho a la libre elección de los padres en las escuelas es un mecanismo adecuado 
para preservar dicha libertad de cualquier intromisión ideológica. Además, es pre-
ciso derogar cualquier normativa que pueda atentar contra la libertad de los padres 
a educar y a elegir el modelo educativo de sus hijos.

Asimismo, se debe garantizar el derecho a una educación y a una cultura tam-
bién en español. Cataluña es una región bilingüe en la que conviven el castellano y 
el catalán como lenguas oficiales. Esta realidad histórica y social debe ser preser-
vada y fomentada de forma adecuada por parte de la Administración del Estado y 
de la Administración autonómica garantizando la enseñanza y la expresión artística 
en español.

En tercer lugar, la orientación de las políticas educativas hacia la excelencia y 
la adecuada dotación presupuestaria. Ningún menor debería experimentar jamás la 
precariedad, tampoco en la escuela. Y la falta de medios económicos no debería ser 
nunca un impedimento para acceder a una educación de calidad.

Asimismo, la universidad, la institución destinada específicamente a crear la ci-
encia y a difundir la cultura superior, debe revestirse de excelencia académica e in-
vestigadora, así como de solvencia en innovación. Los demás centros de investiga-
ción deben atender a las necesidades de los sectores productivos, de las empresas, 
para facilitarles la innovación adecuada.

En cuarto lugar, velar por el sector artístico-cultural, consolidarlo como un au-
téntico motor social, económico y educativo de la sociedad catalana. La creación 
cultural no debe ser un privilegio para aquellos que obedecen la agenda ideológica 
del Govern.

Asimismo, es preciso reivindicar el patrimonio cultural y el folclore español 
como elemento integrador de la cultura catalana. Liderar el arraigo a la patria, Es-
paña, sin complejos; proteger el extenso patrimonio artístico de Cataluña como par-
te de un acervo cultural rico y variado como es el español.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia educativa:
1) Con carácter urgente, proceder a la devolución de las competencias en materia 

educativa al Estado.
2) Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el mode-

lo educativo –mixto, diferenciado, inclusivo, especial, laico, religioso–, excluyendo 
cualquier tipo de intromisión ideológica de los poderes públicos en la formación del 
alumnado.

3) Suprimir con carácter urgente cualquier programa o plan educativo de educa-
ción que tenga como objeto adoctrinar en la ideología de género o en la hipersexu-
alización de los menores.

4) Implementar el cheque escolar que abarque estudios de educación infantil, 
primaria, secundaria y educación secundaria postobligatoria, a fin de que la situ-
ación económica o social de las familias no constituya un impedimento para la 
elección de centro educativo y así garantizar la libre elección de centro educativo. 
Asimismo, hasta la implementación efectiva del cheque escolar, poner fin a la in-
frafinanciación de la escuela concertada y destinar los recursos necesarios para su 
pervivencia. Revocar el fin del concierto a las escuelas de educación diferenciada.
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5) Dotar de formación adecuada a padres, alumnos, profesores y el resto de co-
munidad educativa sobre el uso adecuado de la tecnología en menores y adolescen-
tes. Proponer, como norma general, la prohibición del uso del teléfono móvil en el 
recinto escolar.

6) Invertir los recursos necesarios para erradicar el acoso y ciberacoso escolar. 
Promover el despliegue de un plan efectivo de prevención, detección y actuación 
mediante formación al alumnado, profesorado, familias y comunidad educativa.

7) Elaborar un plan efectivo, de carácter anual, que tenga como objetivo poner 
fin a las carencias en el modelo educativo: desmantelar los barracones, reubicar los 
centros escolares en infraestructuras educativas adecuadas, ampliar y rehabilitar los 
centros educativos que lo requieran; invertir recursos en paliar el déficit de profe-
sorado y personal educativo; ajustar la oferta de plazas a la demanda real existente.

8) Invertir en recursos especializados para atender al alumnado con necesidades 
educativas específicas y formar al profesorado en la atención a este tipo de alumna-
do. Analizar, evaluar y proponer medidas efectivas para revertir los elevados índices 
de fracaso y abandono escolar.

9) Reforzar la figura del profesorado revistiéndola de la autoridad necesaria para 
hacer de la excelencia, el respeto y el esfuerzo los principios rectores de la educa-
ción. Revisar los mecanismos necesarios para proteger al profesorado ante intromi-
siones indebidas, ataques o amenazas por parte de menores, adolescentes y famili-
ares del alumnado.

10) Incorporar una nueva deducción fiscal por gastos de material educativo y, a 
su vez, extinguir las deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF por el 
fomento del catalán.

11) Promover el estudio de las Humanidades en todas las etapas del sistema edu-
cativo.

12) Reformar el estatus de la inspección educativa para que haya una supervisión 
real de la escuela catalana de carácter imparcial y neutral, ausencia de politización 
en los tribunales de oposición y exigiendo que el 100 % de las plazas de inspección 
educativa se obtengan mediante oposición.

13) Realizar las modificaciones legislativas pertinentes para dotar a la Alta Ins-
pección Educativa de competencias suficientes para poder inspeccionar la educa-
ción de oficio en el sistema educativo catalán y abrir los expedientes sancionadores 
que considere oportunos por el incumplimiento de la legalidad vigente.

En materia lingüística:
14) Garantizar el derecho constitucional de la enseñanza en español en las aulas 

y suprimir cualquier organismo dirigido a controlar el monolingüismo en catalán en 
la escuela. Es decir, garantizar el debido cumplimiento del artículo 3 de la Consti-
tución y que todos los españoles tengan el efectivo derecho de educarse en español. 
Erradicar cualquier tipo de discriminación entre los españoles por razón de lengua.

15) Suprimir los grupos impulsores sobre «usos lingüísticos en el ámbito educa-
tivo» de los centros escolares, los equipos de lengua y cohesión social y las aulas de 
acogida, mientras su objetivo sea la supervisión y control de la inmersión lingüística 
del catalán en las aulas.

16) Suprimir la Dirección de Política Lingüística y dejar de subvencionar a en-
tidades como Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià y Obra 
Cultural Balear, que van alineadas en la estrategia del separatismo y en la imposi-
ción del catalán.

En materia de formación profesional:
17) Publicar la oferta pública y concertada definitiva de Formación Profesional 

para el próximo curso con suficiente antelación, concretando el detalle de las plazas 
de nueva creación y la cuantía presupuestaria destinada. Mejorar la gestión durante 
el proceso de preinscripción, adjudicación de plaza y matriculación de Formación 
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Profesional para que el modelo de preinscripción finalice antes de verano. Asimis-
mo, se impulsará la formación profesional dual.

18) Ampliar la oferta pública y concertada de Formación Profesional para incre-
mentar los grupos, planificadas previamente en virtud de la demanda, tanto para 
los alumnos provenientes de 4º de ESO, como de GES, provenientes de otros ciclos 
formativos, Ciclos Medios y Bachillerato.

En materia de política cultural:
19) Eliminar todo requisito lingüístico, ideológico o con perspectiva de género 

en las convocatorias a subvenciones y ayudas para proyectos o iniciativas de carác-
ter cultural. Establecer unas bases reguladoras que únicamente exija criterios técni-
cos y artísticos.

20) Defender las tradiciones culturales, así como la defensa del patrimonio cultu-
ral material e inmaterial de nuestra región.

21) Fomentar el turismo cultural mediante la preservación, cuidado y difusión 
del patrimonio arquitectónico y artístico, dedicando los recursos necesarios para re-
habilitar los más de 549 Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN) que están en 
estado de ruina. Promover el aprovechamiento del potencial de los recursos cultura-
les y del turismo natural, que además haga frente a la concentración geográfica y a 
la estacionalidad, potenciando también las regiones de interior y la riqueza cultural 
de Cataluña.

En materia de política universitaria:
22) Reducir de manera inmediata el precio del crédito en primera matrícula en 

los estudios de grado y máster oficial a partir del curso 2022-2023, fijándolo en 
16,05 euros en todas las universidades públicas catalanas, siguiendo los cauces esta-
blecidos en la Ley l /2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, así como 
la Lev Orgánica 6/200 l de 21 de diciembre, de universidades. Se igualarán los pre-
cios del crédito de grado y máster en 16,05 euros.

23) Eliminar el incremento del precio por crédito de grado y máster en segundas 
matrículas y sucesivas, así como el actual recargo por segundas titulaciones de un 
mismo nivel académico. Se implantarán reducciones de tasas en los programas de 
doctorado.

24) Asegurar el equilibrio territorial en la dotación presupuestaria universitaria 
planificada por la Generalidad de Cataluña. Se diseñarán planes específicos para 
potenciar ventajas comparativas y competitivas de aquellas universidades públicas 
situadas en localizaciones con baja densidad poblacional del interior de Cataluña.

25) Establecer las medidas necesarias para reducir la temporalidad de la plantilla 
del personal docente universitario, garantizando un equilibrio eficiente entre el per-
sonal docente asociado y el resto de las universidades públicas catalanas

En materia de política en I+D+I:
26) Vincular las estrategias y políticas públicas de fomento del I+D+I en Cata-

luña con los programas y planes de industrialización de la región y consecución de 
soberanía energética en toda España.

27) Asegurar la protección del derecho a la objeción de conciencia científica en 
todo el sistema de I+D+I de Cataluña.

Propuesta de resolución 8. Por la seguridad y protección en nuestros 
barrios
La delincuencia y la inseguridad se han disparado en Cataluña. Según el balance 

de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer semestre del año, Tarrago-
na ha sido la provincia de España con más violaciones, Lérida la segunda y Gerona 
la tercera. En Cataluña se denuncia una violación cada doce horas.

Al mismo tiempo, estamos viviendo en Cataluña un aumento significativo de 
todo tipo de delincuencia con delitos graves que se extienden por toda nuestra geo-
grafía: apuñalamientos graves, incluso mortales; tiroteos en la calle, quema de ve-
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hículos, robos de relojes con violencia a plena luz del día y un aumento de la narco-
delincuencia relacionado con el cultivo de marihuana.

En tales circunstancias, no es de extrañar que Barcelona haya batido el récord de 
detenciones en julio de este año, llegando a las 2.127 personas arrestadas.

Junto a la inseguridad ciudadana, hay que prestar atención al grave problema 
del «yihadismo», de la «okupación» ilegal de viviendas y de la inmigración ilegal.

Respecto del «yihadismo», Cataluña tiene un gravísimo problema. Según mani-
fiesta la policía, nuestra región se ha convertido en «un foco muy sensible de radica-
lización yihadista» y es la región de España en la que, con creces, más detenciones 
se han practicado en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista en la última 
década. En concreto, 134 detenciones en el marco de 83 operaciones antiterroristas.

Por otra parte, Cataluña sigue siendo tristemente el paraíso de la okupación ile-
gal. Año tras año, nuestra región encabeza el ranking de regiones con más denunci-
as por okupación. Se hace preciso combatir decididamente el fenómeno de la oku-
pación ilegal en Cataluña, garantizando la propiedad privada, la convivencia y la 
seguridad de todos los catalanes.

Respecto de la inmigración masiva y descontrolada, es necesario denunciar esta 
avalancha que silencian sistemáticamente los medios de comunicación de masas, y 
que ha provocado que en Cataluña haya más de 100.000 inmigrantes ilegales según 
estimaciones de la propia Generalidad. No es políticamente correcto señalar esta re-
alidad, porque es más cómodo obviar el problema y catalogar de racista o xenófobo 
a aquellos que señalan las consecuencias de una inmigración sin control ni orden.

Y una consecuencia innegable de la inmigración masiva y descontrolada es que 
provoca problemas sociales, económicos y de seguridad, que afectan sobre todo a 
los barrios menos favorecidos, a las clases medias y populares y a las familias.

Por otra parte, respecto de los Mossos d’Esquadra es necesario un cambio del 
modelo policial a fin de que éste sea un modelo destinado a proteger personas y no 
«estructuras de poder»; un modelo destinado a defender a los ciudadanos y no a los 
discursos políticos del separatismo y de la izquierda. El cuerpo de Mossos d’Esqua-
dra tiene una grave falta de respaldo de las instituciones. Desde el «Govern», se es 
condescendiente ante ciertos colectivos y eso condiciona las actuaciones de los pro-
pios agentes. Hay que recuperar el principio de dignidad y autoridad policial de los 
Mossos d’Esquadra.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de seguridad ciudadana, inmigración y yihadismo:
1) Garantizar la seguridad en Cataluña, con políticas que refuercen la seguridad 

en todos los ámbitos, y con plena cooperación y colaboración de los distintos cuer-
pos de seguridad del Estado, autonómicos y locales, fortaleciendo esa actuación 
conjunta para obtener un mayor grado de seguridad para todos.

2) Actualizar el plan general de seguridad de Cataluña, caducado desde el 2019, 
para luchar contra nuevas formas de criminalidad importadas de otras culturas y 
que empiezan a proliferar en Cataluña: tipos delincuenciales como la técnica del 
mataleón, los robos con violencia, los machetazos, los secuestros express o las vio-
laciones en manada.

3) Extender y ampliar el plà d’acció tremall contra la delincuencia multirreinci-
dente que asola las principales ciudades de Cataluña.

4) Cerrar los centros de menas que crean inseguridad en nuestras calles, y depor-
tar de forma inmediata a los menores extranjeros para reunirlos con sus padres, o en 
su caso, con las instituciones tutelares de sus países de origen. Asimismo, activar el 
«plan poliédric» para frenar la delincuencia de los menas y exmenas.

5) Instar al gobierno de España a modificar la Ley de Extranjería (L.O. 4/2000) 
para poder expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales y de aquellos que 
cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida, y que cumplan las 
penas de prisión en sus países de origen.
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6) Cumplir escrupulosamente la Ley de Extranjería (L.O. 4/2000) y evitar cual-
quier injerencia o medida tendente a favorecer la inmigración ilegal por parte de la 
Generalidad de Cataluña, como por ejemplo los programas de primera acogida o el 
programa ACOL para la contratación de inmigrantes ilegales. Poner a disposición 
de la Policía Nacional a los inmigrantes ilegales de los que se tenga constancia, y 
abstenerse de facilitar órdenes y/o directrices a organismos públicos para que ralen-
ticen los procedimientos de expulsión.

7) Controlar la actividad en las mezquitas fundamentalistas, decretando su cier-
re cuando existan acreditadas evidencias de enaltecimiento del terrorismo yihadista 
o la difusión de ideas contrarias al principio común de Occidente de respeto de la 
dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, prestando 
en muy especial atención a evitar la segregación, trato discriminatorio o violencia 
sobre la mujer o la infancia.

8) Elaborar un plan integral contra el yihadismo en Cataluña, que contemple la 
actuación de todos los servicios públicos y todas las administraciones dependientes 
de la Generalidad. De igual manera, impulsar nuevas políticas de prevención frente 
a quienes radicalizan a los jóvenes en mezquitas o redes sociales, y estrechar lazos 
de colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil para una actuación más 
coordinada y eficaz.

9) Suprimir las subvenciones y ayudas a asociaciones y entidades que fomenten 
el islamismo.

10) Erradicar el fenómeno de los matrimonios forzosos en Cataluña. Realizar un 
especial seguimiento y control de los expedientes de reagrupación familiar que son 
competencia de la Generalidad, en los que la mujer sea menor de edad.

11) Fortalecer la seguridad en Cataluña con mayores efectivos y mejoras materi-
ales para el Cuerpo de Mossos D’Esquadra y Policías Locales, de manera especial, 
en las zonas ya consideradas «no go» de las ciudades y barrios de nuestra región.

12) Elaborar un protocolo específico para combatir el incremento exponencial 
del cultivo y tráfico de marihuana en diversos lugares de la geografía catalana, y de 
la delincuencia asociada a la misma por parte de bandas organizadas y peligrosas, 
que ha conllevado asaltos con armas de fuego, secuestros y homicidios. Dicho pro-
tocolo deberá incluir medidas tendentes a facilitar la coordinación con otros cuer-
pos policiales que también ostentan funciones de policía judicial, a fin de evitar el 
solapamiento y duplicidad de las investigaciones y de maximizar la eficacia de los 
recursos policiales.

13) Impulsar un plan integral para los trabajadores de la Seguridad Privada, que 
atienda la mejora de sus condiciones laborales y de seguridad, a la vista del aumento 
de las agresiones que padecen en el ejercicio de sus funciones.

14) Clarificar el régimen jurídico de los guardias, vigilantes, agentes o alguaciles 
municipales, que constituyen el eslabón más débil de la seguridad pública, reforzan-
do su actuación y dotándolos de la seguridad jurídica y los medios necesarios para 
poder desempeñar sus labores preceptivas.

15) Condenar públicamente la actividad subversiva y las acciones violentas de 
grupos separatistas o izquierdistas radicales, así como ordenar a los Mossos d’Es-
quadra a que lleven a cabo todas las diligencias policiales para la identificación de 
los responsables de terrorismo callejero para interponer denuncia ante la fiscalía los 
hechos.

En materia de defensa de la propiedad privada:
16) Defender el derecho de la propiedad privada, mediante la reforma legislativa 

sobre la «okupación» con medidas como la actuación inmediata de la policía para la 
expulsión de la vivienda ocupada.

17) Fijar un protocolo claro y por escrito que dé seguridad a los MMEE para 
expulsar a los okupas de forma inmediata aceptando como medios de prueba del 
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momento inicial de la ocupación la llamada de un vecino alertando de la entrada o 
el aviso del sistema de alarmas.

18) Crear un servicio de asistencia y asesoramiento telefónico a los afectados por 
la okupación en coordinación con el 112. Asimismo, en aquellas localidades donde 
sea posible, habilitar en la Oficina d’Afers Socials i Famílies de la Generalidad un 
espacio de atención y asesoramiento específico a afectados por la okupación ilegal.

19) Elaborar un plan específico de protección a las comunidades de vecinos fren-
te a la ocupación ilegal.

20) Elaborar un plan específico para erradicar las mafias de la ocupación ilegal 
en Cataluña y los dominios de internet que publican pisos para ser ocupados ilegal-
mente o manuales para facilitar la comisión del delito de usurpación.

21) Impulsar políticas activas para blindar de la okupación ilegal el parque públi-
co de viviendas sociales, a fin de proteger de modo singular a las personas y famili-
as vulnerables que han cumplido con todos los requisitos legales y que los necesitan.

22) Establecer un plan específico para evitar el fraude de los empadronamien-
tos masivos en Cataluña, dando las oportunas instrucciones a los ayuntamientos de 
Cataluña.

23) Crear un fondo específico para compensar a los propietarios y arrendadores 
víctimas de la ocupación ilegal.

24) Instar al Gobierno de la Nación a promover una reforma del Código penal 
(para aumentar las penas a los delitos de allanamiento y usurpación), de la Ley de 
Enjuiciamiento criminal (para considerar la usurpación entre aquellos que se pue-
den enjuiciar mediante juicio rápido), de la Ley de Enjuiciamiento Civil (para agi-
lizar los procedimientos de desahucio frente a los okupas) y la Ley de propiedad 
horizontal y el Código Civil de Cataluña (para otorgar legitimación activa a las co-
munidades de propietarios frente a los okupas en dichas comunidades de vecinos).

En materia de Cuerpos Policiales:
25) Reforzar el principio de autoridad de los Mossos d’Esquadra, mediante las 

oportunas directrices internas, a fin de que los agentes y mandos se sientan respal-
dados en el ejercicio de su labor policial.

26) Potenciar, tanto institucionalmente como en los medios de comunicación, la 
imagen de los Mossos d’Esquadra y del resto de los cuerpos policiales que operan 
en Cataluña, fomentando el respeto del principio de dignidad y autoridad policial 
siempre al servicio de la unidad nacional.

27) Fomentar el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –Guar-
dia Civil y Policía Nacional– en el ejercicio de las competencias que les son propias.

28) Impulsar un cambio del modelo policial a fin de que sea un modelo destinado 
a proteger personas y no «estructuras de poder», centrado en defender a los ciudada-
nos y no los discursos políticos del separatismo y de la izquierda.

29) Reforzar las unidades de orden público, tanto las ARROs como la BRI-
MO, dotándolas de todos los medios materiales necesarios para el desempeño de su 
tarea policial y la garantía de su seguridad personal y laboral.

30) Acabar con la politización de los Mossos d’Esquadra, estableciendo meca-
nismos de promoción basados en el mérito y conocimiento; desvinculando a los al-
tos cargos del mando de la condición de políticos.

31) Rechazar todas las medidas de discriminación positiva presentes en los pro-
cesos de selección y ascenso del Cuerpo de Policía de los Mossos d’Esquadra, para 
garantizar la plena igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres independi-
entemente de su sexo.

32) Instar al Gobierno de la Nación a mantener la Jefatura Superior de Policía 
en la ciudad de Barcelona en su actual ubicación, y a dotar con más efectivos y más 
y mejores medios materiales a la jefatura Superior de Policía de Cataluña para el 
cumplimiento de los fines que tiene encomendados.
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33) Respetar las competencias ejercidas por la Guardia Civil en Cataluña, sin-
gularmente las del SEPRONA, el Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guar-
dia Civil (GEAS) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR). Por tanto, 
abstenerse de negociar con el Gobierno de España el traspaso de competencias en el 
ámbito marítimo que sean exclusivas del Estado.

34) Reconocer la labor realizada por nuestros cuerpos de seguridad, Guardia 
Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Policías Locales, para garantizar el 
libre ejercicio de los derechos y libertades y la protección de la seguridad en nues-
tra región.

35) Impulsar y coordinar con el Ministerio del Interior un mecanismo o «pasa-
rela» voluntaria del Cuerpo de Mossos d’Esquadra al Cuerpo Nacional de Policía.

En materia del Cuerpo de Bomberos:
36) Revisar el estado de los recursos humanos y de las infraestructuras y mate-

rial del que dispone el cuerpo de Bomberos, con especial atención a la retirada de 
los sistemas respiratorios defectuosos que ponen en riesgo la integridad física de los 
bomberos.

37) Adoptar un Plan Estratégico para dotar al Cuerpo de Bomberos de los medi-
os y herramientas idóneas para que ayuden a prevenir y apagar incendios, no solo a 
nivel del territorio, caminos, acceso a balsas, lagos, sino también con la compra de 
vehículos para poder hacer su trabajo eficaz y efectivo.

38) Reconocer la figura del bombero «voluntario» y adaptarla a la realidad de 
sus funciones en aquellos lugares donde no exista todavía la cobertura profesional 
con todas las garantías.

En materia de Agentes Rurales:
39) Incrementar un 25% la actual plantilla de los agentes forestales y favorecer 

políticas para dotarlos de herramientas para que puedan guardar y proteger los bos-
ques. Limpiar y gestión forestal.

40) Adoptar políticas de prevención de incendios alineada con una política fo-
restal que permita la explotación ordenada del recurso forestal y el aprovechamiento 
adecuado de la silvicultura para conseguir una estabilidad de los bosques.

Propuesta de resolución 9. Por una justicia dinámica, eficaz y eficiente 
en Cataluña
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña continúa priorizando su proyecto 

separatista y de rompimiento de la sociedad catalana, sin atender preferentemente 
las necesidades reales de los catalanes, singularmente la necesidad de poner fin al 
colapso de Juzgados y Tribunales.

Es necesario garantizar una justicia moderna, ágil, eficaz y eficiente y para ello 
se debe actuar en base a los postulados siguientes: La Justicia tiene que disponer de 
los medios humanos y materiales adecuados. Y el corpus normativo de nuestro or-
denamiento jurídico debe respetar el Estado de Derecho.

A su vez, hay que dar un giro copernicano a la política penitenciaria. Hay que 
poner fin a las agresiones a los funcionarios de prisiones –que han aumentado de 
forma intolerable desde 2021–, hay que poner fin a los beneficios penitenciarios a 
los presos que han cometido delitos contra el orden constitucional y hay que poner 
fin a los beneficios penitenciarios y a las medidas penales alternativas a violadores 
y asesinos.

Las leyes de Memoria Histórica han tratado de imponer una verdad oficial que 
divide y enfrenta a los españoles sobre hechos que ocurrieron hace más de ochenta 
años; estas leyes totalitarias han sido una afrenta a la reconciliación y la concordia 
nacional de nuestros padres y abuelos. Además, el estudio de la historia pertenece a 
los historiadores sin que quepa la intromisión de ningún tipo de las administracio-
nes tratando de coartar la libertad de cátedra.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
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En materia de la Administración de Justicia:
1) Iniciar los trámites para devolver al Estado las competencias en materia pe-

nitenciaria.
2) Implementar todas las medidas tecnológicas y en materia de infraestructuras 

para dar respuesta a las necesidades de una justicia eficaz, eficiente, moderna, ágil y 
cercana a la ciudadanía, para cubrir las necesidades de mantenimiento de este servi-
cio público y garantizar una mayor diligencia en la resolución de asuntos y recursos.

3) Reservar una partida presupuestaria en la elaboración de los presupuestos ge-
nerales del 2023 para subsanar las carencias materiales y de recursos humanos en la 
Administración de justicia, elaborando un Plan específico que acometa las necesida-
des de las sedes judiciales con sede en nuestra región de acuerdo con las necesidades 
de la Justicia en Cataluña, repetidamente puestas de manifiesto en el Informe anual 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

4) Elaborar un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que 
permita mejorar y unificar los criterios de coordinación de los Juzgados con los 
Servicios sociales municipales para proveer las necesidades habitacionales de las 
personas vulnerables.

5) Suprimir el Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista.
6) Garantizar el uso del español en la administración de Justicia. Respetar que 

todas las partes de un proceso puedan utilizar la lengua que libremente decidan en 
la Administración de Justicia, sin que se destinen recursos públicos para la imposi-
ción de la lengua catalana sobre el español o el aranés.

7) Impulsar políticas públicas dirigidas a poner fin al desafío permanente al Es-
tado de Derecho y a la democracia –que tuvo su máximo exponente en el golpe de 
estado perpetrado en octubre de 2017 por la Generalidad–, así como a la falta de 
respeto y desacato constante a las resoluciones judiciales por parte de las autorida-
des políticas, lo que se traduce en un socavamiento del Poder judicial que ejercen 
los jueces y magistrados radicados en esta Comunidad.

8) Promover las medidas necesarias para evitar el hostigamiento y el acoso ge-
neralizado y constante a los jueces y magistrados por parte de cargos públicos con 
responsabilidades políticas, a través de acciones y declaraciones que cuestionan su 
independencia y la neutralidad con que ejercen sus funciones jurisdiccionales.

9) Instar al Gobierno de España a establecer un «complemento salarial de desti-
no» similar «en concepto y cuantía» al que ya existe en Islas Canarias, País Vasco o 
Navarra para incentivar la llegada y permanencia de jueces, magistrados y letrados 
de la administración de Justicia en destinos en Cataluña.

10) Establecer un plan concreto y calendarizado de creación de órganos judici-
ales siguiendo las recomendaciones expuestas por la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña y negociar su puesta en marcha urgente con el Go-
bierno de España, a quien compete su creación por Real Decreto.

11) Impulsar la Nueva Oficina Judicial y su implantación en todos los partidos 
judiciales correspondientes a esta Comunidad Autónoma singularmente y de forma 
urgente en aquellos que ya cuentan con servicios comunes, hasta llegar a los 49 par-
tidos judiciales existentes.

12) Impulsar un plan para potenciar y dar a conocer los medios extrajudiciales 
de resolución de conflictos como forma de descongestionar la carga de trabajo de 
los Juzgados y Tribunales: con especial atención a la conciliación extrajudicial y la 
mediación.

13) Establecer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña y aprovec-
hando los fondos recibidos del Plan de Recuperación Next Generation un Plan de 
Justicia Digital para impulsar la transformación digital de la Administración de Jus-
ticia en Cataluña. A fin de lograr una Justicia altamente digitalizada, más eficiente, 
menos costosa, y que preste un mejor servicio a los usuarios.
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14) Continuar impulsando una línea de becas para los opositores a los cuerpos 
de Judicatura, Fiscalía y extenderla al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la 
Administración de Justicia; y hacerla extensiva también a los cuerpos de Gestión 
procesal, Tramitación procesal, Auxilio judicial y Cuerpo de Médicos Forenses.

En materia de servicios penitenciarios:
15) Impulsar urgentemente las medidas y las modificaciones legales y reglamen-

tarias precisas para proteger a los funcionarios de prisiones de las agresiones vio-
lentas que sufren a diario.

16) En materia de equipamientos, reabrir y crear las unidades psiquiátricas que 
sean precisas para resolver el grave problema de salud mental que afecta a muchos 
internos. Asimismo, impulsar la creación de un centro penitenciario de primeros 
grados para contener a los internos violentos con personal especializado.

17) Revisar el sistema de concesión de beneficios penitenciarios a quienes sean 
condenados por alguno de los delitos contra la Constitución o por el delito de se-
dición; y revisar el sistema de concesión de beneficios penitenciarios y de medidas 
penales alternativas a violadores y asesinos.

18) Impulsar las medidas necesarias para prevenir el suicidio de internos en cen-
tros penitenciarios.

19) Desarrollar las medidas necesarias para impulsar definitivamente la mejora 
de las condiciones de trabajo de los trabajadores penitenciarios en materia de reco-
nocimiento de la condición de autoridad, jubilación anticipada, segunda actividad e 
interinidad de la plantilla.

En materia de asuntos religiosos:
20) Adoptar las medidas necesarias para acabar el fundamentalismo islámico en 

nuestra región mediante la expulsión inmediata de imanes salafistas y de toda per-
sona que promueva la imposición de la Sharia.

En materia de defensa de la Historia:
21) Acabar con cualquier tipo de manipulación histórica o de imposición de una 

verdad oficial del ámbito educativo o en los medios de comunicación públicos; y 
asegurar la neutralidad y el respeto de las administraciones públicas por la opinión 
de los ciudadanos.

22) Derogar las leyes que alientan el enfrentamiento y la división entre españo-
les e imponen una versión falsificada, ideológica y maniquea de la Historia reciente 
de España o solo atienden a determinadas víctimas: en concreto, de la Ley 13/2007, 
de 31 de octubre, del Memorial Democrático y de la Ley 11/2017, de 4 de julio, de 
reparación jurídica de las víctimas del franquismo.

23) Proteger, mantener y conservar, como parte de nuestro patrimonio, todos los 
monumentos que son parte de nuestra Historia.

24) Suprimir de forma inmediata el programa de «Internalización de la cultura» 
(programa 442 del Departamento de Justicia, dotado con 50.000 euros, por propagar 
descaradamente falsedades y mentiras históricas.

Propuesta de resolución 10. Por la reorientación de las políticas 
digitales y del territorio para ponerlas al servicio de las personas
El uso partidista que desde el Gobierno de la Generalidad se ha hecho de las in-

fraestructuras ha resultado en la creación de duplicidades, con su correspondiente 
despilfarro, y en el aumento de la inestabilidad política, que a su vez deriva en una 
pérdida de oportunidades de crecimiento.

Para que la consecución exitosa de infraestructuras redunde en una mejora de la 
calidad de vida de los catalanes, es esencial que el Gobierno de la Generalidad plan-
tee sus proyectos sobre la materia respetando los principios de solidaridad, lealtad 
institucional y cooperación administrativa, frente a la dialéctica del enfrentamiento 
político reinante.
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Las actuaciones de los gobernantes no pueden obviar que el objeto de sus accio-
nes son las personas. Por este motivo, consideramos que deben priorizarse las inver-
siones en infraestructuras que beneficien a más personas, garantizando el desarrollo 
rural y siguiendo criterios de generación de riqueza y de bienestar social.

Los planes deben incluir también la prestación de servicios básicos para el con-
junto de los catalanes, independientemente de dónde vivan. Así, deben mejorarse las 
conexiones por carretera, la red ferroviaria, la conexión a las redes telefónicas fija y 
móvil, o la conectividad digital.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de infraestructuras:
1) Oponerse al sistema de viñeta para el pago del mantenimiento de carreteras, 

y renunciar a la creación de cualquier tipo de figura tributaria que grave la mera cir-
culación de vehículos por las carreteras catalanas o las emisiones por los vehículos.

2) Elaborar un plan de mantenimiento y mejora de las carreteras gestionadas por 
la Generalidad de Cataluña, que evite los problemas en la circulación que se vienen 
sufriendo.

3) Incluir en los próximos presupuestos de la Generalidad una partida para el 
rescate parcial de los contratos en vigor de concesión de autopistas, para permitir 
adelantar la fecha de su finalización o una bajada de precios, con el objetivo ulterior 
de su completa eliminación.

4) Suprimir entidades que suponen una duplicidad o un coste innecesario en ma-
teria de infraestructuras. Renunciar a la creación de sociedades innecesarias o para-
lelas al Estado que aumentan el despilfarro público y la ineficiencia de los recursos, 
tales como la sociedad pública FGC Mobilitat o Aeroports de Catalunya.

5) Proceder al desmantelamiento de amianto, poniendo especial atención a los 
edificios de colegios e institutos para evitar su afectación a los alumnos, así como 
las viviendas de protección oficial y las redes de metro y tren.

6) Instar al gobierno de la nación a finalizar los tramos pendientes de la B-40.
7) Instar al Gobierno de la Nación a que realice las mejoras y ampliaciones ne-

cesarias de la AP-7, para colaborar en la disminución de los problemas de circula-
ción y siniestralidad causados tras la finalización de los peajes.

8) Replantear el modelo de explotación de la futura línea ferroviaria de Barce-
lona al aeropuerto por ineficiente, dado el elevado coste del modelo elegido y el de-
terioro del servicio que generará en las circulaciones de cercanías y regionales que 
atraviesan los dos túneles de la ciudad de Barcelona.

En materia de vivienda y ordenación territorial:
9) Fomentar e incentivar la oferta privada de vivienda mediante la reducción de 

trabas burocráticas, regulaciones excesivas y presión fiscal. Liberar, de acuerdo con 
lo recogido en la Agenda España de nuestro partido, todo el suelo que no esté o deba 
estar especialmente protegido para aumentar la oferta de vivienda y la consecuente 
bajada de precios. Acabar con la especulación y la corrupción política de este sector.

10) Aumentar sustancialmente la oferta de vivienda pública y de protección ofi-
cial incorporando el principio de prioridad nacional, perspectiva de familia y equi-
dad territorial, como criterios principales durante los procesos de asignación y cons-
trucción.

11) Desarrollar un plan marco de revisión de viviendas de protección oficial para 
su consiguiente reforma y rehabilitación.

En materia digital:
12) Suprimir entidades del ámbito digital cuyo objetivo sea la creación de estruc-

turas paralelas al Estado, como la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
13) Desplegar la fibra óptica en todos los municipios y polígonos industriales 

de Cataluña, para mejorar la productividad de las empresas y para garantizar una 
conexión de calidad para todos los catalanes, en especial a quienes viven en zonas 
rurales.
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14) Impulsar el conocimiento ciudadano para erradicar la brecha social en ma-
teria digital, y promover la formación digital y en ciberseguridad del personal de 
empresas públicas y privadas.

15) Tomar medidas para que se garantice la presencialidad para todos los ciu-
dadanos españoles en los trámites burocráticos, relación con la administración o la 
relación con los bancos.

En materia de organización del Gobierno de la Generalidad:
16) Dado que suponen un gasto innecesario por tener una función principalmen-

te política, suprimir las delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalidad, 
y adscribir los escasos servicios públicos que prestan a los ciudadanos, al órgano 
administrativo que corresponda

Propuesta de resolución 11. Por una reforma integral del panorama 
audiovisual de Cataluña
Desde VOX afirmamos que los medios de comunicación públicos tienen el ob-

jetivo de ofrecer un riguroso servicio de información y entretenimiento desde el 
estricto respeto a los principios de legalidad, libertad, pluralismo político y neutra-
lidad institucional.

La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, después de treinta años de 
existencia, ha demostrado ser una enorme herramienta de propaganda ideológica 
cuyo control político es disputado por los partidos políticos. Este hecho contrasta 
con nuestra visión de unos medios de comunicación libres y despolitizados centra-
dos en el servicio público necesario de brindar a los catalanes información para que 
puedan desarrollar libremente sus propias conclusiones e ideas; así como de una red 
de entretenimiento de calidad compatible con las necesidades y nuevas tendencias 
de los usuarios.

El separatismo y el Partido Socialista, se han repartido los sillones del Consejo 
de Gobierno de la CCMA con el único objetivo de colocar comisarios políticos que 
velen por el cumplimiento de las distintas agendas políticas partidistas dentro de los 
medios de comunicación, convirtiendo TV3 y Catalunya Ràdio, en sus herramientas 
de control y propaganda.

Ni los de siempre, ni los que prometían la reforma de los medios audiovisuales 
públicos de Cataluña han sido capaces de hacer primar el derecho de los catalanes 
a recibir información veraz, rigurosa, plural y neutral, sino que, colocando a sus 
afines en los distintos puestos de control, programas y productoras, han sobredi-
mensionado la Corporación pública convirtiéndola en una de las más caras de toda 
Europa y la más desprestigiada a nivel nacional. La libertad de expresión es inexis-
tente en los medios de comunicación públicos de Cataluña.

A la vista de lo expuesto, consideramos que la situación de los medios públicos 
en Cataluña adolece de males endémicos, y que no es posible reformar institucio-
nes que han interiorizado tan profundamente los mecanismos de manipulación in-
formativa y nepotismo. Para recuperar la libertad política en Cataluña es esencial 
clausurar total y definitivamente unos medios públicos que constituyen la principal 
herramienta propagandística de un proyecto totalitario que a su vez es objeto de un 
gravísimo despilfarro de recursos públicos.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de entidades, organismos y subvenciones:
1) Cerrar la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y por tanto todos 

sus medios públicos (TV3, Catalunya Radio, canal 33, 3/24, Super 3, Esport 3, Bon 
Dia TV, iCat, Catalunya Informació, Catalunya Música) para poner fin al despilfarro 
de recursos destinados a promover la agenda separatista y sus delirios ideológicos a 
través de los medios de comunicación públicos.

2) Suprimir el Consejo Audiovisual de Cataluña, un organismo público inne-
cesario que supone un alto coste para los presupuestos públicos.
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3) Eliminar las subvenciones a medios de comunicación públicos y privados y 
reducir drásticamente la financiación, mediante publicidad institucional, garantizan-
do que su reparto responde únicamente a criterios equitativos de difusión, y están 
destinados a campañas sobre seguridad, educación o sanidad.

En materia ideológica y competitividad empresarial:
4) Revisar el mapa radioeléctrico para favorecer la libertad de empresa y el plu-

ralismo ideológico en los medios de comunicación.
5) Incorporar criterios en el reparto que favorezcan la libre competitividad y la 

igualdad de oportunidades, evitando de esta forma la creación de oligopolios en el 
sector.

Propuesta de resolución 12. Por la protección de la familia y la infancia
Desde hace décadas, en Cataluña se vienen elaborando una serie de leyes de ide-

ología feminista excluyente, de ideología de género, de promoción del aborto y de 
discriminación positiva, que atentan directamente contra los principios básicos de 
igualdad y libertad entre hombres y mujeres.

Asimismo, la proyección política y social de la ideología de género y sus deriva-
das doctrinales, ponen en jaque la supervivencia de la institución de la familia y la 
mejora del actual estado demográfico de Cataluña. Siendo la familia la célula prin-
cipal de la sociedad y piedra angular de la protección de la persona frente a la ato-
mización estatal y poder totalitario de las ideologías progresistas imperantes, resulta 
fundamental establecer las medidas políticas necesarias para fortalecer su cohesión 
y asegurar su integridad institucional a largo plazo.

En este sentido, la estabilidad familiar supone un importante estímulo para fo-
mentar la natalidad en nuestra región. Los datos de natalidad en Cataluña vienen 
registrando cifras muy preocupantes en los últimos años. Nuestra región registró un 
total de 57.704 nacimientos en el año 2021, lo que supone un 1.3% menos que en 
el año 2020 y un 6.2% menos que en el año 2019; siendo los datos de natalidad en 
el año 2020 los peores en 25 años. Como resultado, Cataluña se enfrenta a graves 
consecuencias económicas, sociales, culturales y morales, inducidas por el invierno 
demográfico en el que está inmersa la sociedad de Cataluña. Así, ante tal situación, 
la Generalidad de Cataluña debe priorizar el problema demográfico y el bienestar 
familiar como los principales ejes de actuación de la política pública catalana para 
asegurar el bienestar de la sociedad a largo plazo.

En general, el feminismo pretende crear un conflicto entre hombres y mujeres, 
inexistente, donde la mujer se pone siempre como víctima frente al hombre. Asimis-
mo, el fenómeno lobista LGTB, el movimiento ideológico transexual y la negación 
absoluta de la existencia real, biológica y antropológica de la mujer, provocan una 
degradación cultural y moral con consecuencias nefastas para el futuro de la soci-
edad Occidental.

Esta situación, entre otras, vulnera el principio de igualdad y el de no discrimi-
nación por razón de sexo, al tratar de imponer por ley una supremacía feminista en 
diversos ámbitos.

Por todo ello, el Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad a:
En materia de familia, natalidad e infancia:
1) Apostar con determinación por una Administración que proteja, defienda e 

invierta en la familia asegurando su protección social, económica y jurídica. Impul-
sar políticas públicas de fortalecimiento de la institución de la familia facilitando su 
capacidad de ahorro, el acceso a la vivienda y mayor estabilidad laboral; fomentan-
do la conciliación familia-trabajo.

2) Diseñar, impulsar y coordinar políticas de natalidad para revertir el invierno 
demográfico y la baja natalidad en Cataluña mediante medidas de índole económi-
co, cultural y política.

3) Incorporar la perspectiva de familia en todas las políticas públicas.
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4)Incentivar medidas concretas de protección y promoción de las familias nu-
merosas.

5) Crear la Consejería de Familia y Natalidad.
6) Establecer medidas de apoyo a las familias que afrontan un duelo perinatal o 

neonatal.
7) Proporcionar una protección especial a la infancia en sus espacios educativos 

y recreativos, de tal manera que se persiga con dureza la corrupción de menores y 
los crímenes más graves contra los niños, como la pornografía infantil, la trata, la 
pederastia o la prostitución de menores.

8) Defender a los menores de edad frente a intromisiones ideológicas y políticas 
de género y de adoctrinamiento ideológico.

9) Garantizar la legítima autoridad de los padres en la educación de sus hijos 
para conocer todas las charlas y materias extraescolares que imparten a sus hijos, 
pudiéndoles sacar de todos los planes de educación afectivo-sexual

10) Asegurar que toda mujer embarazada tenga acceso a ayudas, apoyo, informa-
ción y alternativas para evitar el drama del aborto.

11) Resolver los contratos públicos suscritos con cualquier asociación, entidad, 
plataforma u organismo que tenga como objetivo promover o garantizar el aborto, y 
por lo tanto, atente contra la natalidad. A su vez, se ofrecerá mayor apoyo a las en-
tidades que trabajan en nuestro territorio en defensa de la vida.

12) Identificar y cesar de manera inmediata todos aquellas políticas y medidas 
públicas que atenten contra la patria potestad de los padres mediante el adoctrina-
miento sexual de los niños en centros de educación o recreo públicos.

En materia de Igualdad:
13) Suprimir la Consejería de Igualdad y Feminismos e impulsar la creación de 

una Consejería de Familia y Natalidad.
14) Derogar la Ley 17/2015, de 21 de julio, mal llamada “de igualdad efectiva de 

mujeres y hombres”, pues solo ha servido para instaurar una guerra de sexos y co-
lectivizar y victimizar a las mujeres.

15) Derogar la Ley 17/ 2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 
5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista que consagra la 
asimetría penal y la desigualdad entre hombres y mujeres y promover una Ley con-
tra la violencia doméstica que ofrezca cobertura, protección y asistencia eficaz a to-
das las personas que padezcan algún tipo de violencia dentro del ámbito doméstico, 
sin discriminación y en igualdad de condiciones.

16) Promover la eliminación de toda legislación de género de nuestra región que 
establezca diferencias laborales entre catalanes atendiendo a su sexo, raza u orienta-
ción sexual, tales como cuotas, preferencia en la contratación o prevalencia en caso 
de empate en una oposición e impulsar políticas con perspectiva de familia y de fo-
mento de la natalidad.

17) Revocar todos los planes de la Generalidad de Cataluña que promueven la 
imposición de la perspectiva de género, el feminismo, o la discriminación de un 
sexo en detrimento de otro.

18) Implementar políticas públicas adecuadas y eficaces al objeto de reducir la 
brecha maternal, y el posible impacto de la maternidad sobre la vida laboral de 
aquellas mujeres que deciden compaginar la maternidad con la vida laboral.

19) Eliminar el uso del término «género» y del concepto de la «autodetermina-
ción del género» de la normativa legal o reglamentaria, de los protocolos, planes, 
manuales, instrucciones, órdenes de servicio o notas internas de uso de la Adminis-
tración Pública en Cataluña y de los libros de texto en el ámbito educativo.

20) Promover planes para prevenir y afrontar con más contudencia la lacra de los 
matrimonios forzados y la mutilación genital, con implicación de los Departamen-
tos de Educación, Interior y Justicia.
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21) Impulsar la modificación de todas aquellas normas internas del Parlamen-
to de Cataluña que alientan la discriminación y el enfrentamiento entre hombres 
y mujeres, como el Protocolo de Duelo, debiéndose guardar un minuto de silencio 
para todas las víctimas de violencia doméstica, hombres, mujeres, niños y personas 
mayores. E impulsar, del mismo modo, la modificación del Plan de Igualdad, para 
proteger en igualdad de condiciones a hombres y mujeres de conformidad con el ar-
tículo 14 de la Constitución Española.

Palacio del Parlamento, 28 de septiembre de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Sergio Macián de Greef, portavoz adjunto, 

GP VOX

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 72799, 72960, 73086, 73087)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord 

amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Bloc 1

Proposta de resolució 1. Per un pla de xoc social i en defensa dels 
serveis públics
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir el finançament dels ajuts d’urgència social, amb èmfasi en alimen-

tació per a famílies, mitjançant el Contracte-programa dels Serveis Socials Bàsics 
amb els Ajuntaments, adequant el finançament al creixement de les necessitats so-
cials als dels municipis, en tant que és l’instrument més àgil de què l disposen els 
Serveis Socials davant la manca d’impuls i cobertura de les polítiques de rendes a 
les famílies.

2. Implementar un Pla de xoc de residències, enfocat en la internalització, el re-
forç del Servei d’Atenció Domiciliària i el disseny d’un nou model:

a) Destinar els recursos necessaris per planificar la recuperació de places resi-
dencials privades per convertir-les en places públiques.

b) Accelerar les tramitacions normatives per donar compliment al nou model de 
residències marcat pel Ministerio de Derechos Sociales, prioritzant la inversió en 
places públiques.

c) Incrementar el finançament d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària per ga-
rantir a les persones usuàries del servei la cobertura de les seves necessitats.

d) Resoldre les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència en un 
termini màxim de dos mesos i oferir compensacions als ciutadans que hagin patit 
una demora injustificada en la resolució del seu expedient, compensacions que tin-
dran efecte retroactiu.

3. Establir un calendari pressupostari per assolir en els propers anys que el 25% 
del pressupost de Salut es destini a l’Atenció Primària.

4. Concretar un fons d’ajut a les entitats que estan prestant serveis de titularitat 
pública (residències, centres de menors, atenció a víctimes de violències masclistes 
i tota la cartera de serveis) per tal de fer front a l’increment de preus provocat per 
la inflació.
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Proposta de resolució 2. Sobre les polítiques d’habitatge de la 
Generalitat de Catalunya
El Parlament de Catalunya constata el rotund fracàs de les polítiques d’habitatge 

del Govern de la Generalitat, que no destina els recursos necessaris per fer front a 
les dificultats en l’accés a l’habitatge que pateixen milers de famílies a Catalunya.

El Parlament remarca que el Govern ha estat i és incapaç de destinar els recur-
sos necessaris per ampliar de manera suficient el parc públic de lloguer social i per 
adquirir els habitatges necessaris per fer front a l’emergència de moltes famílies que 
no poden accedir a un.

Proposta de resolució 3. Per una veritable política de rendes envers la 
pèrdua de poder adquisitiu
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Actualitzar l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), congelat des de 2010, 

per tal d’adequar les prestacions socials, especialment la Renda Garantida de Ciu-
tadania, als nivells que haurien d’haver assolit en relació als augments de l’IPC i la 
inflació.

2. Impulsar les tramitacions oportunes per doblar la quantia del complement per 
infant a càrrec als i les beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, amb la 
prèvia actualització de l’IRSC.

3. Establir una partida al proper pressupost de la Generalitat per acompanyar i 
donar resposta a les necessitats sanitàries dels milers de ciutadans i ciutadanes que 
pateixen COVID persistent.

4. Portar a terme la revisió dels copagaments que afecten a les persones usuà-
ries dels serveis socials i de dependència, totalment desactualitzat, en base a un nou 
marc de finançament de la cartera de serveis, que incrementi la cobertura pública 
dels costos i fixi la universalització de la prestació de serveis essencials.

Proposta de resolució 4. Sobre mesures en matèria educativa per fer 
front a la inflació i al canvi climàtic
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reforçar les beques menjador i de transport escolar i incrementar-les dins 

l’exercici de les pròpies competències i en col•laboració amb els ajuntaments per 
donar resposta a l’augment de sol·licituds, tenint en compte el context d’inflació i el 
seu impacte en les famílies amb nens i nenes en edat escolar.

2. Crear una línia d’ajuts per a llibres de text i material escolar per tal que les 
famílies no hagin de carregar econòmicament amb els efectes del canvi curricular i 
la impossibilitat de socialitzar els llibres de text.

3. Impulsar una línia d’ajuts per garantir l’accés a les activitats extraescolars i de 
suport educatiu de manera gratuïta, prioritzant els alumnes en situació de vulnera-
bilitat social.

4. Desenvolupar un Pla de transició energètica als centres educatius de la xarxa 
pública que implementi la instal·lació de sistemes de plaques solars a les teulades 
tenint en compte les mesures d’eficiència energètica, així com garantir temperatures 
confortables a les aules amb climatitzadors sostenibles i mesures de naturalització 
dels patis reduint la superfície cimentada i apostant pels espais d’ombra.

Proposta de resolució 5. Sobre l’increment de preus de la cistella de la 
compra
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Convocar a les principals cadenes distribuïdores i a les organitzacions de con-

sumidors del país per establir topalls màxims de preus en el productes alimentaris 
bàsics de la cistella de la compra.

2. Convocar a les organitzacions agràries per reforçar les polítiques de garantia 
de preus, assegurant la suficiència de les inspeccions i ampliant la cobertura de les 
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dades de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya i l’Observatori Agroalimentari 
de Preus per donar el compliment a la Llei de la cadena alimentària.

Bloc 2

Proposta de resolució 6. Per la sobirania energètica a Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar un Pla nacional per a la sobirania energètica amb l’objectiu de fer 

front a la crisi, que acceleri la implantació d’energies renovables a Catalunya i asse-
guri el seu accés a la ciutadania:

a) Presentar al Parlament de Catalunya els informes i la proposta legislativa per 
a la creació de l’Empresa pública d’energia de Catalunya.

b) Impulsar, a través de l’empresa pública d’energia, un pla de balcons solars, per 
a la distribució de panells fotovoltàics endollables per a ús domèstic de les famílies.

c) Impulsar, a través de l’empresa pública d’energia, un pla de teulades solars per 
a llars unifamiliars i comunitats de veïns.

d) Impulsar, conjuntament amb les administracions locals, el desplegament de 
comunitats energètiques locals aprofitant els sòls disponibles i les teulades de titu-
laritat pública.

2. Impulsar un pla per a l’electrificació de les llars de Catalunya per a la substi-
tució de les calderes de gas per sistemes elèctrics o de biomassa.

3. Impulsar, des de l’energètica pública, un pla d’acords per a la instal·lació de 
plaques solars als polígons industrials del país.

4. Impulsar un pla per a la reversió de les concessions hidroelèctriques de Cata-
lunya i la seva incorporació a l’empresa pública d’energia.

Proposta de resolució 7. Per una mobilitat sostenible
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Mantenir, fins que l’actual escenari d’inflació reverteixi i es garanteixi el poder 

adquisitiu de la ciutadania, la reducció de les tarifes per a usuaris habituals.
2. Impulsar nous projectes d’infraestructures de transport públic, com els pro-

jectes tren-tram al Camp de Tarragona, el Bages i la Costa Brava; un nou pla de 
mobilitat per al Pirineu i per a les Terres de l’Ebre, que inclogui la recuperació dels 
trens Avant entre les estacions de Tortosa i l’Aldea-Amposta amb les de Camp de 
Tarragona i Barcelona Sants; i completar el desplegament de les Rodalies a Lleida i 
les connexions intermodals de l’estació de Lleida-Pirineus.

3. Començar a treballar el nou mapa concessional dels serveis d’autobús a Cata-
lunya per arribar al 2028, data d’acabament de les concessions actuals, amb un pla 
de país que fomenti la intermodalitat i millori els serveis d’autobús.

Proposta de resolució 8. Per l’adaptació climàtica de Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Ampliar la xarxa de regeneració d’aigües per al seu reaprofitament i planificar 

la construcció d’una estació de regeneració al riu Besòs.
2. Revisar l’avantprojecte de la llei d’emergències de Catalunya per plantejar un 

canvi de model de prevenció d’incendis que inclogui plans de reconversió dels bom-
bers voluntaris en personal laboral.

3. Ampliar els recursos destinats a la gestió forestal de Catalunya, per la gestió 
als nous escenaris climàtics i ampliar l’aprofitament de la biomassa.

Proposta de resolució 9. Per l’equitat territorial
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incentivar el repoblament dels municipis rurals i de muntanya mitjançant les 

següents mesures de discriminació positiva:
a) Establir una ajuda directa a la natalitat per a les famílies residents en aquests 

municipis que tinguin uns ingressos inferiors a 45.000 € anuals.
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b) Implementar abonaments de transport públic amb una bonificació significa-
tivament superior a les de la resta del país, integrar tarifàriament tot el transport 
públic del país, desplegar abonaments mensuals o anuals a preus reduïts a tot el ter-
ritori, estendre la gratuïtat de la T-16 per a viatges de més d’una zona i millorar la 
tarifació social per a joves, gent gran, persones en situació d’atur i altres col·lectius 
amb vulnerabilitats socioeconòmiques o diversitats funcionals.

c) Impulsar mesures legislatives, exempcions i bonificacions fiscals que facilitin 
l’accés a l’habitatge com a primera residència i el desenvolupament de l’activitat eco-
nòmica en aquests municipis.

Bloc 3

Proposta de resolució 10. Per l’impuls de la taula de diàleg i la fi de la 
judicialització
El Parlament de Catalunya constata que el Govern d’Espanya i el Govern de la 

Generalitat de Catalunya han d’accelerar la negociació en el marc de la Taula de Di-
àleg, i fer-ho per abordar també la fi de la judicialització de la política, abordant la 
reforma del codi penal i el delicte de sedició.

Proposta de resolució 11. Per la resolució del conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya
El Parlament de Catalunya referma la seva aposta pel diàleg i la negociació com 

a mètode per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Una negociació 
que ha de ser de Govern a Govern, ja que ha servir per resoldre el conflicte polític 
entre Catalunya i Espanya, i que ha d’estar liderada des de Catalunya pel president 
de la Generalitat i el Govern català, respectant l’autonomia de cadascun dels grups 
parlamentaris catalans al Congrés, i en cap cas aquest lideratge pot ser substituït per 
un estat major de forces polítiques.

Proposta de resolució 12. Per una fiscalitat justa i redistributiva
El Parlament de Catalunya constata que en un context d’incertesa econòmica i 

creixement de la inflació en què  la Generalitat necessita de molts recursos econò-
mics per fer front a les necessitats socials dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 
cal, encara amb més motiu, i insta el Govern a seguir apostant per un model de fis-
calitat justa i de redistribució de la riquesa, tot mantenint l’impost de patrimoni i 
successions, alhora que cal rebutjar les estratègies de “dumping fiscal”. Cal treballar 
per establir un terra fiscal per fixar una recaptació mínima tot respectant la capacitat 
normativa de les comunitats autònomes i la corresponsabilitat fiscal.

Proposta de resolució 13. Per l’impuls d’un acord de claredat
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de convocar la Taula de Partits 

Catalana per impulsar un acord de Claredat i presentar-lo posteriorment a la Taula 
de Diàleg, que unifiqui criteris i estableixi les bases i condicions per poder fer un 
referèndum efectiu i acordat sobre l’estatus polític de Catalunya, on tothom s’hi sen-
ti inclòs i on tothom accepti el resultat i com a mínim, s’acordi el procediment, les 
condicions per a dur-lo a terme i la interpretació del seu resultat.

Proposta de resolució 14. Sobre la situació de Palestina
El Parlament insta al Govern de la Generalitat –i en particular al Departament 

d’Acció Exterior i Govern Obert– a donar acompliment als acords aprovats a la Re-
solució 399/XIV del Parlament de Catalunya del 16 de juny del 2022.

Proposta de resolució 15. Sinistralitat ciclista
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Desplegar un Pla per reduir la sinistralitat ciclista, especialment a les carre-

teres amb major afluència ciclista, que inclogui, entre d’altres, les següents accions:
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a) Realitzar inversions per adaptar les vies secundàries amb vorals amplis i nets, 
així com millorar la senyalització vertical i de sòl de vies compartides amb el col-
lectiu ciclista.

b) Incrementar les mesures de seguretat per a l’ús ciclista de les vies, com els ba-
dens previs a les corbes perilloses o les bandes sonores en la pintura de la calçada 
com a norma.

c) Revisar els límits de velocitat en vies amb afluència habitual de ciclistes i 
en els trams de major risc, així com instal·lar radars de tram en les zones de gran 
afluència ciclista.

d) Incrementar la vigilància i les sancions relacionades amb les infraccions que 
afecten aquest col·lectiu, especialment els controls d’alcoholèmia i drogues a con-
ductors i ciclistes.

e) Desplegar noves campanyes de difusió adreçades al conjunt de la població per 
tal de sensibilitzar sobre el dret dels i les ciclistes d’utilitzar les vies, la necessitat 
de protegir-los i fomentar bons hàbits de conducció tant per part de conductors com 
de ciclistes.

f) Fomentar la pràctica esportiva del ciclisme amb seguretat, fent difusió del car-
net ciclista i les llicències federatives.

2. Establir un catàleg de carreteres i vies protegides i de prioritat ciclista, que 
afectarien especialment trams amb alta afluència ciclista i/o elevada sinistralitat, i 
en les quals s’hi desplegarien mesures com:

a) Mesures específiques de pacificació per tal de reduir el risc en l’ús de les ma-
teixes per part dels i les ciclistes.

b) Reforç de la vigilància, especialment durant els caps de setmana.
c) Establiment, en determinades carreteres i vies, de limitacions horàries amb ús 

exclusiu per a ciclistes.
d) Senyalització intel·ligent amb canvi de la velocitat màxima de la via en cas 

que hi hagi ciclistes
e) Senyalitzar i difondre les carreteres i vies de prioritat ciclista, utilitzant se-

nyalització especial amb longitud de tram, límit de velocitat, dies i horaris en què 
s’aplica i alerta amb l’obligatorietat de respectar la distància de seguretat lateral en 
els avançaments.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 72800, 72883, 72884)

A la Mesa del Parlament
Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre 
l’orientació política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. El dia 1 d’octubre, els catalans vam decidir 
constituir Catalunya en un estat independent en forma de república
El Parlament de Catalunya constata:
1. El referèndum d’independència de Catalunya celebrat l’1 d’octubre de 2017 

va ser convocat pel Govern de la Generalitat a partir de la llei aprovada per aquest 
Parlament, que va ser escollit en unes eleccions democràtiques impecables. un re-
ferèndum que va ser possible gràcies a la força i determinació del poble, que es va 
organitzar per ocupar les escoles i defensar les urnes. Va ser, en conseqüència, un 
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referèndum legal i legítim, així com el resultat a favor de convertir Catalunya en un 
estat independent en forma de república. Un referèndum que legitima la unilaterali-
tat i la desobediència per tal d’assolir un escenari de resolució democràtica del con-
flicte i, assolir la independència i construir la república. Va ser un acte de sobirania 
del poble de Catalunya, emparada en l’article 1 del Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics de Nacions Unides, ratificat per l’Estat espanyol i integrat en el seu 
ordenament constitucional.

2. L’1 d’octubre ha quedat fixat en la memòria col·lectiva com una jornada de dig-
nitat nacional, en què un país més unit que mai va defensar, de manera admirable 
i davant dels ulls del món, la democràcia i la llibertat amenaçades per l’atac indig-
ne d’un estat que presenta greus dèficits democràtics. L’Estat espanyol va escriure 
aquell dia una altra pàgina fosca en la història de les seves relacions amb Catalunya. 
En aquest sentit, en fer front a la violència de l’estat d’una manera cívica i noviolen-
ta, el resultat del referèndum és encara més legítim.

3. La decisió dels catalans a les urnes ens vincula políticament. En conseqüència, 
només un mandat sorgit d’un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’Estat es-
panyol podria substituir el del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.

4. Cinc anys després, les raons que van portar el poble de Catalunya a decidir 
la seva independència no només romanen intactes sinó que s’han reforçat atesa la 
resposta de l’Estat, que combina la política de repressió amb l’absència de projecte 
polític per Catalunya que no passi per la dilució de la seva identitat nacional, la re-
culada de la llengua catalana i la retallada del minso autogovern de què diposem.

5. En aquests cinc anys, l’Estat espanyol ha acreditat davant de la comunitat in-
ternacional que és un Estat violador de drets polítics (Dictamen 3297/2019 del Co-
mitè de Drets Humans de Nacions Unides), que practica detencions arbitràries (In-
forme anual de l’any 2020 del Grup de Treball de detencions arbitràries de Nacions 
Unides) , que no respecta les resolucions del Consell d’Europa que li demana cessar 
la repressió contra l’independentisme català (Informe 14802 Should politicians be 
prosecuted for statements made in the exercise of their mandate? de 2019 de l’As-
semblea de Representants del Consell d’Europa elaborat per Boriss Cilevics) que no 
acata la majoria de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (el 61%), 
que tarda més de tres anys a complir la resta de les sentències condemnatòries, que 
és el més incomplidor de la normativa europea de tots els països de la UE, i que vul-
nera l’estat de dret sistemàticament en espiar de manera massiva i sense cap control 
polítics, advocats, activistes i els seus familiars.

6. La culminació del procés d’independència de Catalunya, compromís expressat 
en el discurs d’investidura del MHP Pere Aragonès, és a les mans dels catalans en el 
seu conjunt. De la unitat que vam saber demostrar l’1 d’octubre de fa cinc anys, de 
la coalició de forces entre institucions, partits, entitats civils i societat, i de les deci-
sions que han de prendre les institucions del país, des del Parlament i el Govern fins 
als ajuntaments, i de la coordinació de totes les nostres forces, que juntes són molt 
poderoses, tal com es va demostrar l’1 d’octubre de 2017. Aquesta lluita exigeix una 
ruptura democràtica amb l’estat, exercir la sobirania en la defensa dels drets socials, 
civils i polítics, la fi de la repressió, i la generació d’un conflicte que obligui una re-
solució democràtica del conflicte.

7. El suport a totes les víctimes de la repressió: persones anònimes i no anòni-
mes que van fer possible l’1 d’octubre malgrat la resposta violenta d’un Estat que va 
causar ferits i colpejats al llarg de la jornada i que continua perpetrant, des d’aquell 
dia, la persecusió política i judicial.

Proposta de resolució 2. Preparem-nos
1. El Parlament de Catalunya insta el govern perquè les diferents conselleries, 

desenvolupant les competències pròpies, segueixin desplegant plans específics per 
tal de reduir la dependència de les estructures polítiques i econòmiques de l’Estat 
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espanyol, a augmentar la sobirania de Catalunya en tots els camps, i a preparar-nos 
per exercir el dret a l’autodeterminació.

Amb aquesta finalitat, entre d’altres mesures, de forma específica i més concreta:
2. El Parlament insta el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i 

Territori a:
a) intensificar el desplegament d’un model de connectivitat digital (per terra, mar 

i espai) basat en la col·laboració publico-privada que ens permeti assolir una major 
sobirania tecnològica i una menor dependència respecte el model espanyol de tele-
comunicacions.

b) treballar per un model d’infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries 
en la que la Generalitat en tingui la titularitat majoritària però amb una gestió que 
es basi en una governança de proximitat tot integrant la representació dels agents 
econòmics i socials de Catalunya.

3. El Parlament insta la Conselleria d’Economia i Hisenda a:
a) enfortir la sobirania econòmica, fiscal i financera de la Generalitat de Catalu-

nya preparant l’Agència Tributària de Catalunya per recaptar tots els impostos, així 
com generant les millors condicions per al retorn de la Generalitat de Catalunya als 
mercats financers que li permeti reduir la dependència del Fons de Finançament de 
l’Estat.

b) encarregar un estudi dels nivells de dependència econòmica mútua entre Ca-
talunya i Espanya i a analitzar els diferents escenaris pressupostaris i fiscals que 
es podrien donar a Catalunya si no hi hagués el recurrent dèficit fiscal amb l’Estat.

4. El Parlament de Catalunya constata, en base al context polític actual i la si-
tuació de vulneració sistemàtica de drets, la necessitat imperant que el Departament 
d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat disposi de la capacitat i dels re-
cursos per actuar amb veu pròpia al món, desenvolupant una visió de l’acció exterior 
des de l’òptica catalana que ens situï com a socis fiables i de prestigi, i alhora seguir 
treballant per trobar aliats internacionals que ens reconeguin com a un nou Estat el 
dia que esdevinguem independents.

5. El Parlament insta la Conselleria de Recerca i Universitats a:
a. continuar incrementant l’autonomia i la sobirania del sistema de coneixement 

de Catalunya enfortint els seus sistemes d’informació, i continuar desenvolupant un 
Sistema Català de Dades del Coneixement, independent i propi, que actuï com a re-
ferent únic davant de qualsevol altre sistema d’informació de l’estat.

b. promoure les sol·licituds de patents europees de manera prioritària per a pro-
tegir els projectes de transferència sorgits del sistema de coneixement de Catalunya 
amb l’objectiu de consolidar el país com a agent innovador de primer ordre en el 
mercat internacional.

6. El Parlament insta la Conselleria de Drets Socials a iniciar el desplegament 
de l’Agencia Catalana de Protecció Social , perquè pugui organitzar i gestionar els 
recursos que integren el sistema de serveis socials i els que en un futur li siguin 
atribuïts, i recaptar tota mena de contribucions, quotes i altres quantitats que hagin 
d’ésser pagades per conceptes relacionats amb la protecció social, d’acord amb la 
Llei 21/2017, de 20 de setembre.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a:
a. activar aquelles polítiques adreçades a enfortir el dret civil català, les estructu-

res que afavoreixen els acords extrajudicials de resolució de conflictes i les relacions 
entre l’administració i les institucions civils pròpies, de manera que es configuri un 
model judicial de país i pel país on la llengua pròpia sigui d’us normal i normalitzat 
i a l’hora activar totes aquelles actuacions encaminades a denunciar internacional-
ment les vulneracions en la defensa dels drets humans de l’administració de justícia 
espanyola.
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b. posar les bases organitzatives per la preparació d’un eventual procés consti-
tuent per assegurar la participació de tota la societat catalana que s’hi senti interes-
sada.

8. El Parlament de Catalunya es compromet a traslladar les conclusions de la Co-
missió del deute històric de l’Estat amb Catalunya al Govern de la Generalitat i al 
Govern de l’Estat, amb la finalitat que serveixin de base per la negociació d’actius 
i passius amb l’Estat espanyol i donar visibilitat internacional a l’espoli fiscal patit 
durant dècades.

Proposta de resolució 3. Expliquem-nos
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Persistir en la recerca de justícia i reconeixement en l’àmbit internacional de 

la conculcació de drets civils i polítics, tasca que ha obtingut resultats inapel·lables 
com va ser el dictamen fet públic el proppassat mes de juliol pel Comitè de Drets 
Humans Nacions Unides que evidencia, sense cap mena de dubte, que l’Estat espa-
nyol va violar els drets polítics de Josep Rull, Jordi Turull, Oriol Junqueras i Raül 
Romeva quan els va suspendre com a diputats al Parlament abans de la condemna 
per l’1-O.

2.Denunciar en tots els àmbits nacionals i internacionals el fet que l’Estat espa-
nyol continua sense atendre les recomanacions de l’informe del Consell d’Europa 
sobre la repressió política contra l’independentisme a Catalunya per part de l’Estat 
espanyol. Com recordava el ponent d’aquest informe del Consell d’Europa, el socia-
lista letó Boris Cilevics un any després de fer-se públic l’informe –juny de 2022–, 
es mantenen les euro odres contra els exiliats i l’estat espanyol no ha reformat els 
delictes de sedició i rebel·lió al codi penal.

3. Exigir a totes les instàncies, també internacionals, la investigació, denúncia i 
restitució a les víctimes en relació a l’espionatge per part de l’Estat espanyol amb els 
programes Pegasus i Candiru contra representants polítics, activistes, periodistes i 
llurs familiars; accions il·legals que s’emmarquen en la persecució continuada que 
pateix l’independentisme. Cal, doncs, que es depurin les responsabilitats polítiques i 
judicials en què hagin pogut incórrer les institucions públiques i privades de l’Estat 
espanyol que han participat en la intrusió no autoritzada a dispositius mòbils per ac-
cedir al conjunt o una part de la seva informació personal sense estar-hi autoritzats.

4. Mantenir i recordar en l’àmbit nacional i internacional el mandat de l’1-O que 
només pot ser substituït en el marc d’un acord per a un nou referèndum acordat amb 
l’Estat i amb observació internacional. La vigència de l’1-O s’explica també en la 
persistència de l’exili i de la persecució judicial a líders polítics i servidors públics 
catalans que el van fer possible de forma cívica, pacífica i democràtica.

5. Treballar en la denúncia de la pràctica habitual de dobles estàndards que prac-
tiquen les institucions europees entre països de l’Europa de l’Est, com ara Polònia o 
Hongria, i l’Estat espanyol. Les mateixes amenaces i sancions que es fan a Polònia i 
a Hongria per fallides democràtiques internes relacionades amb la manca de segui-
ment de normatives europees, de separació de poders o de conculcació de principis 
democràtics essencials corresponen i tenen sentit, també, per un Estat espanyol que 
hi incorre de forma continuada.

6. Acompanyar amb determinació la tasca a l’exterior de l’exili provocat per la 
repressió posterior al referèndum de l’1-O. Des del moment de la seva partença, l’es-
tratègia de l’exili compta cadascuna de les batalles polítiques i judicials per victòri-
es, començant pel fet evident que els polítics independentistes que són fora de l’Estat 
espanyol no han passat mai per la presó –a excepció del president Carles Puigde-
mont durant uns dies a Alemanya i a L’Alguer– fins a les reiterades resolucions ju-
dicials que contradiuen les tesis de la justícia espanyola. N’és un cas paradigmàtic 
les diferents decisions dels tribunals belgues en contra de l’extradició del conseller 
Puig, així com les victòries judicials del cantant Josep Miquel Arenas, Valtònyc.
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Finalment, el Parlament de Catalunya:
7. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca d’internacionalització de la rea-

litat nacional de Catalunya que realitzen el Govern de la Generalitat –sota l’impuls 
i el lideratge del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert–, la societat civil 
organitzada, els representants electes, els eurodiputats i els exiliats catalans, i que 
contribueix també a denunciar a l’estranger –davant altres governs i institucions de-
mocràtiques, organismes multilaterals i institucions especialitzades en la defensa 
dels Drets Humans– que no pot existir una situació de normalitat entre Catalunya 
i Espanya mentre el darrer viola sistemàticament els drets civils i polítics de la po-
blació catalana, dels seus líders polítics i de la societat civil, d’advocats, periodistes 
i activistes. És un exemple molt clar d’aquestes pràctiques intolerables en democrà-
cia la utilització d’eines d’espionatge contra líders polítics catalans; un episodi més 
d’una repressió sistèmica que allunya l’Estat espanyol dels estàndards democràtics.

Proposta de resolució 4. Defensem-nos
El menysteniment de l’Estat envers Catalunya és una evidència, ja sigui per man-

ca de finançament, per afany recentralitzador o pel menyspreu constant envers les 
normes i resolucions aprovades al Parlament de Catalunya, que en molts casos re-
flecteixen la nostra manera de ser i de fer.

Cal recordar que l’Estat espanyol, avui tal com feia l’any 1970, segueix centra-
litzant la recaptació de tots els grans impostos, així com la seva capacitat normati-
va. O en l’àmbit sanitari, el govern actual promou el Proyecto de Ley por la que se 
modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del 
Sistema Nacional de Salud, el qual no només vol centralitzar les competències en 
l’organització, funcionament de l’atenció sanitària i limitant la gestió directa, sinó 
que té la voluntat d’homogenitzar els diferents sistemes sanitaris de l’Estat.

Cal recordar també que el model de finançament de les CA del règim comú, on 
encara hi és Catalunya, està caducat des de 2014. Això no és responsabilitat de la 
Generalitat, sinó del govern central de l’Estat espanyol.

La LOFCA, la Llei Orgànica de Finançament de les CA, està caducada des de fa 
8 anys. Aquesta no renovació perjudica tots els habitants de Catalunya: no contem-
pla canvis tan importants com l’increment de població a Catalunya, gairebé 500.000 
persones de de l’any 2009, any en què es va aprovar la darrera revisió de la LOFCA. 
«S’ha de viure dins de la llei, no hi vida fora de la llei», diuen a Madrid, però la 
LOFCA no s’actualitza encara que perjudiqui objectivament i sistemàticament tots 
els catalans.

Aquesta discriminació és la que explica que, de manera creixent, una majoria del 
poble de Catalunya es decanti per votar partits independentistes. El Parlament de 
Catalunya reconeix que l’actual sistema de finançament és un model caduc, obsolet 
i opac, i que no distribueix adequadament els recursos fiscals, tal com defensen aca-
dèmics i experts de tots els colors polítics.

La realitat és la següent: des que el Tribunal Constitucional, l’any 2010, va reta-
llar l’Estatut aprovat pel poble de Catalunya, i també pel Congrés dels Diputats, una 
majoria del poble de Catalunya està votant, de manera creixent, partits al Parlament 
de Catalunya a favor de la independència fiscal i política de Catalunya.

Concretament el dia 30 de setembre de 2005, 120 diputats dels 135 en aquest 
Parlament van votar el nou Estatut de Catalunya. Aquell nou Estatut, votat també 
pel PSC i per ICV, disposava que Catalunya recaptés tots els impostos i negociés 
després amb el govern central, tal com fan tots els estats federals d’Alemanya i Ca-
nadà, i tal com fan els governs d’Euskadi i de Navarra, la quota anual a pagar en 
concepte de serveis prestats i de solidaritat interterritorial.

L’increment que ha experimentat l’independentisme en els darrers 10 anys té com 
a una de les seves principals causes, sinó la principal, el sentiment creixent de dis-
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criminació fiscal d’una majoria de catalans i catalanes, en relació a la seva discrimi-
nació fiscal per part de l’Estat espanyol.

Aquesta discriminació també inclou els deutes històrics: s’han satisfet pagaments 
discrecionals, en alguns anys, a algunes CA per aquest concepte, però mai no s’han 
compensat a Catalunya. Per això, el Parlament de Catalunya ha creat una comissió 
d’estudi sobre el deute històric de Catalunya, un deute que institucions com Foment 
del Treball han quantificat en l’àmbit de les infraestructures.

L’any 2019, el dèficit de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic de 
l’Estat es va situar en 20.196 M€, un import equivalent al 8,5% del PIB català, i que 
va creixent cada any que passa. Així ho indica el darrer càlcul de la balança fiscal 
elaborat pel Departament d’Economia i Hisenda, segons el qual Catalunya va apor-
tar a l’Estat el 19,6% dels seus ingressos totals, mentre que només va rebre el 13,4% 
de les despeses efectuades en el conjunt de l’Estat.

L’Estat ha executat 740 M€ dels 2.068 M€ pressupostats per Catalunya pel 2021. 
És a dir, que per cada 100 € pressupostats en inversions a Catalunya el Gobierno 
n’ha executat 35 €. L’execució de la inversió a Catalunya el 2021 va ser el 35,8% del 
pressupost, i això posa Catalunya a la cua de l’Estat espanyol en compliment d’exe-
cució. De fet, la mitjana d’execució a les diferents CCAA és del 67%, mentre que a 
Catalunya no arriba ni al 40%.

De fet, el 35,8% d’inversions executades és el percentatge més baix dels últims 
anys, quan veníem d’un període de 2015-2020 en què el nivell d’execució de l’Estat 
a Catalunya era del 65% de mitjana.

Per tot això, el Parlament de Catalunya constata:
1. Que Catalunya pateix un ofec econòmic derivat del dèficit fiscal, el dèficit 

d’inversió en infraestructures, l’impagament dels deutes pendents per part de l’Estat 
i d’un menyspreu constant per l’incompliment reiterat dels seus compromisos amb 
Catalunya.

2. Que l’actual sistema de finançament és un model caduc, obsolet i opac, i que 
no distribueix adequadament els recursos fiscals.

3. Que l’Estat Espanyol és un actor de part, i que té un deute històric amb Cata-
lunya ja que ha satisfet pagaments discrecionals a algunes Comunitats Autònomes 
sota aquest concepte, però mai a Catalunya.

4. Que l’Estat té un afany recentralitzador en les polítiques econòmiques, sani-
tàries i socials, entre d’altres.

5. Que l’Estat no inverteix a Catalunya el que pertoca, tal com diu l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya o l’equivalent al pes proporcional de l’economia catalana o 
poblacional.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
6. A defensar des de tots els fronts les competències que ens són pròpies i que 

es veuen laminades i recentralitzades des del Congrés dels Diputats (Bombers, Me-
teocat, política lingüística, model sanitari, litoral marí, jutjats de pau, beques uni-
versitàries...) i el conjunt de competències que encara no han estat transferides, com 
també la formació sanitària especialitzada (MIR, EIR i LLIR), salvament marítim, 
ingrés mínim vital i legislació laboral,...

7. A reclamar el finançament just per Catalunya:
a) Reclamar la plena gestió i capacitat de decisió sobre els Fons Next Generation 

que li pertoquen proporcionalment a Catalunya.
b) Exigir a l’Estat que la Generalitat gestioni el 100% dels recursos provinents 

del 0,7% de l’IRPF i establir els criteris per la seva adjudicació.
c) Exigir a l’Estat la modificació del Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa 

del Servicio Público de Justicia a efectes de no suprimir els Jutjats de Pau i mante-
nir-los a Catalunya amb les seves funcions.

d) Exigir a l’Estat revertir la invasió competencial reflectida en l’ Anteproyecto 
de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, uni-



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 90

versalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, i en la creació de l’ Agencia 
Estatal de Salud Pública.

e) Denunciar l’incompliment reiterat per part de l’Estat del finançament de la 
Llei de Dependència.

f) Denunciar l’incompliment crònic davant la Unió Europea amb més casos d’in-
fraccions obertes per no aplicació o no transposició de directives europees.

8. La necessitat de promoure i treballar pel consens i la unitat amb les diferents 
forces polítiques que conformen el 52% de l’independentisme i tenen representació 
a les cambres parlamentàries del Congrés i el Senat. Aquest acord d’unitat passa per 
generar consensos en tots els àmbits, que ens permetin no només avançar en la nos-
tra sobirania, sinó també en la construcció de l’Estat que volem.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 72801)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 2. Rodalies a Catalunya
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Acordar amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Go-

vern d’Espanya, conjuntament amb el Departament de la Vicepresidència i de Polí-
tiques Digitals i Territori, abans d’acabar l’any 2022, el model de traspàs de recursos 
econòmics necessaris per a l’adequada gestió dels serveis ferroviaris que siguin de 
competència del Govern de la Generalitat, per tal que s’aprovi en la propera Comis-
sió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, així com la titularitat de les infraestructures 
que puguin ser segregades de la Xarxa Ferroviària d’Interès General dins de Cata-
lunya necessàries per poder prestar els serveis.

2. El model de traspàs de recursos econòmics que s’acordi ha de garantir els 
recursos necessaris per fer front al servei amb els màxims estàndard de qualitat, 
fiabilitat i atenció a l’usuari. L’acord sobre el traspàs dels recursos econòmics s’ha 
de complementar amb una revisió del Pla de Rodalies 2020-2030, que inclogui el 
conjunt del sistema ferroviari català i garanteixi la coherència en els projectes de 
millora i el seguiment de l’execució d’actuacions, i l’adequada coordinació entre els 
administradors d’infraestructures i els titulars dels serveis.

3. Acordar amb RENFE les actuacions necessàries per adquirir i millorar els 
trens i els tallers mentre no es disposin dels d’altre operador.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 91 

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 72802)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Proposta de resolució

Proposta de resolució 15. Diàleg
El Parlament de Catalunya referma la centralitat de la funció parlamentària en 

l’intercanvi d’idees i propostes entre representants de la ciutadania de Catalunya. 
Alhora considera sempre positiu el diàleg entre formacions polítiques catalanes, 
més enllà de les funcions legislativa o d’impuls i control de l’acció de govern prò-
pies del Parlament, i especialment necessari en el context actual, per la qual cosa 
insta el Govern de la Generalitat a propiciar un espai de diàleg entre les formacions 
polítiques de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, GRUP 

PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 72805, 73027, 73028)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Per una governança transformadora al servei 
de la ciutadania
El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb una governança 

transformadora, republicana, i que fomenti la participació i la transparència en tots 
els àmbits, amb eines que millorin la qualitat de la relació de l’administració amb la 
ciutadania i promogui la confiança en les institucions públiques i, per a tal de fer-ho,

Insta el Govern de la Generalitat a:
1. Assolir la concreció de de diversos traspassos de funcions i serveis de l’Ad-

ministració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya: dèficit d’explotació de 
Rodalies i Regionals, beques i ajudes a l’estudi, traspassos patrimonials, funcionaris 
d’habilitació nacional dels ens locals, competències i recursos en acollida de perso-
nes migrades i refugiades.

2. Liderar la innovació i transformació digital de les administracions catalanes, 
amb l’impuls d’un Districte d’Innovació i Transformació digital basat en l’edifici on 
actualment hi ha el CTTI, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i properament 
s’instal·larà la AOC; aixì com fomentant la col·laboració i la i la coordinació per la 
transformació digital i la innovació a les administracions catalanes mitjançant es-
pais físics de compartició de coneixement i experimentació entre les entitats que 
tenen competències en digitalització, ciberseguretat, interoperabilitat i identitat di-
gital.
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3. Fer de la transparència i la participació elements consubstancials a l’acció de 
Govern amb:

a. L’aprovació de legislació per a regular i supervisar, amb criteris democrà-
tics, els grups d’interès i les activitats d’influència amb l’objectiu d’avançar cap a una 
administració més transparent, oberta i que reti comptes als ciutadans.

b. L’aprovació d’una nova Llei de Participació que incorpori la ciutadania al mo-
del de governança de l’administració catalana i els tingui presents en l’elaboració de 
polítiques públiques.

4. Treballar per una funció pública catalana de qualitat, innovant per a fer de 
l’ocupació pública una institució encara més professionalitzada, imparcial, i basada 
en una gestió responsable orientada a resultats i amb una vocació indubtable de ser-
vei de la ciutadania, i per a tal de fer-ho:

a. Impulsar un nou marc normatiu de l’ocupació pública catalana al llarg de 
2023.

b. Fomentar la recerca i la innovació col·laboratives per transformar i millorar 
l’Administració i les polítiques públiques connectant les necessitats socials, els rep-
tes de l’administració que han de donar-hi resposta amb les línies d’investigació i la 
recerca acadèmica.

5. Garantir uns mitjans de comunicació públics que siguin tractors de la creació 
de contingut en català i arribin a tota la ciutadania, i per tal de fer-ho:

a. Aprovar el Projecte de Llei de la comunicació audiovisual a Catalunya per part 
del Govern, amb l’objectiu de garantir un marc jurídic del sector audiovisual adap-
tat a les noves tecnologies i formes de consum, que vetlli per una informació veraç 
i de qualitat, el foment de l’educació mediàtica, la lluita contra els continguts discri-
minatoris de qualsevol tipus i la presència plena de les llengües catalana i aranesa.

b. Elaborar un nou Contracte Programa de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb l’objectiu de dotar-la d’un nou model que reforci el seu lideratge 
com a servei públic de comunicació audiovisual, també entre el públic jove.

6. Insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a adaptar el servei 
públic a l’entorn digital, que és on es concentra avui a el consum majoritari i apos-
tar per continguts infantils i juvenils i crear referents per aquests públics, i per això 
troba imprescindible impulsar una gran plataforma digital per tal que la ciutadania 
pugui tenir tenir accés de manera normalitzada a continguts en català en l’entorn 
digital. Una plataforma similar a les conegudes com Netflix, Amazon, HBO Max, 
etc. Amb continguts en català per normalitzar la llengua en aquest àmbit, on actual-
ment és minoritària.

El Parlament de Catalunya
7. Manifesta la necessitat de recuperar la Proposició de llei de protecció integral 

dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat.

Proposta de resolució 2. Per una catalunya justa, de drets i memòria
El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
1. Vetllar perquè el Pacte Nacional per la Justícia amb el treball conjunt d’entitats 

i organitzacions del món polític, jurídic, econòmic i social català que el conformen, 
esdevingui un instrument que des del consens sigui útil al servei del país i de la ciu-
tadania: un model d’Administració de justícia propi, modern i que continuï amb la 
seva digitalització, àgil, amb perspectiva de gènere, que situï la ciutadania al cen-
tre, amb infraestructures modernes i sostenibles, i on l’ús del català sigui normal i 
normalitzat.

En el mateix sentit, impulsar l’Observatori de la justícia per detectar les deficièn-
cies del sistemes judicial i articular propostes de solució o millora.
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2. Treballar per evitar l’eliminació dels jutjats de pau i defensar-ne la permanèn-
cia als municipis de Catalunya, atesa la seva funció de garants del servei de justícia 
de proximitat, i reclamar al Govern espanyol la modificació del Projecte de llei or-
gànica d’eficiència organitzativa del servei públic de justícia en el sentit de no supri-
mir els jutges de pau i de mantenir, a Catalunya, les seves funcions.

3. Defensar del model propi d’execució penal català i, d’un sistema penitenciari 
respectuós i modèlic envers la protecció dels drets humans i la dignitat de les per-
sones preses, inflexible davant qualsevol vulneració d’aquests drets, i amb especial 
atenció a les dones i als col·lectius de joves. Així mateix:

a. Reconèixer els centres penitenciaris i els centres educatius de justícia juvenil 
com a servei públic de primer ordre que ha de ser visualitzat socialment i que ha 
de tenir la màxima coordinació amb tots els departaments de la Generalitat (espe-
cialment amb Salut, Educació, Drets Socials i Empresa i Treball) per tal d’aconse-
guir l’objectiu de la reinserció de les persones condemnades penalment i evitar així 
l’existència de noves víctimes de delictes a Catalunya.

b. Impulsar les mesures penals alternatives com a mecanisme per a facilitar la 
reinserció de les persones condemnades penalment i reduir la reincidència, alhora 
que son també més beneficioses per la comunitat i per l’efectivitat del nostre model 
d’execució penal.

c. Continuar negociant nous acords de condicions laborals amb els professionals 
dels serveis d’execució penal que doni resposta als nous serveis i als nous sistemes 
de treball que s’han produït els darrers anys, i, entre altres aspectes, la definició de 
la carrera professional dels servidors públics en l’àmbit de l’execució penal, llur for-
mació, les necessitats dels treballadors dels centres, la disminució de la temporalitat 
i la renovació de les plantilles, afrontant el repte de rejovenir-les.

4. Aprovar un pla estratègic d’atenció a les víctimes i potenciar l’oficina d’atenció 
a les víctimes de qualsevol delicte.

5. Continuar actualitzant i modernitzant el Dret Civil català com a marc jurídic 
d’empara de la societat catalana, per adequar-lo a la constant evolució de la societat 
mitjançant les següents accions:

a. Fomentar la mediació i els altres mecanismes alternatius de resolució de con-
flictes (ADRs), com sistemes eficients i alternatius al judicial al servei de la solució 
dels conflictes amb l’objectiu de millorar la convivència al basar-se en la cultura de 
la pau. A tal efecte, incrementar-ne la difusió i els recursos, i millorar-ne l’accés des 
de la proximitat a tot el territori.

b. Manifestar el suport a les fundacions i entitats d’interès públic, mitjançant, 
entre d’altres, instruments d’incentius que reforcin la labor social que desenvolupen.

c. Seguir actualitzant el Codi Civil Català per a adequar-lo a la constant evolu-
ció de la societat, amb especial atenció als nous models familiars, i a les relacions 
contractuals. En aquesta línia, donar continuïtat al procés de nova regulació dels 
contractes d’arrendament urbà.

6. Adoptar les mesures necessàries per garantir en l’àmbit de la justícia un ús 
normal i normalitzat del català. Cal seguir promovent totes les eines per a augmen-
tar l’ús i la presència del català en l’àmbit judicial, tant oral com escrit. Cal executar 
el Pla de foment de l’ús del català, resultant de la diagnosi realitzada pel Departa-
ment, per assolir l’exigència que tots els operadors siguin competents amb la llengua 
catalana al servei de la ciutadania, a l’àmbit de l’Administració de Justícia, el de Me-
sures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, i el d’ Afers Religiosos.

7. Avançar en la posada en marxa de l’Oficina de la víctima de la desaparició for-
çada de menors a Catalunya i aprovar el desplegament reglamentari.

8. Actuar sobre les fosses de la Guerra Civil i el Franquisme, instar el Govern a 
aprovar el Pla de Fosses 2023-2025, potenciar el desplegament d’actuacions arreu 
del país posant èmfasi en les fosses ubicades fora de cementiri que corren el risc de 
desaparèixer o ser malmeses, així com dignificar les fosses dins de cementiri. Re-

Fascicle tercer
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forçar la difusió del Cens de persones desaparegudes i el Programa d’identificació 
genètica per incrementar el coneixement de la ciutadania, i especialment dels fami-
liars de desapareguts.

9. Actuar sobre l’impuls de les polítiques públiques de Memòria Democràtica, 
continuar desenvolupant polítiques públiques posant èmfasi en:

a. Impuls de la recerca i la difusió del paper de les dones i el moviment LGBTI+, 
en la lluita, la defensa i recuperació de la democràcia.

b. Impuls de la recerca i de la difusió de la persecució il·legítima i repressiva feta 
per raons ètniques, religioses, culturals i socials.

c. Potenciar el Banc de la Memòria Democràtica integrant i relacionant les di-
ferents bases de dades i recursos d’informació d’altres administracions públiques, 
posant-los a l’abast de la ciutadania.

d. Identificar i difondre els Paisatges i el patrimoni material i immaterial de la 
Memòria Democràtica de Catalunya.

e. Estudiar i difondre el paper de l’exili català ( institucional, polític i cultural) en 
la recuperació de la Memòria democràtica.

f. Eliminar tots els vestigis dels símbols feixistes d’arreu del país. Fer efectiva la 
retirada del monument feixista del mig del riu a Tortosa.

10. Instar el govern espanyol la cessió a la Generalitat de Catalunya de l’edifici 
de la Comissaria de la Policia nacional de Via Laietana (Barcelona) per ubicar-hi la 
seu del Memorial Democràtic.

Proposta de resolució 3. Per l’impuls de polítiques de seguretat que 
garanteixin els drets i llibertats de la ciutadania i enfortiment dels 
cossos de seguretat i emergències de la generalitat
El Parlament de Catalunya
1. Manifesta el suport al model de Bombers de Catalunya basat en el Cos de 

Bombers de la Generalitat i el Cos de Bombers Voluntaris, de reconeguda solvència 
i eficàcia en l’atenció a les emergències en general, i més concretament als incendis 
forestals, i insta al Govern de la Generalitat a:

a. Exigir al Govern espanyol i al Congreso que en els respectius projectes legis-
latius no vulguin alterar el model de Bombers de Catalunya i actuïn amb respecte i 
lleialtat a les competències de Catalunya. En aquest sentit, revertir tots els projectes 
legislatius que volen incidir i alterar el model de bombers català, especialment la 
futura llei d’emergències del Govern central, tot preservant el cos de Bombers Vo-
luntaris de Catalunya.

b. Enfortir el model de Bombers de Catalunya reforçant les dotacions del Cos 
de Bombers de la Generalitat i el Cos de Bombers Voluntaris, les infraestructures i 
equipaments tècnics, el parc mòbil i les condicions de prestació del servei i les com-
pensacions dels bombers voluntaris.

El Parlament de Catalunya
2. Dona ple suport i reconeixement al cos PG-ME de Catalunya, policia integral 

de referència amb vocació de servei i evolució constant, i per un model de seguretat 
publica que aposti fermament per la col·laboració i cooperació entre administracions 
i serveis, capaç d’anticipar, prevenir i fer front a les futures amenaces a la seguretat 
i convivència i garanteixi els drets i deures de totes les persones, especialment les 
més vulnerables, per avançar vers una societat més pròspera, més lliure i més plena.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Elaborar un pla d’enfortiment de l’ús del català per tal de garantir que sigui 

la llengua preferent dels cossos d’emergències i seguretat, i en el tracte amb la ciu-
tadania.

4. Promoure i enfortir dins les polítiques de prevenció i gestió d’inseguretats l’es-
pecial focus sobre col·lectius concrets, assegurant que cap persona queda en situació 
de major vulnerabilitat per la seva pertinença a un grup. En concret:



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 95 

a. Augmentar el biaix positiu necessari per evitar que les persones amb discapa-
citat pateixin més violències per la seva condició.

b. Treballar per prevenir, gestionar i reduir les noves violències com les digitals, 
amb especial focus a les dones i al jovent.

c. Aprovar, promoure i desenvolupar un Pla General de les Persones Grans, po-
sant una atenció especial a les noves inseguretats que pateixen, tant digitals com 
socials.

5. Continuar fent una reserva de places per a dones en els processos selectius 
d’accés i promoció internes per accedir als alts comandaments dels diferents cossos 
operatius de seguretat i emergències per tal de promoure i assolir la igualtat, millo-
rar-ne l’eficàcia i representar millor la societat a la que serveixen, i implantar noves 
mesures per avançar en la feminització.

6. En l’àmbit policial:
a. Un cop aprovades les conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Model Po-

licial, implementar-les en l’organització policial.
b. Portar a terme el creixement de la PG-ME fins als 22.000 efectius previstos, 

tot garantint les convocatòries d’accés al cos així com les convocatòries de promoció 
i especialització que permetin dimensionar l’estructura de comandament i les espe-
cialitats, assolint progressivament la paritat entre homes i dones d’acord amb l’ho-
ritzó 2030, així com impulsar l’actualització i manteniment de les infraestructures 
per donar resposta a aquest creixement.

c. Prevenir i, en el seu cas, corregir, el biaix ètnic en les identificacions i actua-
cions de la PG-ME, implementant les mesures adients d’acord les recomanacions 
de l’Agència Europea pels Drets Humans. Continuar lluitant contra el tràfic d’éssers 
humans, especialment en l’àmbit dels menors, així com posar en marxa mecanismes 
per millorar la resposta policial davant les violències sexuals i delictes associats.

d. Treballar per uns cossos de seguretat pública i privada radicalment democrà-
tics, que no només proveeixin seguretat i protecció a la ciutadania de forma equi-
tativa i sense cap tipus de discriminació sinó que vetllin per identificar-les i dismi-
nuir-les entre la ciutadania, garantint el lliure exercici dels seus drets i llibertats.

e. Destinar els recursos humans i materials, especialment les noves tecnologies, 
de la PG-ME per al combat de crims de nova generació, entre d’altres, la nova cri-
minalitat associada al tràfic de marihuana i les estafes digitals.

6. En l’àmbit del trànsit:
a. Millorar la seguretat viària del conjunt del país donant suport al territori i molt 

especialment als ajuntaments, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i les víctimes 
mortals, en especial en els col·lectius vulnerables (motoristes, ciclistes i vianants), 
incrementant el control a la xarxa viària interurbana i incorporant elements de ges-
tió intel·ligent de la xarxa viària que permetin reduir l’accidentalitat.

b. Exigir al Govern espanyol el traspàs de gestió dels examinadors de la prova 
pràctica per obtenir el permís de conduir al Servei Català de Trànsit, donats els re-
tards inadmissibles per a obtenir-lo. Així com la potestat d’introduir mecanismes de 
gestió de la congestió de trànsit i la seguretat.

7. Desplegar una estratègia efectiva de gestió del risc químic a Tarragona, en el 
marc del pla d’emergències PLASEQTA, dotant el servei de protecció civil de la 
Generalitat del personal i les infraestructures necessàries per establir una resposta 
eficient en cas d’emergència i per preparar adequadament a la població exposada al 
risc d’una emergència química, tot assegurant una política comunicativa i de forma-
ció resolutiva, sostinguda en el temps i entenedora.

8. Realitzar les mesures pertinents per reforçar el coneixement del telèfon 
d’emergències 112, especialment entre la població més jove. Alhora, fomentar-ne el 
bon ús i recordar la importància de trucar-hi sempre que es requereixi la presència 
dels diferents cossos operatius en l’àmbit de la seguretat i les emergències.
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9. Prendre les mesures necessàries per garantir l’evolució tecnològica de la xarxa 
Rescat, consolidar el seu model de servei d’altes prestacions i que es situï entre les 
xarxes de telecomunicacions d’emergències i seguretat amb més capacitats d’Euro-
pa.

10. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reclamar al 
Govern espanyol que:

a. Transfereixi al Govern de la Generalitat un import proporcionalment equiva-
lent d’aquells fons europeus que, a la resta de l’Estat, destina a la Guàrdia Civil i al 
Cuerpo Nacional de Policia per a l’eficiència energètica de les seves infraestructures 
i per a l’obtenció d’una flota de vehicles d’emissió zero dels cossos de seguretat, i 
que a Catalunya correspondria fer amb la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra.

b. Impulsi la modificació de la Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana per dero-
gar-ne tots els articles que siguin lesius amb l’exercici de drets fonamentals com 
són els de reunió i manifestació, llibertat d’expressió, llibertat ideològica i llibertat 
religiosa.

c. Emprengui les reformes legislatives oportunes per incloure els i les agents 
rurals dins els col·lectius amb dret a la jubilació anticipada, a fi de corregir la greu 
discriminació que pateix el Cos d’Agents Rurals en relació amb la resta de cossos 
operatius del sistema de seguretat pública, així com a retirar el recurs sobre el regla-
ment d’armes del cos i doni les autoritzacions sol·licitades per poder acabar de dotar 
els agents de les armes que preveu la dita norma.

d. Reclamar al Govern espanyol la formalització dels acords necessaris per la 
participació efectiva de la Generalitat de Catalunya en la gestió del risc nuclear a 
Catalunya adaptant el pla PENTA a la realitat del sistema català tot facilitant l’ac-
tuació de protecció civil de Catalunya en la fase de preparació i en la coordinació i 
direcció de les emergències nuclears.

Proposta de resolució 4. Per reforçar la vocació internacional de 
catalunya
El Parlament de Catalunya constata:
1. Que Catalunya ha d’actuar amb veu pròpia a Europa, l’espai geogràfic i polític 

de referència del país, interactuant amb actors diversos per defensar els interessos 
de Catalunya. És per aquest motiu que el Parlament insta el Govern a seguir lide-
rant la iniciativa Regions for EU Recovery per a defensar, juntament amb més de 30 
regions europees, una gestió dels fons europeus eficient i respectuosa amb els prin-
cipis de governança multinivell i de subsidiarietat. La iniciativa Regions for EU Re-
covery demostra la voluntat de seguir reforçant la relació amb totes les institucions 
europees, actuant proactivament a través de la cooperació i la concertació, amb pro-
jectes i propostes, per fer front els reptes que compartim com a ciutadans europeus.

2. La necessitat que els membres de la cambra puguin participar als fòrums in-
ternacionals amb presència de legisladors i parlamentaris, i es compromet a desig-
nar un membre de consens entre les forces parlamentàries per cobrir la vacant exis-
tent al Congrés de Poders Locals i Regionals del Consell d’Europa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Estendre, durant l’actual curs polític, la xarxa de Delegacions del Govern a 

l’exterior, en la línia amb què s’apunta amb l’estratègia ‘Més Catalunya al món’, en 
aquells països i àrees prioritàries i estratègiques on la presència institucional del Go-
vern pot contribuir a defensar els interessos nacionals de Catalunya i a acompanyar i 
facilitar les actuacions dels agents públics i privats catalans, atès que la promoció in-
ternacional de Catalunya és una obligació del Govern de la Generalitat, com també 
és una obligació del Govern de la Generalitat a través de les Delegacions la defensa 
i promoció dels drets humans com a valor universal arreu.
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4. El Parlament insta el Govern a avançar en el compromís de finançament de les 
polítiques de Cooperació al Desenvolupament amb l’objectiu del 0,7%, en base a un 
pla pressupostari delimitat al nou Pla director de Cooperació al Desenvolupament 
2023-2026 –així com en els successius Plans– que s’està elaborant amb la participa-
ció dels actors del sector de la Cooperació catalana.

5. Dotar-se d’una política de Cooperació al desenvolupament més estratègica que 
es concentri en àmbits i reptes concrets que estiguin connectats amb els grans rep-
tes globals i amb les prioritats dels nostres socis del Sud Global, que es basi en les 
capacitats, valor afegit i recursos de la cooperació catalana, i que es gestioni amb 
eficiència, i insta l’Executiu a dur a terme una major concentració geogràfica i sec-
torial de les polítiques de Cooperació al Desenvolupament.

6. Elaborar el Pla director de Cooperació al desenvolupament 2023-2026 en con-
certació amb els actors socials de la cooperació catalana, en especial amb els ens 
locals, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació d’Orga-
nitzacions per la Justícia Global i les coordinadores territorials d’ONG solidàries; 
prioritzant dins del Pla la defensa i la protecció dels Drets Humans, els drets de les 
dones i la construcció de la pau, abordant reptes globals com la crisi climàtica, la 
mobilitat internacional, la salut global o la digitalització, i mantenint el compromís 
amb la Cooperació catalana amb pobles sense Estat, notablement Palestina, el Sà-
hara Occidental i el Kurdistan.

7. Fomentar la seva participació activa en fòrums bilaterals i multilaterals i a 
prendre lideratge en iniciatives relacionades amb la Mediterrània, establint sinergies 
amb la Unió per la Mediterrània.

8. Aprofundir en les relacions i la cooperació amb organismes internacionals i 
donar ressò als dictàmens i resolucions d’aquests organismes, particularment del 
Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides i del Consell d’Europa.

9. Promocionar el consorci Catalunya Internacional, fins ara Diplocat, situant-lo 
a l’avantguarda de l’acció exterior de país liderada pel Govern de la Generalitat, 
esdevenint així una eina imprescindible de l’estratègia de col·laboració publico-pri-
vada, amb l’objectiu de promocionar Catalunya internacionalment, defensar els in-
teressos de la ciutadania catalana i promoure una política d’acció exterior amb veu 
pròpia des de Catalunya.

Proposta de resolució 5. Per un sistema educatiu català equitatiu i que 
garanteix la igualtat d’oportunitats
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Avançar cap a la universalització i la gratuïtat progressiva de l’educació entre 

els 0-3 anys, consolidant el procés de desplegament per l’I2, compartint el model 
de desplegament amb les corporacions locals i promovent una oferta equilibrada 
garantint la seva sostenibilitat, amb èmfasi especial pels municipis petits i per la 
població vulnerable.

2. Mantenir el diàleg amb els agents socials i el conjunt de la comunitat educati-
va per seguir avançant , en la seva millora constant i en la transformació del sistema 
educatiu. Estabilitzar les plantilles de personal docent, PAS i PAE, mitjançant con-
vocatòries públiques de selecció i provisió.

3. Impulsar mesures per afavorir l’equitat educativa i la lluita contra la segrega-
ció escolar, a través del desplegament reglamentari del Decret de programació i ad-
missió, l’ajustament de la reserva de places, l’increment de la detecció de l’alumnat 
socioeconòmicament vulnerable amb NEE i la dotació de recursos a tots els centres 
per a l’atenció d’aquest alumnat.

a. Impulsar programes per a l’equitat en l’accés a oportunitats educatives i a l’èxit 
escolar de tot l’alumnat a través del desenvolupament i consolidació del Pla de Mi-
llora de les Oportunitats Educatives (PMOE PROA+) així com dels Plans Educatius 
d’Entorn i del Programa creat amb l’objecte de respondre adequadament davant la 
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complexitat socioeconòmica i cultural, amb la corresponent dotació econòmica i 
de professionals de l’àmbit social i de suport (TIS, ES i TEIS) per tal que disposin 
dels recursos necessaris per compensar les necessitats i desigualtats educatives de 
l’alumnat i les seves famílies.

4. Dur a terme la reserva diferenciada de plaça per a NESE A i NESE B per a 
la preinscripció escolar del curs 23/24 i la categorització les NESE A en funció del 
cost de plaça, per tal de millorar la planificació dels recursos necessaris per a un 
sistema educatiu inclusiu.

5. Continuar avançant en el desplegament de la LEC i la millora de la SEC amb 
la tramitació d’un nou Decret de concerts que inclogui, entre d’altres, nova normati-
va per evitar el tancament de centres concertats un cop iniciat o finalitzat el període 
de preinscripcions d’aquell curs.

6. Fomentar la formació i la qualificació professionals amb l’increment de places 
de FP mitjançant una oferta integrada, la transformació del procés de preinscripció 
i matrícula i la millora de la qualitat dels centres de formació amb el desplegament 
dels centres de formació professional integrada, els centres d’excel·lència i els cen-
tres nacionals de referència, d’acord amb el disseny del nou mapa del Sistema FP-
CAT amb els itineraris formatius i els nous perfils professionals.

7. Garantir l’ús vehicular del català com a llengua d’aprenentatge, d’atenció a 
l’alumnat nouvingut, de relació amb la comunitat educativa i de projecció externa. 
I, al mateix temps, reforçar el marc jurídic per assegurar que el tractament de les 
llengües i les decisions metodològiques aplicades als aprenentatges i als processos 
educatius es basen només en criteris pedagògics i de millora de la competència lin-
güística de l’alumnat. Continuar facilitant l’accés al personal educatiu en l’adquisi-
ció del nivell C2 de català.

8. Acompanyar i capacitar els centres educatius i docents, a través de la formació 
i programes d’innovació durant els propers cursos, amb l’objectiu de desplegar les 
oportunitats que ofereixen els nous currículums.

9. Desplegar els recursos i eines per atendre la salut i el benestar de l’alumnat, 
concretament enfortir les eines perquè els centres educatius puguin desenvolupar 
una bona atenció i prevenció de la salut mental de l’alumnat, i enfortir el model de 
prevenció i atenció a les violències, potenciant les línies d’acció i denúncia dirigides 
a l’alumnat per tal que aquest sigui coneixedor de tots els serveis i recursos que té 
a la seva disposició.

10. Continuar treballant per facilitar els recursos materials per fer front a la 
bretxa digital de l’alumnat, per garantir la igualtat d’oportunitats i una bona compe-
tència digital a través dels aprenentatges i l’experiència. I seguir treballant per evi-
tar l’abandonament escolar i formatiu amb totes les eines, com per exemple el Pla 
STEMcat entre d’altres.

Proposta de resolució 6. Enfortir el sistema de salut públic per a la 
cohesó social, reduir desigualtats i generar valor
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Negociar i acordar el Pacte Nacional de Salut amb la participació de partits, 

institucions sanitàries, administracions, organitzacions socials i professionals i so-
cietat civil amb majors necessitats, que permeti avançar en un sistema de finança-
ment del sistema nacional de salut suficient i sostenible i garantint el desplegament 
d’un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i equitat territorial arreu del país.

2. Enfortir i transformar l’atenció a la salut mental, especialment, en l’àmbit in-
fanto-juvenil i assegurant la perspectiva de gènere, per tal que els serveis s’orientin 
més a la prevenció i siguin més proactius, accessibles i resolutius, bàsicament des-
envolupant les següents accions:
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a. Portar a terme la reconversió de l’hospitalització de llarga estada psiquiàtrica, 
avançant cap a un model inclusiu que potenciï la recuperació, la inserció i els su-
ports comunitaris.

b. Incrementar les places d’hospitalització de dia i completar el desplegament 
d’equips domiciliari intensiu i d’hospitalització a domicili en el conjunt del territori.

c. Continuar desplegant el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 de Catalunya.
d. Seguir el desplegament del programa d’atenció a la crisi per a joves i adoles-

cents i dels equips guia per a l’atenció a casos d’alta complexitat.
e. Adaptar el model de col·laboració entre la xarxa de salut mental i l’atenció pri-

mària de salut per tal que sigui més accessible i resolutiva.
3. Continuar en l’elaboració del Pacte Nacional de Salut Mental, tenint en la Tau-

la del Pacte Nacional de Salut Mental la referència com a principal instrument de 
participació, intercanvi de coneixement, coordinació i d’assessorament.

4. Reforçar el sistema de salut, i especialment, l’Atenció Primària:
a. Seguir treballant per destinar, de forma progressiva, el 25% del pressupost de 

salut a l’atenció primària perquè es mantingui com un dels pilars del sistema.
b. Reforçar l’autonomia d’organització dels equips d’atenció primària.
c. Avançar en la desburocratització de l’atenció primària. estenent la preinscrip-

ció de la baixa laboral en els hospitals de la resta del territori de Catalunya.
d. Continuar incorporant nous perfils professionals als equips d’atenció primària: 

acabar de desplegar els dietistes-nutricionistes, i incorporant els fisioterapeutes, hi-
gienistes dentals tenint en compte en el seu desplegament l’indicador social compost 
o l’índex de privació.

5. Accelerar la innovació i transformació del sistema de salut:
a. A través dels fons europeus i el desplegament del nou Pla estratègic de recerca 

i innovació en salut 2022-2027.
b. Presentar una nova llei d’addiccions comportamentals i joc patològic.
c. Redefinir i desplegar de manera efectiva l’Agència de Salut Pública de Catalu-

nya incrementant el seu pressupost.
6. Millorar les condicions de treball dels professionals sanitaris:
a. En l’entorn de negociació de tot el sector sanitari, previst al llarg d’aquest 2022 

i en el marc de l’ICS portar a terme els processos de nomenaments que permetin 
estabilitzar la plantilla per tal d’arribar a un 8% de temporalitat.

b. Continuar impulsant el Fòrum de Diàleg Professional, especialment en els 
àmbits de: la planificació professional, la formació sanitària especialitzada, la for-
mació continuada, les competències digitals dels i les professionals, el desenvolupa-
ment professional continu i les polítiques de captació i retenció de talent, amb visió 
territorial.

c. Treballar per aconseguir els recursos del govern per millorar les condicions 
retributives del personal sanitari amb l’horitzó d’igualar-les a la mitjana de la Unió 
Europea i avançar en l’harmonització de les condicions laborals entre els treballa-
dors i les treballadores que realitzen una mateixa tasca però per a diferents presta-
dors i, per tant, garantint una harmonització laboral per als diferents sectors.

d. Facilitar l’adquisició del nivell C1 de català al personal sanitari i fomentar l’ús 
del català en les actuacions sanitàries com a llengua del país, però també com a part 
del procés terapèutic.

7. Promoure l’atenció a la salut sexual i reproductiva, amb equitat territorial en 
l’accés a les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVEs) desplegant el nou Proto-
col i impulsant un Pla de millora a l’accés als mètodes anticonceptius per reduir les 
barreres socioeconòmiques per a l’accés a mètodes anticonceptius de llarga durada 
avançant cap a la gratuïtat universal.

8. Recuperar l’activitat assistencial tant diagnòstica com quirúrgica endarrerida 
per haver de fer front a la pandèmia i mantenir l’abordatge de la pandèmia.

9. Instar el Govern de l’Estat a:
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a. Traspassar immediat dels edificis i els equipaments afectes a finalitats d’assis-
tència sanitària i de serveis socials.

b. Modificar la normativa en relació a l’Impost sobre Béns Immobles a fi que els 
centres sanitaris públics siguin exempts d’aplicació d’aquest impost de la mateixa 
forma que ho són els afectes a la seguretat ciutadana, als serveis educatius i peniten-
ciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional.

c. Realitzar l’aportació a les comunitats autònomes dels recursos addicionals ne-
cessaris per compensar el cost dels nous medicaments autoritzats amb un elevat im-
pacte pressupostari.

d. Realitzar les mesures necessàries per a solucionar el dèficit de professionals, 
tan a nivell de formació professional de la família sanitària, com a nivell de grau, o 
de formació especialitzada.

10. Establir polítiques i programes destinats a l’enfortiment de l’Esport i de l’Ac-
tivitat física com a base per a una millor salut integral. Integració amb més intensi-
tat, en les polítiques de salut pública, la pràctica esportiva i l’activitat física , donant 
el suport jurídic, organitzatiu i logístic adequat, fent servir la llengua catalana en la 
seva comunicació i promoció.

a. Donar suport als municipis i a entitats esportives d’interès públic en l’ampli-
ació i renovació del part d’equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap 
un model d’instal·lació sostenible, i treballar per l’organització d’esdeveniments es-
portius dirigits cap a un model de zero residus i sostenibles.

b. Impulsar l’esport femení, millorant-ne el finançament, la seva visibilització i 
prestigi per tal d’avançar cap a l’equitat real entre homes i dones en les competici-
ons, juntes directives i òrgans de decisió de les federacions.

Proposta de resolució 7. Per a la promoció de l’autonomia personal, les 
polítiques comunitàries i la garantia del benestar de les persones
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reduir les llistes d’espera dels serveis d’atenció a les persones:
a. Incrementar les places residencials i d’atenció diürna tant per a gent gran com 

per a persones amb discapacitat.
b. Incrementar i millorar, amb el món local, els Serveis d’Atenció a Domicili i la 

Teleassistència amb la voluntat que els ciutadans puguin desenvolupar el seu projec-
te de vida en un entorn familiar afavorint l’autonomia personal al llarg del cicle de 
la vida, la prevenció i l’acció comunitària.

c. Treballar en el desplegament de la normativa de l’Assistent Personal per ga-
rantir el dret a l’autonomia de les persones amb discapacitat i potenciar la prevenció 
i el suport dins de l’àmbit domiciliari i les ABVD.

d. Impulsar el desplegament del Servei d’atenció integral en l’àmbit rural  
(SAIAR) per tal d’atendre les necessitat assistencials de la gent gran afavorint l’en-
velliment actiu en el seu entorn rural habitual, tot facilitant-los els serveis assisten-
cials a domicili o en centres i el suport a les famílies i persones cuidadores.

e. Reforçar el programa ÒMNIA per a les lluites contra les bretxes socials i di-
gitals i ampliar el seu desplegament territorial.

2. Millorar la prestació dels serveis en benefici dels usuaris:
a. Millorar les condicions laborals dels treballadors i continuar mantenint la sos-

tenibilitat en l’activitat de les entitats proveïdores, incrementant les tarifes dels ser-
veis d átenció a la infància, a la gent gran i la discapacitat, salut mental, del VIH i 
de les addicions.

b. Donar cobertura al Pla Estratègic de Serveis Socials actualitzant i flexibilit-
zant la Cartera de Serveis Socials per tal que la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció 
Pública esdevinguin més accessibles, responguin al model d’Atenció Centrada en la 
Persona i a l’Atenció Integral Social i Sanitària, i potenciïn en major mesura l’aten-
ció preventiva i l’acció comunitària.
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c. Continuar treballant per a la materialització d’un nou model de promoció de 
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, que tin-
gui en compte el cicle de vida, la prevenció i l’acció comunitària.

d. Impulsar la creació d’un grup de treball interdepartamental per avançar en la 
racionalització i la millora de la prestació del servei de transport adaptat.

e. Consolidar el model de concertació social de serveis d’atenció a les persones 
amb la tramitació de l Ávantprojecte de llei de concertació social.

f. Treballar per la creació del professional de referència
3. Avançar en els treballs del Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb Dis-

capacitat per adaptar les polítiques a la Convenció sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat de les Nacions Unides i l’Estratègia Europea de les persones amb 
discapacitat.

a) Implementar un estudi territorial per realitzar una valoració dels recursos ter-
ritorials respecte les persones que tenen algun tipus de discapacitat reconeguda.

4. Seguir avançant en el desplegament del Marc d’acció per a l’abordatge del sen-
sellarisme a Catalunya 2022-2025 mitjançant l’elaboració de programes operatius, 
protocols, campanyes, i accions específiques per part de les institucions competents 
en l’àmbit del sensellarisme, i la provisió d’espais residencials dignes, l’acompanya-
ment i l’apoderament de les persones que es troben sense llar. I treballar amb el món 
local l éliminació dels assentaments il·legals per resoldre les problemàtiques relacio-
nades amb els assentaments irregulars.

5. Fer efectiva la condonació del deute del l’any 2021 de les persones reconegu-
des en risc d’exclusió residencial i emparades per la Llei 24/2015 i per la Resolució 
946/2021 sobre el conveni amb Endesa. Així mateix, amb l’impuls de la unitat res-
ponsable de la coordinació interdepartamental, dissenyar i implementar, entre tots 
els departaments implicats, el procés de l’abordatge integral de la pobresa energèti-
ca, des de la detecció, fins al mecanisme per donar resposta sostenible a la generació 
de deute a partir del 2022.

6. Donar suport a les famílies i potenciar la natalitat:
a. Aprovar el Pla Interdepartamental de Suport a les Famílies 2022-25, amb l’ob-

jectiu d’afavorir la conciliació, reconèixer la diversitat de famílies i incorporar una 
perspectiva familiar transversal i de gènere al conjunt d’actuacions públiques, a més 
de d’impulsar la prevenció com la millor eina de resposta social. En aquest sentit, 
activar i actualitzar de l’Observatori de les famílies com a eina de diagnòstic i pro-
posta d’actuacions de les polítiques públiques en l’àmbit de les famílies.

b. Potenciar els SOAF com a serveis preventius i universals de suport a les fa-
mílies i d’acord amb les indicacions de la comunitat acadèmica i de les instruccions 
europees envers la parentalitat positiva.

c. Desplegar el pla d’acció contra la bretxa digital posant especial interès en els 
col·lectius que es troben en una situació de vulnerabilitat social com la gent gran o 
les persones en risc d’exclusió. El pla de xoc pretén formar més de 90.000 persones 
en risc d’exclusió digital amb l’objectiu que assoleixin competències bàsiques en 
l’àmbit digital.

7. Aprovar i presentar al Parlament el Projecte de llei de creació de l’Agència 
d’Atenció Integrada Social i Sanitària.

a. Treballar conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i els representants comarcals, les Di-
putacions a Tarragona, Girona i Lleida i l’Ajuntament de Barcelona per definir les 
governances.

b. Desplegar territorialment projectes demostratius d’atenció integrada social i 
sanitària en l’àmbit domiciliaria, residencial, salut mental i addiccions i sistemes 
d’informació.

c. Elaborar els Estatuts de la nova l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sani-
tària
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8. Millorar la vida comunitària:
a. Impulsar polítiques socials comunitàries des dels diferents departaments de la 

Generalitat per promocionar la dinamització sociocomunitària, la cohesió i la inclu-
sió socials en els barris i municipis del país.

b. Mantenir i reforçar les subvencions a la rehabilitació per a la millora de l’efi-
ciència energètica i la sostenibilitat, el foment de la conservació, i la millora de la 
seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, amb el reforç de subvencions complemen-
tàries per a les famílies amb ingressos baixos.

c. Impulsar la coordinació de les diverses polítiques i programes amb dimensió 
comunitària que es promoguin des dels diferents departaments de la Generalitat per 
facilitar-ne la interrelació i coordinació amb les accions que promouen els propis 
ens locals.

d. Desplegar programes d’envelliment actiu de l’entorn més proper a les perso-
nes, afavorint que puguin romandre en el seu entorn familiar i comunitari el màxim 
de temps possible.

e. Potenciar la xarxa d’equipaments cívics com a eixos vertebradors de les polí-
tiques preventives i d’acció comunitària al territori.

9. Garantir els drets i oportunitats en el cicle de vida d’infants, adolescents i jo-
ves:

a. Actualitzar el Pacte per a la Infància.
b. Exposar els resultats de la primera avaluació del sistema d’atenció a la infàn-

cia i l’adolescència a partir de la participació activa dels infants i adolescents i els 
seus professionals.

c. Aprovar el Pla de Millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i 
les seves famílies 2022-2025.

d. Adequar Telèfon de la Infància a les noves tecnologies i xarxes socials.
e. Potenciar l’acolliment familiar com a mesura principal d’aplicació de les polí-

tiques d’Infància i adolescència, per als infants tutelats per la Generalitat, acompa-
nyant tot el procés, tot millorant quantitativa i qualitativament aquesta mesura so-
bretot pel que fa a les famílies d’urgència i diagnòstic i les famílies especialitzades i 
professionals tot procedint a la desinstucionalització allà on sigui possible.

f. Crear la comissió de tuteles com a òrgan de supervisió del desemparament i 
l’adopció de mesures protectores.

g. Prevenir i lluitar contra el risc de suïcidi juvenil incorporant un algoritme a les 
xarxes socials que potenciï campanyes sensibilitzadores.

h. Iniciar en aquest curs la modificació de la Llei de Polítiques de Joventut, per 
aprovar la durant la present legislatura per tal d’enfortir la participació del jovent i 
atendre les seves diverses i canviants necessitats.

i. Aprovar una Estratègia per a l’Emancipació, amb mirada 2030, que fixi els ob-
jectius del Govern per donar resposta a les necessitats de les persones joves de Ca-
talunya, molt especialment en els àmbits de l’ocupació, l’habitatge i la salut mental.

j. Donar compliment a les propostes de resolució aprovades al Debat so-
bre l’emancipació juvenil.

k. Incloure en la Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals la pers-
pectiva de gènere i la perspectiva d’infants i adolescents de Catalunya, comptant 
amb la seva participació i implicació, per tal que qualsevol infant o adolescent pu-
gui veure recollits els seus drets digitals i tingui coneixement dels riscos en aquesta 
eina viva i dinàmica.

l. Desenvolupar una metodologia per incloure el càlcul de la despesa en clau jo-
ventut en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

10. Millorar i racionalitzar les prestacions socials:
a. Dur a terme la simplificació i racionalització de les prestacions socials in-

tegrant el màxim de prestacions que tinguin per objecte garantir les necessitats 
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bàsiques a la Renda Garantida de Ciutadana mitjançant la modificació de la Llei 
13/2006 i la Llei 14/2017.

b. Reclamar a l’Estat un increment de l’import base de la prestació de l’Ingrés 
Mínim Vital amb caràcter ordinari igual a l’IPREM així com demanar-ne la gestió 
de les competències.

c. Treballar en un conveni entre la Renda Garantida de Ciutadania i l’Ingrés Mí-
nim Vital amb l’objectiu de crear una sola prestació i finestra única per la ciutadania 
i millorar la campanya informativa.

d. Posar en marxa una campanya informativa per a totes les persones potencial-
ment beneficiaries de l’Ingrés Mínim Vital, i acompanyar-les en el tràmit de sol·li-
citud. Tant les que no reben cap prestació com les que són beneficiàries de la RGC.

e. Treballar en la reformulació de la RGC per tal de fer-la compatible i comple-
mentària de l’IMV i que esdevingui una acció única i àgil per a les persones en si-
tuació de vulnerabilitat.

f. Potenciar el desplegament del Pla de transformació e-Social per aconseguir 
millorar i agilitar la gestió de prestacions socials, en benefici de les persones que en 
són destinatàries.

g. Estudiar un nou model de prestacions per a les persones amb discapacitat per 
l’accés als diferents serveis d’atenció i teràpia ocupacional configurant una motxilla 
autònoma per l’usuari i de manera autogestionada.

h. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la implementació del Pla 
Pilot per una renda bàsica universal a Catalunya que s’ajusti el màxim possible als 
principis filosòfics i normatius de la Renda Bàsica Universal, esdevenint el pla pilot 
més important fet mai a Europa.

Proposta de resolució 8. Per un treball digne, garantia d’oportunitats i 
futur
El Parlament de Catalunya es reafirma en la seva voluntat de no repetir els errors 

de 2008 i considera imprescindible que administracions, institucions i agents socials 
garanteixin que els costos de lluitar contra l’augment del cost de la vida no recauen 
a les esquenes dels treballadors. Per aquest motiu,

1. Fa una crida per a que el conjunt de les administracions i institucions públi-
ques liderin un acord de rendes que garanteixi el compliment de la millora salarial 
en base a l’IPC, especialment en aquells sectors on esta establert així en convenis 
col·lectius, en especial posant en marxa la negociació dels agents socials per tal de 
fixar un SMR equivalent al 60% del salari mig i que en el darrer càlcul suposava 
1.250 €. El lideratge d’aquest canvi recaurà sobre el Consell de Relacions Laborals.

2. Es reafirma en l’aprovat en la moció 77/XIV sobre la necessitat d’una represa 
econòmica justa, sostenible i equitativa del teixit empresarial i del món laboral, tot 
recordant que cal avançar més enllà de les mesures incloses en el reial decret llei 
32/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia 
de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat del treball, i que per a tal 
de recuperar els drets de les persones treballadores és necessari.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
3. Millorar l’ocupabilitat de les persones mitjançant:
a. La qualitat de l’ocupació, l’atenció a les persones més vulnerabilitzades, el 

desplegament territorial de les polítiques actives d’ocupació, i la participació activa 
de les empreses i les persones treballadores.

b. Crear un programa amb dotació pressupostaria per impulsar i promoure que 
les empreses coneguin les opcions que ofereix el Sistema de Formació i Qualifica-
ció Professionals (acreditació de competències, formació en certificats i títols pro-
fessionals, assessorament d’empreses) per tal que puguin cobrir les seves necessitats 
formatives i en cas de no trobar opcions dins el sistema, tinguin així l’opció de crear 
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centres de formació privats, amb finançament propi, i millorar les seves necessitats 
formatives per contractar personal qualificat.

c. La promoció de programes per a persones amb trastorns de salut mental per 
tal de facilitar la seva inserció laboral, amb l’objectiu de facilitar-los l’adaptació so-
cial i laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

4. Dur a terme les accions necessàries per part de la Inspecció de Treball de 
Catalunya per defensar els drets de les persones treballadores, combatre la preca-
rietat laboral i la discriminació de gènere dels col·lectius més vulnerabilitzats, així 
com una competència més justa entre les empreses, i per a tal de fer-ho considera 
necessari que l’Estat agilitzi els terminis per a poder disposar de més professionals 
a l’Inspecció de Treball de Catalunya, especialment necessari per a continuar la 
feina fiscalitzadora de grans empreses multinacionals que basen part del seu model 
de negoci en el frau de llei i el menysteniment dels drets laborals de les persones 
treballadores.

5. Impulsar un marc normatiu que reconegui i promogui l’economia social i soli-
dària catalana, i contribueixi al seu creixement tant qualitatiu com quantitatiu.

6. Desenvolupar programes de suport al col·lectiu de persones autònomes i ajudar 
al creixement de la seva activitat.

7. Continuar la transformació del SOC cap a un enfoc que abordi les necessi-
tats individuals de cada usuari, d’acord amb les demandes del territori i els propis 
sectors empresarials, oferint un nou servei d’orientació específic per a persones tre-
balladores ocupades, i formació a mida de les empreses per sectors estratègics per 
augmentar la qualificació dels treballadors i treballadores.

8. Obrir un debat públic sobre els canvis que viu el món laboral de Catalunya, en 
l’actual moment de gran transformació arreu del món, i plantejar l’adaptació de les 
polítiques públiques a les noves realitats laborals dels propers anys. Aquest debat 
públic ha d’estar vinculat amb la voluntat de construir un model productiu basat en 
una nova economia per la vida i una Estratègia Catalana del Treball 2030.

9. Impulsar el foment de la cultura preventiva tant a les empreses com també a 
tota la societat, amb la realització de campanyes informatives.

10. Disposar de l’historial formatiu complert de les persones treballadores per 
poder planificar els serveis d’oferta de manera coordinada amb les pròpies empre-
ses, així com assegurar les places de FP en les branques que hi ha més demanda 
al mercat laboral, amb l’objectiu de cobrir el màxim de demandes desateses i fent 
atenció al mapa territorial, i continuar avançant cap a la FP Dual amb l’objectiu del 
40% dins aquesta legislatura, per a tal de reduir el nombre d’empreses que no troben 
personal qualificat.

Proposta de resolució 9. Dret a l’habitatge, per a tothom i arreu del país
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar l’habitatge per a joves mitjançant les següents mesures:
a. Dur a terme una convocatòria anual d’ajuts al pagament del lloguer adreça-

da als joves, amb l’objectiu de millorar de manera sostinguda i constant la ràtio 
d’emancipació en funció de l’àmbit territorial i de la renda.

b. Igualment, garantir que un mínim del 25% dels habitatges de lloguer de nova 
construcció que dugui a terme la Generalitat es destinin a persones joves, menors 
de 35 anys.

2. Posar en marxa l’Observatori de l’Habitatge i la Segregació Urbana com a eina 
de planificació, estudi i anàlisi (qualitativa i quantitativa) de la situació de l’habitatge 
en general i de la segregació urbana existent. I aporti coneixement de l’entorn i la 
realitat social i econòmica catalana en el sector de l’habitatge.

3. Aprovar definitivament, i posar en marxa, el Pla Territorial Sectorial d’Habi-
tatge (PTSH) per donar compliment al mandat de solidaritat urbana i treballar en 
l’impuls d’un nou Pacte Nacional per l’Habitatge.
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4. Reforçar i ampliar la col·laboració mitjançant convenis, cessions o l’exercici 
del dret de tanteig i retracte, amb les entitats del Tercer Sector. Igualment, i per tal 
de garantir-ne la inclusió social, promoure eines i ajudes específiques per garantir el 
dret a l’habitatge de persones grans, famílies monomarentals, persones sense llar o 
persones amb discapacitat.

5. Impulsar la creació d´un grup de treball per treballar en l áccés a l’habitat-
ge de les persones amb discapacitats. Potenciar els programes anuals d’ajut per a 
l’accessibilitat als habitatges i al seus interiors, prioritzant especialment aquells en 
els quals hi visquin persones amb discapacitat, dependència i edat avançada, amb 
l’objectiu de millorar significativament la seva qualitat de vida, la seva autonomia, i 
evitar o retardar en la mesura del possible, la dependència de tercers i la necessitat 
de la institucionalització. Igualment, amb l áprovació del codi d’accessibilitat, col-
laborar amb les administracions públiques i els ens locals, per avançar en la seva 
implementació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a:
6. Modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil per incloure 

l’obligació d’oferta de lloguer de social com a condició indispensable per admetre a 
tràmit una demanda judicial que pugui acabar amb el llançament de persones o fa-
mílies en situació de vulnerabilitat social d’un habitatge propietat d’un gran tenidor 
en relació amb entitats bancàries, similars o vinculades, o fons d’inversions o titu-
lització d’actius, així com la interrupció dels processos judicials iniciats en què no 
s’hagi acreditat el compliment d’aquesta obligació.

7. Sotmetre la totalitat del parc d’habitatges de què la SAREB disposa a Cata-
lunya a cessió de domini obligatòria en favor de les administracions públiques ca-
talanes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
8. Aprovar la normativa en matèria de contractes de lloguer que protegeixi el 

dret de les persones llogateres, allargui la durada dels contractes, estableixi les pròr-
rogues automàtiques, reguli la repercussió d’honoraris i reconegui la capacitat es-
pecífca per actuar, en defensa de les persones llogateres a les organitzacions socials 
que en defensen els drets i a les entitats representatives del sector. A la vegada, que 
incentivi la posada al mercat d’habitatge de lloguer per part dels propietaris i pro-
pietàries.

9. Impulsar i signar un nou protocol de col·laboració interinstitucional conjunta-
ment amb l’administració de justícia de Catalunya i les administracions locals per 
tal de minimitzar el risc que es produeixin llançaments judicials de persones i col-
lectius en risc de vulnerabilitat social, mitjançant l’acció conjunta i coordinada de 
totes les administracions públiques implicades.

10. Formalitzar la contractació dels projectes executius de les rehabilitacions per 
habitatges públics destinats a lloguer per a joves de la prova pilot de les Garrigues 
Altes, amb l’objectiu de garantir l’arrelament i evitar el despoblament.

Proposta de resolució 10. Per una cultura lliure, emancipadora, 
accessible i universal, i per la normalització plena del català i garantir-
ne la continuïtat com a llengua completa
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Per a garantir el dret d’accés a la cultura, aprovar i presentar el projecte de Llei 

de Drets Culturals, impulsar una convocatòria d’ajuts a la cultura comunitària i de 
base, i implementar un nou programa social per afavorir l’accés dels joves fins als 
30 anys, a espectacles de teatre, circ, dansa i concerts i consolidar i ampliar el pro-
grama Lletres a les aules, en el marc de la Declaració de Palma, a tot el domini lin-
güístic, per tal d’apropar l’alumnat al fet literari, millorar-ne l’habilitat i la compren-
sió lectora així com estimular i potenciar la lectura i el coneixement de la llengua.
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2. Prioritzar la mancomunitat cultural com a instrument interadministratiu per 
col·laborar en la preservació i difusió del patrimoni, amb un paper decisiu per a 
l’equilibri territorial, i amb la incorporació d’ una mirada social. Sota aquesta fina-
litat caldrà aprovar i presentar el projecte de Llei del Patrimoni Immaterial Català; 
iniciar la preparació i elaboració de la nova Llei del Patrimoni Cultural Català; i ela-
borar el Pla Digital del Patrimoni Cultural per fer accessible el patrimoni cultural 
català mitjançant tecnologies digitals.

3. Desenvolupar el Pla de Cultura Digital, definir-ne els objectius estratègics i les 
actuacions en relació amb les polítiques públiques en l’àmbit de la cultura digital i 
el videojoc.

4. Incrementar el suport al foment i a la producció audiovisual en català a les 
xarxes, i el catàleg de films doblats i subtitulats al català a les plataformes audiovi-
suals digitals i sales de cinema.

5. Impulsar en el marc del projecte estratègic hub digital, audiovisual i del vide-
ojoc de Catalunya, el Catalunya Media City a les Tres Xemeneies del Besòs.

6. Redactar i signar el Pacte Nacional per la Llengua amb el màxim suport par-
lamentari, institucional i social possible. Posteriorment, convocar un ple monogrà-
fic sobre llengua al Parlament, i redactar el Pla pluriennal de política lingüística per 
establir les línies de treball per als propers anys i desenvolupar els acords del Pacte 
Nacional per la Llengua.

7. Elaborar el Pla Integral per a l’occità a l’Aran (contemplant la vehicularitat en 
l’ensenyament) i a Catalunya conjuntament amb el Conselh Generau de l’Aran i la 
resta d’institucions implicades.

8. Atendre l’increment de la demanda d’ensenyament i acreditació de llengua 
catalana de manera conjunta i acordada amb els altres agents institucionals públics 
i privats.

9. Garantir l’ús del català oral i escrit en totes les administracions públiques. 
Generar accions estratègiques i transversals de política lingüística des de tots els 
departaments de la Generalitat.

10. Implementar les noves actuacions que es derivin del Pla nacional del llibre i 
la lectura. Consolidar i ampliar el programa Lletres compartides amb la incorpora-
ció de més territoris de parla catalana. Reforçar la Xarxa universitària d’estudis ca-
talans a l’exterior amb la incorporació de noves càtedres i lectorats de català.

Proposta de resolució 11. Per un país d’oportunitats digitalment 
connectat
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar una aliança efectiva de centres de recerca i innovació en tecnologies 

digitals avançades i promoure la seva integració per augmentar la massa crítica i ge-
nerar un impacte major de la recerca i la transferència a la societat catalana.

2. Enfortir l’ecosistema d’intel·ligència artificial que hi ha a Catalunya i liderar la 
generació de coneixement, l’aplicació social i empresarial i la creació de solucions 
basades en intel·ligència artificial, garantint la igualtat d’oportunitats i la igualtat de 
tracte, així com avançar en l’ús ètic de les dades i sistemes d’intel·ligència artificial 
garantint els drets fonamentals, per fomentar el creixement econòmic i la millora de 
la qualitat de vida de les persones.

3. Elaborar i aprovar una estratègia de país per l’impuls del sector dels semicon-
ductors que estructuri, coordini i amplifiqui les capacitats de l’ecosistema català en 
la cadena de valor del microxip.

4. Consolidar el projecte AINA per a garantir la presència del català en el món 
digital establint col·laboracions amb empreses tecnològiques nacionals i internacio-
nals per oferir els recursos generats i incorporar i utilitzar el català en els seus ser-
veis digitals.



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 107 

5. A nivell de connectivitat:
a. Promoure l’arribada de sistemes de cable submarí per garantir la connectivitat 

internacional d’alta capacitat a Catalunya, amb l’objectiu de millorar la velocitat i 
capacitat de la xarxa, i fer de Catalunya un enllaç per atraure empreses i institucions 
internacionals.

b. Promoure el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica a zones d’activi-
tat econòmica del territori per potenciar l’equilibri i la implantació industrial arreu 
de Catalunya.

c. Seguir impulsant el pla estratègic d’infraestructures digitals per assolir l’arri-
bada de la cobertura 5G a tots els municipis de Catalunya que com a mínim tinguin 
un nucli habitat de més de 50 habitants.

6. Definir el pla estratègic de Catalunya Nació Digital 2050, que permeti definir 
els projectes digitals far que han de posicionar Catalunya com un referent digital en 
l’àmbit internacional, abanderant la democràcia digital com a eix transversal que 
garanteixi el desenvolupament econòmic, social i territorial digital.

7. Impulsar el model digital d’elevacions i de la batimetria del litoral català per 
culminar el «Mapa dels hàbitats marins a Catalunya» per tal de tenir una visió glo-
bal de la línia de la costa catalana.

8. Donar visibilitat i internacionalitzar el talent femení en el sector digital i tec-
nològic, a través del pla DonaTIC, tot promovent aliances amb organitzacions de 
caràcter global que permetin promoure la presència, l’apoderament i el lideratge de 
les dones en el sector TIC.

9. Formular l’Observatori de l’Agenda Urbana/ dels Pobles i Ciutats Catalunya 
2050, per visualitzar interactivament els reptes i els projectes, promoure la integra-
ció d’aquestes dades amb altres dades obertes per impulsar polítiques i plans d’acció 
al territori en base a l’encreuament d’aquestes dades. Així mateix, per a promocio-
nar la resolució de reptes digitals vinculats a aquesta Agenda, formalitzar la con-
tractació per a desenvolupar una competició (challenge) d’innovació, oberta a les 
startups, petites i mitjanes empreses, per crear solucions tecnològiques.

10. Impulsar l’administració digital amb la transformació de l’Administració pú-
blica cap a serveis digitals proactius i personalitzats per tal d’implementar el mo-
del de governança de les dades que permeti endreçar-les, sistematitzar-les, optimit-
zar-les i reutilitzar-les, i evolucionar cap a una administració que faci ús de les dades 
i de l’analítica per millorar els serveis i la presa de decisions, posant les persones al 
centre.

Proposta de resolució 12. Per un teixit empresarial transformador, 
sostenible i innovador
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Impulsar un model empresarial sostenible, socialment responsable i solidari, 

tot reconeixent aquelles empreses que tenen un impacte social més positiu a la nos-
tra societat, i que generen valor compartit per respondre a les demandes de cores-
ponsabilitat global i competitivitat empresarial, integrant aspectes com la gestió del 
talent, el consum responsable o la sostenibilitat, així com preparar un cens d’empre-
ses catalanes amb projecció internacional, algunes líders en els seus sectors, amb 
l’objectiu de planificar mesures de creixement i d’internacionalització de l’economia 
catalana.

2. Transformar el Circuit de Catalunya per tal que esdevingui una infraestructura 
tractora per a projectes vinculats a la mobilitat verda, la innovació i l’entreteniment, 
i promoure la seva sostenibilitat ambiental i econòmica.

3. Liderar la transformació cap a un nou model turístic ambientalment responsa-
ble, innovador, socialment just i territorialment equilibrant consensuant i desplegant 
un pla d’actuacions que garanteixin dita transformació, i fomentant la reconversió 
d’empreses i destins. Estudiar amb els diferents actors implicats, quines polítiques 
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s’haurien d’implantar per afavorir la conciliació laboral i familiar en un el sector 
del turisme.

4. Disposar d’una regulació específica que integri les noves fórmules del comerç 
electrònic per tal de reduir el seu impacte negatiu en la mobilitat, el medi ambient, 
o el descans i el benestar dels veïns, entre d’altres.

5. Donar suport a projectes de recerca i desenvolupament disruptius per tal d’aju-
dar a les empreses a desenvolupar nous productes, processos o serveis, per tal de 
fomentar la innovació del teixit empresarial, creant un pla d’incentivació que inclo-
gui línies de finançament, acompanyament professional i formació durant els pri-
mers anys des de la creació dels nous projectes, per contribuir a que siguin projectes 
d’èxit.

6. Impulsar el procés de transformació digital de les petites i mitjanes empreses, 
en especial la del teixit industrial del país traient el màxim partit dels recursos i re-
cent reconeixement europeus; així com dotar-se de les eines necessàries –tals com 
l’analítica de dades per oferir servies proactius, la tramitació unificada i la reducció 
dels tempos de règims d’autorització– perquè els projectes empresarials que per les 
seves característiques són estratègics pel desenvolupament de l’economia catalana 
cap a un model més verd, equitatiu i d’alt valor afegit es puguin desenvolupar en el 
menor temps possible amb l’objectiu d’assegurar el desplegament de la llei de faci-
litació de l’activitat econòmica

7. Continuar garantint els drets de les persones consumidores en l’àmbit financer, 
l’energètic i el del transport, així com els seus drets lingüístics. En aquest sentit, po-
sar en valor la contractació de 19 nou inspectors per a garantir que els grans tenidors 
ofereixin lloguer social a les famílies en risc d’exclusió social.

8. Liderar la transformació de l’economia catalana cap a un model econòmic més 
verd, més equitatiu, més inclusiu i que competeixi en valor afegit i coneixement, i 
per a fer-ho participar amb els instruments necessaris com podria ser el finançament 
o participació directa a l’accionariat si es considera necessari i d’interès, en els pro-
jectes estratègics per a impulsar aquesta transformació.

9. Reforçar el desplegament de les accions del departament per tal de solucionar 
les incidències burocràtiques en la implantació territorial de les empreses amb la 
finestreta única comarcal facilitant la solució de la resta de colls d’ampolla adminis-
tratius que queden per desencallar.

10. Treballar des de l’àmbit de la moda per promoure uns cànons de bellesa in-
clusius i compatibles amb la salut física i mental de les persones, especialment de 
les més joves.

Proposta de resolució 13. Per una economia i fiscalitat sobirana, justa, 
verda i de progrés
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Contribuir al desenvolupament econòmic del país amb polítiques públiques 

que afavoreixin l’activitat productiva i de recerca i que facilitin el seu creixement 
econòmic sostenible, la competitivitat i l’ocupació, eliminant les traves administra-
tives que l’impedeixen, oferint els recursos necessaris i acompanyant els projectes 
empresarials estratègics per tal de reforçar l’economia catalana i promoure agendes 
compartides impulsades des del territori per encarar reptes vinculats amb els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible.

2. Desplegar, en el marc dels pressupostos del 2023, aquelles polítiques que re-
forcin l’estat del benestar, la transició energètica, l’economia productiva i les actua-
cions destinades a combatre els efectes negatius de la inflació.

3. Consolidar un sistema impositiu socialment just que garanteixi la qualitat dels 
serveis públics, afavoreixi els objectius de transició de l’economia i l’energia cap a 
un model climàticament neutre, i contribueixi a la competitivitat de les empreses.
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4. Estudiar la possibilitat d’incloure en la propera llei de pressupostos de la Ge-
neralitat l’actualització de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), 
indicador que serveix per valorar la situació de necessitat per a poder tenir dret o 
accés a les prestacions.

5. Consolidar i mantenir actualitzats els mecanismes de seguiment i avaluació 
de l’execució dels fons Next Generation EU i vetllar pel seu màxim aprofitament i 
impacte en l’economia i el benestar de la població de Catalunya.

6. Millorar l’entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en 
defensa i promoció de la competència davant conductes anticompetitives i de con-
centracions empresarials amb actuacions d’anàlisi, informe, recomanació i difusió.

7. Elaborar un nou Pla de lluita contra el frau fiscal que permeti seguir amb la 
tasca de prevenció, correcció i reducció del frau fiscal que aquest any ha permès 
aflorar 338 milions d’euros.

8. Implantar l’estratègia catalana de millora de la compra pública per garantir la 
prestació d’uns serveis públics de qualitat que afavoreixi l’accés de les pimes i en-
titats del tercer sector, al mateix temps que es reforcen les funcions de supervisió i 
avaluació de la contractació pública.

9. Millorar la gestió i divulgació de la informació economicofinancera, de con-
tractació i d’ajuts i subvencions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
del seu sector públic.

10. El Parlament mostra la seva preocupació per la situació d’exclusió financera 
de bona part del nostre territori que afecta sobretot a les persones més vulnerables i 
més grans i que provoca despoblament i augmenta els desequilibris econòmics i so-
cials. Per això, el Parlament de Catalunya es compromet a vetllar per l’aprovació de 
la proposició de llei per garantir el servei de caixer automàtic als municipis en risc 
d’exclusió financera i per garantir l’accés als serveis bancaris que el Ple va acordar 
presentar davant del Congrés dels Diputats.

Proposta de resolució 14. Per un país més fort construït sobre el 
coneixement
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir la sobirania i autonomia del sistema universitari i de recerca de Ca-

talunya i protegir la seva singularitat i excel·lència, així com impulsar la seva inter-
nacionalització.

2. Desplegar, després de la seva aprovació al Parlament, la Llei de la ciència de 
Catalunya, com a instrument per a impulsar el sistema de coneixement, dotant-lo de 
les eines necessàries per consolidar els bons indicadors que presenta en el context 
europeu.

3. Continuar incrementant el finançament de la recerca fins a l’objectiu d’inversió 
del 2,12% del PIB, i el finançament de les universitats fins als 1.300 milions d’eu-
ros, en la línia del que estableix el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

4. Fer una aposta per les infraestructures universitàries aprovant un nou Pla d’In-
versions Universitàries.

5. Aprovar un pla de xoc per garantir el relleu generacional i lluitar contra la 
precarietat laboral del personal docent i investigador, amb incentius i mesures per 
garantir estabilitat i millores en la seva carrera professional, d’acord amb la comu-
nitat universitària i el sistema de recerca, tot i la limitació que suposa pel sistema de 
coneixement la taxa de reposició.

6. Aprovar un programa d’internacionalització del sistema de coneixement per 
situar Catalunya com un agent actiu de referència de la xarxa de coneixement glo-
bal, promoure l’excel·lència científica i la capacitat per a la innovació així com la 
qualitat en la formació universitària i l’atracció de talent, que esdevingui un referent 
pels estudiants i investigadors estrangers.
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7. Impulsar una Estratègia catalana de transferència de coneixement que enfor-
teixi els vincles amb les institucions locals i supramunicipals, el teixit productiu, 
empresarial i social arreu del país mitjançant, entre d’altres, la formació dual i el 
reforç del Programa de Doctorats Industrials en aquells municipis amb un teixit em-
presarial que generi activitat econòmica al territori i impacte social. Alhora, com 
a primer i cabdal element de la transferència de coneixement, fomentar projectes i 
experiències de millora de la qualitat docent.

8. Desenvolupar, en el marc d’una Estratègia catalana d’igualtat de gènere a la 
ciència, noves mesures per tal de pal·liar la bretxa de gènere i fomentar el lideratge 
femení en els projectes de recerca del país amb línies de finançament específiques 
per a recerca en gènere.

9. Per avançar cap a una universitat més inclusiva:
a. Implementar el Pla d’enfortiment del català al sistema universitari i de recerca, 

amb la col·laboració de tots els agents implicats en l’aplicació de les seves mesures. 
Vetllar pel compliment de les guies docents i l’ús del català en totes les assignatures 
que s’imparteixen en aquesta llengua i continuar reforçant els vincles entre les 22 
universitats dels territoris de parla catalana integrades a la Xarxa Vives.

b. Desplegar un Pla per al benestar emocional i la salut mental de la comunitat 
universitària i de recerca que doni resposta a les necessitats d’atenció psicològica, 
tant pel que fa a la prevenció i la sensibilització, com la detecció, l’acompanyament 
i l’abordatge des d’una atenció centrada en la persona.

c. Impulsar un Pla integral d’inclusió i atenció a la diversitat que faciliti l’accés 
al sistema universitari als alumes amb necessitats específiques de suport educatiu 
(NESE) garantint l’atenció, el suport i recursos necessaris.

d. Promoure l’observatori de la inserció professional dels estudiants universitaris 
en el marc de les actuacions conjuntes de la xarxa d’ocupabilitat dels estudiants de 
les universitats catalanes.

El Parlament de Catalunya:
10. Es compromet a renovar els membres dels Consells Socials de les universitats 

públiques catalanes designats pel Parlament aquest trimestre, abans d’acabar l’any.

Proposta de resolució 15. Per la transició energètica, la protecció de la 
biodiversitat i el residu zero
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. En l’àmbit de la transició energètica:
a. Avançar en l’aposta per un model energètic basat en les energies renovables, 

on es prioritzi els projectes de generació distribuïda de caràcter local atès la seva 
contribució a la garantia de seguretat energètica i l’avançament cap a la democratit-
zació de l’energia. En aquest sentit el Parlament de Catalunya insta el Govern a crear 
els mecanismes per autoritzar en màxim 6 mesos les plantes de generació elèctrica 
renovable de potència de fins a 5 MW en sòl no urbanitzable, distribuïdes i connec-
tats a xarxa de distribució de fins a 25 KV de forma que en un temps inferior a 1 
any podran injectar electricitat renovable a la xarxa elèctrica. Tanmateix, és igual-
ment necessari i urgent impulsar els parcs eòlics i fotovoltaics per tal de cobrir la 
totalitat de la demanda energètica, d’acord amb allò que recull la PROENCAT i que 
pel 2030 s’estableix en 15.408MW renovables més 2.234 MW de capacitat d’emma-
gatzematge.

b. Abans de finalitzar el 2022, aprovar els estatuts i activar la constitució de 
l’Energètica Pública. L’Energètica ha de facilitar que no quedi ni un sol metre qua-
drat de sostre disponible sense generar electricitat, aquesta energia excedentària serà 
gestionada per la mateixa Energètica.

c. Aprovar, durant el primer semestre de 2023, l’avantprojecte de la Llei de Tran-
sició Energètica de Catalunya i de creació de l’Agència de l’Energia de Catalunya, 
tenint en compte entre d’altres les propostes de les comissions de la Taula de Diàleg 
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Social de les energies renovables i del procés de participació ciutadana qualificada. 
Aquesta Llei, en línia amb la PROENCAT 2050, establirà les estratègies per ac-
celerar la transició energètica a Catalunya. Alhora, ha d’expressar que el principal 
objectiu de la política energètica de Catalunya és fer possible la transició energètica 
per assolir un model energètic basat en les energies renovables i autòctones, sense 
emissions netes de gasos amb efecte d’hivernacle i basat en la màxima eficiència 
energètica en l’horitzó 2050.

d. Realitzar, durant els propers mesos i conjuntament amb el territori, els treballs 
tècnics per a l’elaboració del Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions 
d’energies renovables a Catalunya (PLATER), que ha de determinar la distribució 
arreu del territori de les instal·lacions d’energies renovables (amb possibilitat de re-
serva de sòl) necessàries per a fer efectiva la transició energètica a Catalunya, així 
com també definirà les mesures, recomanacions i disposicions reglamentàries i nor-
matives necessàries per a dur a terme aquesta implantació d’energia renovables en 
el territori. Aquests treballs tècnics s’han de desenvolupar en paral·lel amb el proce-
diment d’avaluació ambiental, a fi de considerar el tot moment i quantificar l’impac-
te que té el desenvolupament d’aquestes tecnologies a Catalunya sobre els diferents 
aspectes ambientals, urbanístics, paisatgístic, etc.

e. Incrementar substancialment la línia d’ajuts per la implementació de renova-
bles d’autoconsum per a particulars i pimes, i per al món local, fomentant la creació 
de comunitats energètiques locals.

2. Aprovació i presentació al Govern i al Parlament de l’informe del CADS sobre 
la descarbonització de l’economia i la societat catalanes juntament amb l’aprovació 
per part del Consell Executiu de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climà-
tic per l’horitzó 2030 (ESCACC30) i els plans de treball que d’ella en pengen.

3. Aprovar el Pla de Qualitat de l’Aire i l’esborrany de la Llei de Qualitat de l’Ai-
re, que, per primer cop, analitzaran tot el territori català i contemplarà els contami-
nants ozò troposfèric i partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres, vetllant també 
per al procés de descarbonitzacio accelerada dels vehicles de transport públic, com a 
mecanisme de lluita contra el canvi climàtic i per al foment d’una mobilitat més sos-
tenible. I, la llei de Qualitat Atmosfèrica que ha de permetre adequar la normativa 
a la legislació europea i adaptar-se a les noves necessitats i als avenços tecnològics 
amb l’objectiu de donar compliment a la Directiva europea de l’Aire amb la voluntat 
de disposar d’eines que millorin la qualitat de l’aire del país.

4. Consolidar i iniciar la tramitació dels estatuts de l’Agència de la Natura de 
Catalunya, uns estatuts participats per les diferents autoritats amb competències i 
també per la ciutadania implicada en l’àmbit d’actuació de l’Agència, ubicada al ter-
ritori, garantint en tot moment la participació dels ens locals i del territori en el seu 
desenvolupament i activitat.

5. Iniciar la tramitació i el procés participatiu per la constitució del Parc Natural 
de la serra de Prades i el seu Pla de Protecció del Medi Natural i Paisatge (PPMNP) 
així com iniciar altres Plans de protecció per abordar l’ordenació dels Espais Natu-
rals Protegits de Protecció Especial.

6. Respecte les polítiques d’aigües:
a. Modificar, després de 20 anys de la seva redacció, la Llei d’Aigües, així com 

els seus reglaments associats, per tal d’adaptar-la als nous condicionants detectats 
des de l’Agència Catalana de l’Aigua i de les necessitats del territori als nous temps 
i nous reptes que ens depara el cicle de l’aigua i el canvi climàtic.

b. Dur a terme les accions necessàries per blindar la titularitat del cànon de l’ai-
gua.

c. Potenciar les actuacions de producció d’aigua regenerada per a usos compati-
bles i per a cabals ecològics, i per a la recuperació d’aqüífers.
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d. Garantir els recursos tècnics i econòmics perquè tots els municipis catalans 
tinguin garantida la infraestructura adequada de potabilització de la seva aigua de 
consum.

7. En l’objectiu d’assolir residu zero:
a. Aprovar, durant el primer semestre del 2023, el projecte de Llei de prevenció i 

gestió de residus. Aquesta nova Llei de residus ha de tenir com a principal objectiu 
impulsar l’economia catalana vers una economia més circular i eficient en l’ús dels 
recursos i alhora ha de poder fomentar un nou sistema productiu basat en l’economia 
circular, garantir l’ús racional dels recursos i prioritzar els productes que permetin 
el reciclatge i reutilització.

b. Acompanyar i assessorar als ens locals en el procés d’implementació de siste-
mes de recollida selectiva d’alta eficiència i el compostatge de proximitat i de qui-
lòmetre zero. D’aquesta forma s’insta a continuar destinant els ajuts als ens locals a 
models que afavoreixin els bons resultats d’aquests.

c. Exigir el compliment de l’acord per la cessió de l’impost de residus, tot seguint 
treballant per la recuperació de la titularitat del cànon.

d. Refermar el compromís amb una economia circular on s’aprofitin els subpro-
ductes orgànics, prioritzant els que genera el sector primari, perquè deixin de ser un 
problema ambiental per esdevenir una nova font d’energia sense emissions de CO2.

8. Amb l’objectiu de protegir el litoral i fons marí, executar una estratègia sòlida 
per protegir el delta de l’Ebre que consti d’accions estratègiques, planificades i ca-
lendaritzades a curt, mig i llarg termini. Aquesta estratègia ha de ser un model de 
cohesió en base a la sostenibilitat que contempli tres àmbits: governança, gestió i la 
comunicació per evitar la regressió del Delta i la subsidència amb solucions basades 
amb la natura.

9. En l’objectiu d’un país lliure d’amiant:
a. Elaborant un cens amb l’objectiu de recollir informació sobre instal·lacions 

que continguin aquest material.
b. Aprovant el Pla nacional per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya (PNEAC).
c. Treballant en l’elaboració de l’avantprojecte de llei d’eradicació de l’amiant.
10. Actualitzar la llei de protecció animal a partir del diàleg amb tots els agents 

implicats, i tenint en compte també el treball derivat de l’Intergrup parlamentari 
creat recentment.

Proposta de resolució 16. Per al desenvolupament de l’agenda rural i 
per afrontar el repte agroalimentari
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Publicar, en el termini d’un mes, i desplegar l’Agenda Rural com a eina per 

millorar les condicions de vida de les persones que hi viuen i per facilitar que les 
que vulguin anar-hi puguin trobar les condicions, tant personals com professionals, 
per fer-ho.

2. Implementar el nou sistema d’ajuts de la PAC 2023/2027, amb la complexitat 
que això porta afegida en ser un període nou, tant pel que fa referència als ajuts di-
rectes del primer pilar com del desenvolupament rural del segon pilar. Alhora, tam-
bé s’insta a mantenir el ritme d’execució del PDR 2014-2022 per tal de finalitzar el 
període de programació al 2025 sense pèrdua de fons Feader.

3. Elaborar, i posar en marxa una estratègia de relleu generacional agrari a Ca-
talunya, que inclogui:

a. Mesures de millora de la incorporació de joves agricultors i agricultores i me-
sures que fomentin el mentoratge a aquestes incorporacions.

b. La convocatòria de línies de suport, acompanyament i dinamització per im-
pulsar la innovació en el conjunt del sector agroalimentari, marítim i forestal, fo-
mentant la emprenedoria i el mentoratge a traves de la distribució territorial d’es-
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pais-tests, líving-labs i hubs-llavor per tal d’incorporar el jovent a l’activitat en les 
millors condicions per al seu arrelament territorial.

c. Facilitar l’accés a la terra, i prioritzar les dones en el desplegament de la llei 
dels espais agraris, tant pel que fa a la participació en l’elaboració des Plans Territo-
rials com en el desenvolupament i l’adjudicació de parcel·les del Registre de Terres.

d. Establir mesures per prestigiar la professió en l’educació bàsica i secundària, 
professional i universitària.

e. Reforçar la capacitació agrària pels joves que s’incorporen sense antecedents 
ni patrimoni agrari.

4. Dotar el territori d’infraestructures rurals per assegurar una vertebració real 
de país:

a. Continuant invertint en la millora dels camins rurals, a través de convocatò-
ries, amb l’objectiu de facilitar les comunicacions i la mobilitat entre municipis ru-
rals.

b. Modernitzant el canal d’Urgell, de manera pactada amb la Comunitat Gene-
ral de Regants i les seves col·lectivitats el sistema per a què els seus regants puguin 
disposar de les tecnologies existents, optimitzar la gestió de l’aigua i assegurar, així, 
les seves produccions.

c. Continuar desplegant el canal Segarra-Garrigues per la dinamització econò-
mica d’aquesta zona a partir del regadiu.

d. Treballar per al màxim soterrament de les infraestructures vinculades a con-
nexió digital i distribució d’energia.

5. Apostar per la gestió i conservació dels boscos del territori per garantir-ne 
els serveis ambientals que aporten, fent front a l’emergència climàtica i garantint el 
desenvolupament sostenible de l’entorn rural, conjuntament amb tots els agents del 
territori i a través de:

a. Aprovar el nou Pla General de Política Forestal.
b. Redactar l’Estratègia de Prevenció d’incendis forestals per garantir un país 

adaptat i preparat als grans incendis forestals.
c. Dissenyar el 100% de les infraestructures estratègiques de PIF de Catalunya 

i assolir el 80% de la seva execució per tenir un país preparat als Grans Incendis 
Forestals.

d. Mobilitzar 2M de tn anuals de fusta per generar bioeconomia forestal i desen-
volupament rural.

e. Afavorir estratègies per a l’ús de fusta en la construcció, com és la contrala-
minada (CLT) entre d’altres, a través de la incorporació del material en projectes 
públics, nova normativa i la col·laboració per a l’establiment de noves indústries fo-
restals en ubicacions estratègiques al territori.

f. Crear un Catàleg de boscos madurs de Catalunya que protegeixi el 100% dels 
boscos madurs de Catalunya per garantir la seva persistència i estudi.

g. Exigir al govern espanyol la modificació i adequació normativa necessària per 
fer possible què es pugui continuar efectuant, sempre de forma segura, la crema de 
les restes vegetals i forestals en el mateix espai on s’han generat o, alternativament, 
en un espai controlat. Mentre això no es produeixi, implementar una autorització de 
cremes justificades per motius fitosanitaris o de risc d’incendi per part del Govern.

h. Instar al Govern de l’Estat per a que el transport forestal adquireixi la conside-
ració de transport especial amb la incorporació al Reial Decret que s’està preparant, 
assimilant així aquest transport a legislació europea i, per tant, ajudant a la compe-
titivitat de les empreses catalanes, totes elles pimes, al mercat europeu partint de les 
mateixes condicions en termes de tonatge.

6. Afrontar el repte agroalimentari del país a partir de mesures valentes que si-
tuïn com a elements cabdals la sobirania alimentària, el trànsit cap a un model més 
sostenible i la co-governança. Per a fer-ho serà necessari:
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a. Dur a terme el projecte «Casa de l’Alimentació de Catalunya» com un nou 
centre de dimensió nacional que esdevingui referent tangible i compartit de les po-
lítiques estratègiques i de les dinàmiques del sector agroalimentari català, a partir 
d’un conjunt d’accions i esdeveniments que tinguin el concepte de la cadena de valor 
de l’alimentació com a centre d’actuació. Aquest ha de ser:

i. Un espai permanent de promoció, educació, reflexió, difusió i transferència del 
coneixement i experiència sensorial al voltant del món de l’alimentació i obert a tots 
els agents i a tota la ciutadania.

ii. Un equipament de referència tant a escala local com global, que contribuirà 
a posicionar i promoure Catalunya com a país amb una riquesa paisatgística i ex-
cel·lència alimentària única, com a centre referent i difusor de la Dieta Mediterrània 
i els seus valors (salut, sostenibilitat, cultura), considerada per l’OMS com la dieta 
més saludable i per la FAO com una de les més sostenibles, i com a hub de la indús-
tria agroalimentària de referència a escala nacional i internacional.

b. Redactar la «Llei d’Alimentació de Catalunya», com a llei integral del nostre 
sistema alimentari que contribueixi a la governança i a la prevalença de la nostra 
realitat alimentària, desenvolupant els mecanismes de garantia ciutadana sobre el 
present i futur de les necessitats alimentàries de la població. Alhora, desenvolupar i 
reforçar el Pla estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026.

c. Incrementar la transparència en l’activitat comercial entre les baules de la ca-
dena alimentària catalana mitjançant la publicació periòdica i sectorial de les anàlisi 
de cost en la producció i elaboració dels aliments. Simultàniament generalitzar l’ús 
de les tecnologies digitals per garantir la traçabilitat de les produccions alimentàries 
de manera semblant al mecanisme e-RVC que ja s’està assajant en el sector vitiviní-
cola a partir dels controls de rendiment en parcel·la.

d. Aprovar la Llei de la Producció Agrícola Sostenible, com a motor de trans-
formació del sistema agroalimentari català cap a sistemes de producció i elabora-
ció més sostenibles. Així mateix, seguir reforçant les polítiques de protecció del sòl 
agrari fèrtil, accelerant el desplegament de la Llei d’espais agraris i els plans terri-
torials sectorials agraris.

e. Desenvolupar el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya 
(PEREC), com una eina de sostenibilitat del sector ramader, de manteniment de 
l’activitat ramadera al territori i com part de l’estratègia de lluita contra el risc d’in-
cendis forestals.

f. En consonància amb les fites marcades pels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides també per eradicar la pobresa, reforçar les 
actuacions contra les pèrdues i el malbaratament alimentari.

g. Impulsar la internacionalització de la producció agroalimentària catalana 
mitjançant el desplegament de les antenes agroalimentàries en mercats estratègics, 
creant una xarxa de tècnics específics de promoció agroalimentària en mercats clau 
pel futur de les empreses catalanes del sector agroalimentari, com són el mercat asi-
àtic, Estats Units, Àfrica, Orient Mitjà i mercats de Latam. De la mateixa manera 
que Catalunya disposa d’una xarxa de tècnics de promoció en altres sectors estratè-
gics específics, com és el turisme o la cultura, i seguint el model d’altres països i re-
gions on l’agroalimentari ocupa un paper destacat dins el conjunt de la seva econo-
mia, es preveu disposar d’un personal tècnic amb coneixements específics del sector 
i dels mercats de destí estratègics, adreçat a facilitar les relacions comercials de les 
empreses catalanes del sector en aquests mercats. Per dur-ho a terme, es prioritzarà 
la utilització del personal tècnic ja adscrit a PRODECA i a ACCIÓ i, en els països 
on escaigui, de manera coordinada amb les diferents delegacions de la Generalitat 
establertes arreu del món.

h. Constituir un grup d’experts per analitzar i impulsar un procés d’elaboració de 
propostes de millora dels sistemes de concertació/formació de preus i de contractes 
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als diferents/principals sectors de producció, tenint en compte les innovacions en 
integració vertical, integració horitzontal, cooperativisme, venda directa, etc.

i. Reforçar, en general, les polítiques per la igualtat efectiva de les dones al sector 
agroalimentari i la seva presència als espais de representació i decisió.

j. Constituir i impulsar un hub de sanitat vegetal i, simultàniament, ampliar el 
centre de recerca en sanitat animal per tal d’obtenir produccions agroramaderes 
d’acord amb la màxima exigència de bones pràctiques en la producció alimentària, 
orientada al benestar animal, la conservació del sol i la biodiversitat i a la reducció 
sistemàtica de l’ús de plaguicides, biocides i antibiòtics de síntesi.

k. Potenciar l’oli d’oliva de qualitat de les DOPs catalanes, conjuntament amb 
el sector productor i comercialitzador, tant al mercat intern com a mercats interna-
cionals.

7. Pel que fa a l’activitat cinegètica:
a. Desplegar el pla de xoc pel control de danys d’espècies cinegètiques a Cata-

lunya.
b. Aprovar i actualitzar un seguit de normatives clau per disposar d’un marc nor-

matiu modern i eficaç, com són la modificació del Decret de regulació de la carn 
de caça i treballar per l’actualització de la Llei de caça durant aquesta legislatura.

8. Aprovar i desenvolupar l’Estratègia Integral de biogàs de Catalunya com a 
eina de producció energètica alhora que un model de gestió de les dejeccions rama-
deres, reduint-ne a la mínima expressió l’impacte ambiental alhora que se’n garan-
teix el màxim aprofitament i benefici social.

9. En l’àmbit de la gestió marítima i pesquera:
a. Consolidar el Consell Català de Cogestió Marítima (CCCM) com a òrgan de 

governança adaptativa de l’Estratègia Marítima de Catalunya tot assumint la revisió 
i validació del seu pla pluriennal 2022-2025 i alhora aprofundir en la col·laboració 
amb les institucions internacionals, particularment la FAO, per a impulsar el desen-
volupament a Catalunya de nous models d’aqüicultura de baix impacte.

b. Culminar el desplegament d’estratègies de desenvolupament local participa-
tiu (EDLPs) en l’àmbit pesquer i marítim en la totalitat del territori, en el marc de 
l’execució del pla financer de Catalunya del nou Fons Europeu Marítim, de la Pesca 
i de l’Aqüicultura (FEMPA). Aquestes estratègies locals es vehicularan mitjançant 
Grups d’Acció Local Marítims i Pesquers (GALPs) els quals impulsaran el desen-
volupament de l’economia blava en els territoris pesquers i, alhora, contribuiran a 
declinar l’Estratègia Marítima de Catalunya territorialment. Reconèixer l’aportació 
a l’economia blava del país dels centres d’activitats marítimes (acadèmies nàutiques, 
centres d’immersió i centres nàutics) mitjançant el desenvolupament d’un marc re-
gulador que garanteixi serveis de la màxima qualitat.

Proposta de resolució 17. Per un país amb una mobilitat 
descarbonitzada, un territori connectat i que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats a tota la ciutadania i la cohesioni socialment
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Per tal de potenciar una mobilitat sostenible i afavorir la descarbonització:
a. Millorar i reforçar els serveis de transport per carretera potenciant la intermo-

dalitat i l’accessibilitat amb l’estudi i implantació de noves línies de bus Exprés.cat 
i noves ofertes de transport a la demanda Clic.cat, especialment en zones de baixa 
densitat de població. Així mateix, desplegar una xarxa d’estacions d’autobusos de 
Catalunya i d’arranjament de les existents, per millorar la qualitat i l’eficiència del 
servei de transport públic a tots els usuaris.

b. Potenciar la intermodalitat i complementarietat de la xarxa ferroviària i la 
bicicleta a partir de la construcció nous aparcaments segurs de bicicletes a les es-
tacions de FGC i a la xarxa de Rodalies per incrementar la competitivitat d’aquest 
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transport i augmentar el nombre de viatgers, i de plantejar millores per a facilitar el 
transport de bicicletes als vagons de tren.

2. Per tal de millorar les infraestructures:
a. Desenvolupar l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 i així promocionar la 

mobilitat en bicicleta tant en l’àmbit urbà, interurbà i rural per aconseguir que s’aug-
menti la intensitat en el seu ús per una mobilitat sostenible i amable. Així mateix, 
executar noves vies ciclistes arreu del territori per potenciar rutes cicloturístiques de 
lleure i passeig com a nou atractiu turístic i desenvolupar la digitalització de la xar-
xa pedalable per oferir serveis georeferenciats (infraestructures, itineraris i serveis).

b. Analitzar les possibilitats de gestió de les vies d’alta capacitat que resolgui 
l’actual situació entre territoris en la distribució de pagament de peatge. Així ma-
teix, analitzar la viabilitat econòmica de la recuperació de les vies de peatge de la 
Generalitat de Catalunya.

c. Realitzar un estudi d’un pla de xoc de millora de la xarxa de Rodalies i de la 
gestió d’aquesta, que prioritzi, per quan es faci efectiu l’imprescindible traspàs inte-
gral de Rodalies, la millora de la resiliència i la qualitat del servei i les millores en 
infraestructures necessàries, superant així l’insuficient «Pla Rodalies 2020-2030» 
de l’estat. Aquest pla de xoc ha d’incloure estudis de la viabilitat de:

i. La millora en la resiliència de la infraestructura de Rodalies, com la redundàn-
cia dels sistemes de control i regulació de la circulació, resiliència de les catenàries 
a caigudes de tensió i infraestructures de maniobra.

ii. El desdoblament de la R3 de Parets a Ripoll i de la R1 d’Arenys a Maçanet, 
del tram de la R7 entre Cerdanyola i Cerdanyola Universitat, trams que es conside-
ren d’alta saturació o molt alta saturació.

iii. La creació de nous eixos ferroviaris com l’orbital ferroviària que connecti el 
Vallès amb el Penedès i el Maresme, permetent oferir una mobilitat perimetral de 
la segona corona metropolitana, considerant la utilització en part de trams existents 
de la xarxa de Rodalies.

iv. Millorar la connexió intermodal amb les estacions de FGC i bus express.
v. Estudiar la millora de freqüències de línies existents, en especial als trams ex-

trems com la R4 Sud a partir de Castellbisbal, o de la R3 de Vic a Puigcerdà.
vi. La renovació de les vies que tenen més antiguitat com el tram de circulació 

de Reus, entre d’altres.
vii. Un possible tercer túnel de rodalies i regionals a Barcelona, la ròtula de ma-

niobres de Montcada, o la possibilitat d’un túnel de rodalies a Montcada que escurci 
els temps del trajectes de la R4 i R7 del Vallès.

viii. La recuperació del tren directe a l’Ebre.
ix. La possible millora de freqüència de les línies regionals (R11, R12, R13, R14, 

R15, R16 i R17).
d. Instar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Es-

panya a la realització del corredor ferroviàri de mercaderies d’ample europeu per 
l’interior, i la connexió d’aquest corredor ferroviari al port de Barcelona.

3. Crear un comitè d’experts que assessori el govern sobre les millors alternati-
ves d’energia neta i d’eficiència energètica per al transport públic tenint en compte 
els avenços tecnològics, la disponibilitat comercial de vehicles, el grau de descar-
bonització potencial, els costos econòmics i les capacitats raonables de proveïment.

4. Desenvolupar el pla de mobilitat i gènere, tant per a incloure la perspectiva de 
gènere dins de la planificació de la mobilitat com per a dur a terme aquelles accions 
necessàries per a incorporar a les dones d’una manera més significativa en el sector 
del transport. Així mateix, establir les condicions que permetin una oferta suficient 
de recursos humans en el sector del transport per carretera, impulsant la formació 
reglada i ocupacional i l’accés de les dones a les diferents modalitats professionals, 
especialment les relacionades amb la conducció de vehicles.
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5. Desenvolupar el pla d’acció 2021-2025 de l’Estratègia logística per a la inter-
nacionalització de l’economia de Catalunya (ELIEC), especialment pel que fa a l’es-
tabliment de les mesures per a completar, amb la col·laboració amb el sector privat, 
la xarxa pública de centres logístics multimodals i la xarxa d’aparcaments segurs i 
intel·ligents de vehicles pesants. Igualment, haurà de concretar les actuacions en els 
àmbits de sostenibilitat, digitalització, sòls i corredors i càrrega logística aeropor-
tuària.

6. Impulsar a l’aeroport de Lleida-Alguaire com a plataforma industrial i tecno-
lògica de referència per a les indústries aeronàutica i aeroespacials potenciant una 
aviació més sostenible i descarbonitzada, mitjançant el desenvolupament d’infraes-
tructures que ofereixin entorns reals de proves i de desenvolupament de solucions 
AAM (Advanced Air Mobility).

7. Iniciar l’inventari de necessitats i assegurar una partida econòmica per a l’any 
2023 per posar en marxa les accions que ha de portar a terme el Conservatori del 
Litoral a fi d’iniciar l’adquisició pública de sòl per salvaguardar i recuperar la part 
del litoral més amenaçada per la urbanització i l’artificialització.

8. Iniciar la redacció del «Programa Arrelament» onjuntament de la mà de cada 
territori per tal d’identificar i implantar totes les accions necessàries i concretes per 
afavorir l’equitat i l’equilibri territorial en el marc de treball de la comissió interde-
partamental de governança rural.

9. En el desenvolupament del projecte de Resiliència a Terres de l’Ebre amb Na-
cions Unides (UN Habitat), iniciar els processos participatius i tallers amb agents 
econòmics, locals i socials, que assegurin el disseny de les polítiques i garantir la 
seva execució coordinada amb tots els agents.

10. Respecte al món local:
a. Establir un marc normatiu de Catalunya per tal d’assolir una distribució equi-

librada i sostenible de població al territori per tal de garantir el tractament igualitari 
a la ciutadania en la prestació dels serveis públics, especialment al món rural, amb 
les eines apropiades i adequades a la seva realitat.

b. Redactar i aprovar l’Avantprojecte de llei de Governs locals i finançament lo-
cal, amb consens territorial en els diferents espais de treball.

Proposta de resolució 18. Per una república catalana feminista i amb 
igualtat efectiva
El Parlament insta el Govern a:
1. Reforçar els mecanismes i els instruments que asseguren la transversalitat de 

gènere en les polítiques del Govern des d’una perspectiva de gènere interseccional, 
enfortint la normativa, l’estructura orgànica, els procediments i els indicadors per 
fer-la efectiva, tant en el disseny com en el seguiment i l’avaluació de les polítiques 
públiques, els serveis, els programes i els pressupostos.

2. Fer front al principal problema de seguretat pública del país, les violències 
masclistes, seguint augmentant anualment els recursos pel seu abordatge i consoli-
dant-ne les estructures ja existents.

3. Continuar amb el procés engegat per part del Departament d’Interior d’incor-
poració de la perspectiva de gènere en totes les seves funcions, en especial pel que fa 
a la valoració de risc per dones en situació de violència masclista i seguir millorant 
el registre de l’impacte i el risc de tots els tipus de violència masclista reconegudes 
per la llei catalana, incloent-hi la violència institucional.

4. Assegurar que, un cop sigui aprovat i presentat el nou Protocol marc per a 
l’abordatge integral de les violències masclistes, s’actualitzin i harmonitzin tots els 
plans i protocols departamentals i sectorials, incloent-hi l’àmbit de l’atenció pri-
mària, dels serveis socials, l’àmbit sanitari, l’àmbit educatiu, universitari, la funció 
pública, la cultura o els espais d’oci, així com els protocols de mutilació genital fe-
menina i matrimonis forçats.



BOPC 395
30 de setembre de 2022

3.10.30. Debats generals 118

5. Seguir amb el desplegament, arreu del territori, del Pla d’equitat menstrual as-
segurant que en el proper curs s’arribi a tots els centres educatius del país i ampliar 
de forma progressiva l’accés a altres col·lectius, com ha estat el cas de les dones i 
joves ateses per la xarxa d’atenció de violències masclistes. A la vegada, continuar 
elaborant accions de garantia de drets sexuals i reproductius al llarg de totes les fa-
ses del cicle vital, com la menopausa.

6. Aprovar el Pla d’acció per combatre la pressió estètica, que afecta fonamental-
ment a les dones, adolescents i nenes, incloent les aportacions de la societat civil a 
través dels processos de participació previstos i desplegar les actuacions que hagin 
estat acordades.

7. Enfortir la coeducació com a principi del sistema educatiu, tot assegurant que 
s’aplica de forma transversal arreu, com a eina bàsica en la transformació educativa 
i, de manera més àmplia, per la transformació feminista del país.

8. Seguir desplegant polítiques que garanteixin el dret al temps a totes les perso-
nes a través de l’impuls dels pactes del temps a l’àmbit municipal, per transformar 
les dinàmiques de temps en les cures, l’educació, el lleure, la mobilitat, els treballs, 
etc. i contribuir a la creació de la Xarxa Catalana pel Dret al Temps amb municipis, 
institucions, empreses i entitats d’arreu Catalunya compromeses amb la reorganit-
zació del temps.

9. Desplegar polítiques per a l’erradicació de la segregació horitzontal en la tria 
d’estudis i en el mercat laboral, fomentant la incorporació de les dones en sectors 
especialment masculinitzats i la dels homes en sectors feminitzats, com ara el sec-
tor digital i tecnològic, i donar visibilitat al talent femení per promoure la presència, 
l’apoderament i el lideratge de les dones en tots els sectors i lluitar contra la bretxa 
salarial, el sostre de vidre i el terra enganxós.

10. Desplegar, en el marc dels pressupostos del 2023, aquelles polítiques que re-
forcin la igualtat de gènere i la igualtat de tracte i no discriminació.

Proposta de resolució 19. Per una catalunya que garanteixi els drets 
humans i lliure d’odi i discriminacions
El Parlament insta el Govern a:
1. Desplegar accions de suport a defensores i defensors de drets humans del nos-

tre país davant d’atacs per part de grups fonamentalistes.
2. Desenvolupar accions per promoure la garantia de l’empadronament de totes 

les persones, incloses les que no disposen de domicili fix, rellogades i de persones 
treballadores de les cures en règim intern.

3. Garantir formació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte 
i no-discriminació al personal de l’Administració, especialment el personal judicial, 
policial, penitenciari i dels serveis socials, per tal d’evitar la discriminació institu-
cional.

4. Seguir amb el desplegament de la formació antiracista oberta a tota la societat 
i en especial al personal de l’Administració i aprovar l’avantprojecte de llei contra 
el racisme, fent especial èmfasi en les mesures que abordin el racisme institucional.

5. Dur a terme la macroenquesta contra les discriminacions i els delictes d’odi 
i, aplicar els resultats obtinguts a la tasca del Govern , en especial al de l’Oficina 
d’Igualtat de Tracte i No-Discriminació, amb l’objectiu de revertir les situacions de 
desigualtat i discriminació causades pel racisme, el masclisme, l’LGBTI-fòbia o el 
capacitisme, entre d’altres.

6. Continuar amb el desplegament de la Llei 19/2020 , del 30 de desembre, d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, amb l’aprovació i aplicació del seu reglament 
sancionador i el protocol del deure d’intervenció del personal de l’Administració da-
vant de situacions de discriminació.

7. Ampliar la tasca duta a terme pel Govern en matèria de formació i ocupació 
de les persones trans*, per tal de garantir la millora de la seva ocupabilitat. Així ma-
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teix, avançar en l’aprovació per part del govern de la proposta d’avantprojecte de la 
llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere.

8. Garantir que l’augment dels recursos de la Xarxa SAI aprovats via l’Acord 
Marc 2022-2025 del Departament d’Igualtat i Feminismes es tradueix en una am-
pliació de la cartera de serveis a disposició de les persones usuàries així com en una 
millora de les condicions laborals del personal tècnic d’aquesta serveis.

9. Exigir al govern espanyol el traspàs de les competències i els recursos en ma-
tèria d’acollida, per tal d’assegurar un model català de refugi integral i holístic, que 
garanteixi els drets de les persones desplaçades.

10. Realitzar actuacions que permetin garantir la presència i la representació de 
les persones migrades i racialitzades en tots els àmbits de la nostra societat incloent 
espais de representació d’especial rellevància com l’àmbit audiovisual o cultural.

Proposta de resolució 20. Per un traspàs de rodalies integral i complet
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Instar el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Es-

panya. abans d’acabar l’any 2022, a acordar el model de traspàs del serveis de Ro-
dalies, Regionals i Avants de Catalunya, amb el Departament de la Vicepresidència, 
Polítiques Digitals i Territori per tal que la Generalitat n’assumeixi la gestió integral 
dels serveis per mitjà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com la 
titularitat de les infraestructures del sistema ferroviari català necessaris per poder 
prestar els serveis. Aquest traspàs ha d’incloure les estacions, els trens, els tallers, les 
vies, les catenàries, els centres reguladors de circulació, el personal i el finançament 
necessari per fer front al servei, el seu manteniment i l’execució de les actuacions 
de millora de la capacitat, qualitat i fiabilitat de la infraestructura i material mòbil.

Proposta de resolució 21. Mesures per fer front a les conseqüències de 
la inflació
En l’actual context de crisi econòmica i energètica derivada de la guerra a Ucra-

ïna, i del persistent augment del cost de la vida, és necessari que es dissenynin i es 
posin en mraxa un paquet de mesures amb especial èmfasi cap a les famílies més 
afectades per l’increment d’aquest cost de la vida, especialment les persones més 
vulnerables; al mateix temps que permeti accelerar de manera decidida en la neces-
sària transformació verda del nostre model energètic i assolir així cotes més altes 
de sobirania energètica.

Així doncs, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Incrementar el 50% la dotació del Bo Social Tèrmic que es farà arribar aquest 

any a les llars més vulnerables, per tal de fer front a l’elevat preu de l’energia durant 
els propers mesos de tardor i hivern.

2. Desplegar un seguit de mesures per tal que, tot i l’actual situació de crisi, el 
jovent del nostre país puguin continuar exercint el seu dret a emancipar-se, posant 
en marxa, entre d’altre, un programa d’ajudes al lloguer per a gent jove i duent a ter-
me l’extensió fins als 30 anys de la tarifa bonificada del transport públic (la T-Jove).

3. Contribuir en el sobreesforç econòmic que les famílies del nostre país hauran 
de fer durant el proper curs per tal d’acompanyar en l’escolarització dels seus fills 
i filles, aprovant una deducció de 100 euros per fill o filla escolaritzada adreçada a 
famílies amb rendes mitjanes i baixes.

4. Establir un termini màxim de 6 mesos per aprovar els projectes d’instal·lació 
de plantes de producció d’energia renovable de menys de 5 megawatts que, per la 
seva dimensió i pel fet de poder-se connectar a la xarxa de distribució de mitja ten-
sió, contribueixen especialment a articular comunitats energètiques locals, les quals 
són el verdader tractor de la transformació del model energètic que necessita Cata-
lunya.
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5. Promoure la descarbonització del sector primari, mitjançant, entre d’altres, la 
creació d’una línia de subvencions específica per a la retirada de l’amiant i la seva 
substitució per sostre amb plaques solars per a l’autoconsum.

6. Incrementar, amb un mínim de 50 milions d’euros, la línia de subvenció per a 
la instal·lació de fonts de producció d’energia renovable per a l’autoconsum de parti-
culars, comunitats de veïns i empreses.

7. Incentivar, mitjançant ajudes que cobreixin una part significativa de la des-
pesa, la instal·lació de sistemes automàtics que facilitin l’estalvi energètic de comu-
nitats de veïns i empreses.

8. Orientar els nous recursos de què disposi el Govern per a l’elaboració de 
l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, a 
l’impuls i promoció de mesures que, d’una banda, facilitin un verdader punt d’infle-
xió en la transformació del model energètic de Catalunya i, de l’altra, pal·liïn l’efecte 
de la inflació, i del conseqüent augment del cost de la vida, sobre les persones i fa-
mílies de rendes mitjanes i baixes del nostre país i especialment sobre aquelles que 
es troben en una situació d’especial vulnerabilitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Les propostes de resolució 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 i 21 s’han d’assignar al 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i les propostes de resolució 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18 i 20 s’han d’assignar al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
a efectes de còmput.

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, GRUP 

PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM, GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI MIXT (REG. 72806)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na, Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, David Cid Colomer, portaveu del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 
Ignacio Martín Blanco, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alejandro 
Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació política general del Go-
vern (tram. 255-00006/13).

Proposta de resolució. Suport a la indústria catalana
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta el seu suport al Pacte Nacional per a la indústria 2022-2025, signat 

el passat 9 de setembre.
2. Constata la necessitat de l’impuls de la indústria a Catalunya, establint nous 

objectius estratègics i assolint-los.
3. Posa en valor la concertació de les polítiques públiques, que ha demostrat ser 

una eina molt útil per fer front als grans desafiaments econòmics i industrials, com 
els que s’estan produint actualment. El contingut del Pacte és el resultat de la nego-
ciació de representants del Govern, de les organitzacions patronals més representa-
tives Foment i PIMEC, i de les organitzacions sindicals més representatives CCOO i 
UGT, com també de les valoracions i aportacions dels representants de de la Taula 
del PNI, formada a més dels anteriors, per col·legis professionals, grups parlamen-
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taris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i 
centres tecnològics.

4. Considera que el nou Pacte nacional per a la indústria 2022-2025 pretén acon-
seguir l’impuls i la transformació que la indústria catalana ha d’afrontar en els pro-
pers anys, mitjançant 152 actuacions per a:

a. Incrementar el pes de la indústria fins al 22% del VAB el 2025, en línia amb 
l’objectiu d’assolir un 25% el 2030.

b. Incrementar la productivitat aparent del treball a la indústria un 3% anual.
c. Produir de manera més sostenible, generant menys residus per unitat de VAB 

industrial (80 tones per milió d’euros) i valoritzant més els que es generin (82% dels 
residus).

d. Augmentar el grau d’electrificació del sector industrial fins al 42,4% al mateix 
temps que s’incrementa la generació d’energies renovables fins al 27%.

e. Reduir les emissions de CO2 per complir amb els objectius establerts a nivell 
europeu.

f. Quadruplicar el pressupost de la Generalitat en innovació industrial per arros-
segar la innovació empresarial i esdevenir una regió innovadora forta.

g. Incrementar el nombre d’empreses exportadores regulars fins a les 18.500 i 
augmentar les exportacions industrials fins als 90.000 milions d’euros.

h. Augmentar el grau de digitalització empresarial i que la meitat de les empre-
ses industrials incorpori tecnologies 4.0.

i. Aconseguir un increment de la inversió de les empreses industrials en actius 
fins al 5,5% dels ingressos d’explotació, i de la inversió estrangera industrial rebuda 
fins als 8.500 milions d’euros.

j. Crear ocupació industrial de qualitat fins a assolir la xifra de 510.000 persones 
afiliades a la Seguretat Social, i que les dones representin el 33% del total. Garantir 
la qualitat del treball a la indústria especialment, la seguretat i salut de les persones 
treballadores.

k. Millorar la formació i qualificació professionals a la indústria, incrementant 
les places de formació professional fins als 30.600 alumnes i afavorint l’acreditació 
de competències.

l. Incrementar les opcions multimodals de transport de mercaderies que integrin 
el mode ferroviari de manera que el transport intermodal arribi fins al 28% del vo-
lum de mercaderies transportades.

m. Incrementar la disponibilitat de sòl industrial amb uns serveis i instal·lacions 
adequats, especialment el de grans dimensions. 14) Afavorir l’emprenedoria per in-
crementar el nombre d’startups fins a les 2.800 i augmentar la dimensió de les em-
preses industrials catalanes fins a les 17,5 persones per empresa el 2025.

n. Facilitar el finançament de les empreses industrials a través de l’ICF i Avança 
amb 950 milions d’euros durant el període del PNI, a més d’altres instruments que 
afavoreixin la liquiditat i capitalització de la indústria.

5. El Pacte Nacional per a la indústria és, en definitiva, un ambiciós acord per 
impulsar i transformar la indústria de Catalunya. Una estratègia per enfortir la resi-
liència de l’economia catalana amb una base industrial forta, generadora de treballs 
de qualitat i vertebradora del territori. La pandèmia de la COVID-19 i posteriorment 
el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna han exposat les vulnerabilitats i dependèn-
cies envers productes i inputs estratègics. Un dels principals objectius del PNI és el 
de donar suport a una estratègia d’autonomia industrial i tecnològica, compartida 
amb Europa, que permeti accelerar la doble transició cap a una economia verda i 
digital.

6. Que el Pacte nacional per a la Indústria compromet i emplaça al Govern i als 
agents socials a fer un seguiment actiu de les actuacions i objectius a través del Con-
sell Català de l’Empresa, que és l’òrgan de governança. I a donar compte periòdi-
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cament als grups parlamentaris amb la compareixença a la Comissió Parlamentaria 
d’Empresa i Treball.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat; David Cid Colomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, 
GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez, GP Mixt, portaveus

Aquesta proposta de resolució per al Debat de Política General a efectes de còm-
put s’assigna al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(REG. 72807)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació po-
lítica general del Govern (tram. 255-00006/13).

Proposta de resolució. Per l’apoderament del món local
El Parlament de Catalunya manifesta el seu compromís amb un món local viu, 

actiu, protagonista i apoderat per la transformació verda, social, democràtica i femi-
nista del nostre país. Per tal de plasmar-ho, fa una crida a les diferents administra-
cions que hi tenen competències per a garantir que les institucions municipals tin-
guin els recursos i la capacitat de decisió necessaris i per aquests motius:

1. Denuncia el dèficit estructural de personal habilitat per ocupar les places de 
secretaria, intervenció i tresoreria a ajuntaments i el conjunt de les administracions 
locals, fet que pot arribar a provocar el bloqueig del funcionament d’alguns ajunta-
ments i repercutint directament en la ciutadania; així com assenyala la responsabi-
litat de l’Estat Espanyol en aquest dèficit atès que en aquest moment els processos 
d’habilitació són de competència estatal i, per tal de donar-hi resposta.

a. Insta al Govern de la Generalitat a negociar amb el govern de l’Estat el retorn 
de la competència en matèria d’habilitació de personal per exercir les funcions de 
secretaria, intervenció i tresoreria. Aquesta competència inclourà tant la fase del sis-
tema selectiu d’oposició com el posterior curs selectiu, per a tal de que la Generalitat 
pugui adaptar l’oferta pública a les necessitats del país.

b. Considera necessari que el Govern de l’Estat modifiqui l’article 52 del RD 
128/2018, per tal que es puguin cobrir les places vacants mitjançant nomenaments 
accidentals de funcionaris del propi ajuntament o de qualsevol administració públi-
ca catalana.

c. Insta a el Govern de la Generalitat a donar continuïtat a les convocatòries de 
borses per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball de secretaria, inter-
venció i tresoreria, amb l’objectiu que s’acabin realitzant amb una periodicitat anual.

d. Fa una crida a les diferents institucions públiques i acadèmiques del país per a 
promoure i donar suport a les activitats formatives vinculades a les funcions pròpies 
de secretaria, intervenció i tresoreria.

2. Constata que en els últims anys diferents decisions estatals han minvat els re-
cursos dels ajuntaments i el món municipal, així com l’actitud irresponsable de les 
institucions estatals que han estat incapaces d’establir mecanismes de compensació 
per la minva de recursos conseqüències de les seves decisions. L’últim cas el tenim 
en el de la reforma de la reforma de l’impost de la plusvàlua que ha comportat una 
reducció permanent d’entre el 30% i el 40% dels ingressos. Això se suma a l’impac-
te de la Covid en els arques municipals que, a diferencia de la Generalitat, l’Estat 
va ser incapaç de compensar, de la mateixa manera que avui deixa als ajuntaments 
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i al món municipal sols davant l’impacte de la inflació, i l’encariment del cost de 
l’energia amb els efectes econòmics que comporta sobre les finances municipals, 
per aquests motius:

a. Insta al Govern de la Generalitat a elaborar, conjuntament amb el Consell de 
Governs Locals, una proposta de compensacions per la reducció d’ingressos que ha 
comportat la reforma de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana, per tal de traslladar als fòrums bilaterals Estat-Generalitat per a la seva 
aprovació amb l’objectiu de preservar els recursos financers del món local.

b. Insta al Govern de la Generalitat que exigeixi al Govern de l’Estat a reforçar el su-
port financer als ens locals i a elaborar, conjuntament amb el Consell de Governs Locals, 
una proposta de fons extraordinari en favor dels ajuntaments, sufragat amb els recursos 
estatals del Pla de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra.

c. Insta al Govern de la Generalitat a traslladar al Consell de Governs Locals i 
al Consell Català de Municipis rurals, la necessitat d’elaborar una proposta de re-
forma del model de finançament local que garanteixi un finançament just per als 
municipis catalans i atengui a les particularitats dels municipis rurals i de menor 
població, incrementant els recursos per habitant als municipis de menys de 5.000 
habitants, així com traslladar aquesta proposta als fòrums de negociació bilateral 
Estat-Generalitat.

d. Considera necessària la modificació de de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pres-
supostària per tal de revertir els elements més lessius que condicionen les finances 
municipals i que permetin aplicar una avaluació plurianual dels principis d’estabili-
tat pressupostària, atenent a les particularitats dels pressupostos municipals i també 
a la capacitat financera dels municipis rurals, així com traslladar aquesta proposta 
als fòrums de negociació bilateral Estat-Generalitat.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 

(REG. 72808)

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00006/13).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre la fiscalitat i gestió tributària
El Parlament de Catalunya:
1. Manifesta la voluntat d’incrementar la responsabilitat fiscal de Catalunya 

avançant cap a un model de plena capacitat normativa, de gestió i recaptació de tots 
els tributs generats a Catalunya.

2. Insta el Govern de Catalunya a impulsar les negociacions amb l’Estat espanyol 
per tal d’assumir les competències en la gestió de l’impost sobre la renda (IRPF) per 
part de l’Agència Tributària de Catalunya, com a primer pas cap a la plena sobirania 
en matèria fiscal.

3. Denuncia la recentralització impositiva per part de l’Estat dels impostos ce-
dits i propis, com ha estat el cas del cànon de residus i exigeix que l’estat estableixi 
mecanismes de compensació per la pèrdua d’aquests recursos i es recuperi la plena 
capacitat normativa
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4. Denuncia la competència fiscal agressiva i regressiva per part de la Comunitat 
Autònoma de Madrid i Andalusia reclamant a l’Estat la implementació de mecanis-
mes i l’impuls de mesures legals per evitar-la, mentre que a Catalunya patim un clar 
infrafinançament estructural.

5. Reclama que la recaptació del gravamen temporal energètic i d’entitats de 
crèdit i establiments financers de crèdit que es troba en tramitació al Congrés dels 
Diputats, o aquelles mesures fiscals que se’n derivin de l’harmonització impulsada 
per la Unió Europea en aquesta matèria, reverteixi a les comunitats autònomes per 
tal d’acompanyar a les persones més vulnerables a la crisi energètica i inflacionària 
derivada de la invasió russa a Ucraïna

6. Referma el model fiscal propi de Catalunya construït durant la darrera dèca-
da, un model progressiu, redistributiu i ambientalment avançat, alhora que insta a 
l’administració tributària catalana a continuar actuant contra les deslocalitzacions 
fictícies.

Proposta de resolució 2. Per l’impuls d’una llei electoral
El Parlament de Catalunya, en reiterades ocasions, ha manifestat la necessitat 

d’impulsar una proposició de llei electoral per tal de disposar d’una legislació prò-
pia en l’àmbit electoral.

En la V i VI legislatura es van presentar proposicions de lleis la tramitació de 
les quals no va fructificar. En la VIII legislatura, tots els grups parlamentaris sol·li-
citaren la creació d’una ponència parlamentària amb representació de tots els grups 
parlamentaris per elaborar una proposició de llei electoral de Catalunya, a partir del 
document «Participació, representació, transparència. Informe per a la Llei electoral 
de Catalunya», elaborat per la comissió d’experts creada per acord del Govern del 
27 de març de 2007.

En aquesta mateixa VIII legislatura també va iniciar la tramitació parlamentària 
la Iniciativa Legislativa Popular de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya, de 
la qual es va celebrar el debat a la totalitat durant la X legislatura i s’ha reactivat en 
la XIII-XIV legislatura en tràmit de compareixences.

L’actual legislatura neix d’una convocatòria electoral que ha fet palesa la neces-
sitat que Catalunya disposi d’una llei electoral. Una legislació pròpia que modernit-
zi l’establert en una regulació desfasada i obsoleta, que no contempla mecanismes 
de vot electrònic o per correu i que crea una anomalia democràtica amb una Junta 
Electoral polititzada i instrumentalitzada per partits minoritaris a Catalunya, que no 
dubta d’intervenir en campanya i més enllà per a tal d’afavorir interessos particulars.

Així doncs, l’elaboració d’una llei electoral pròpia és un element clau en el desen-
volupament institucional i estatutari del nostre país, atès que regula de quina mane-
ra les preferències de la ciutadania es traslladen en representació política efectiva.

Per aquests motius, i atès l’objecte i l’abast institucionals d’aquesta iniciativa i la 
diversitat de precedents, es considera necessari activar una ponència conjunta, en 
tant que procediment legislatiu més plural per disposar d’una llei electoral pròpia, 
així com per recollir les iniciatives i feina prèvia a l’hora d’elaborar una llei electo-
ral pròpia.

En l’actual legislatura hi ha hagut intents paral·lels d’iniciar la tramitació d’una 
llei electoral: S’ha reactivat la Iniciativa Legislativa Popular registrada durant la 
VII legislatura, el Pla de Govern de la Generalitat contempla el desenvolupament 
d’un projecte de llei electoral i la Resolució 366/XIV del Parlament de Catalunya, 
relativa a l’informe de fiscalització 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Ca-
talunya de l’any 2021 fa una crida a les forces polítiques d’aquesta cambra a iniciar 
la tramitació d’una llei electoral mitjançant una ponència conjunta.

Per aquest motiu, aquesta proposta de resolució busca ser un pas endavant a l’ho-
ra de construir un ampli consens per a tirar endavant una llei electoral en aquesta 
legislatura, per tot això:
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El Parlament de Catalunya considera imprescindible continuar avançant en el 
desenvolupament institucional de Catalunya amb l’aprovació d’una llei electoral du-
rant aquesta legislatura que permeti una administració i un procés electoral propis. 
Per aquest motiu, el Parlament fa una crida al conjunt de forces polítiques de la 
cambra a constituir la ponència conjunta el més aviat possible, per iniciar els tràmits 
d’elaboració de dita llei.

Proposta de resolució 3. En defensa de la República Catalana
1. El Parlament de Catalunya referma la idea que la República Catalana és el 

millor horitzó per Catalunya, per garantir un país de drets, llibertats i oportunitats 
per a tothom.

2. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya:
a. Reconeix que hi ha una majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que 

volen decidir democràticament el futur polític del país, cosa que representa un gran 
consens i aglutina al voltant del 80% de la societat.

b. Constata que el conflicte polític provocat per la incapacitat de l’Estat de donar 
resposta a aquesta majoria s’ha de resoldre per la via política i democràtica garantint 
el dret de Catalunya a decidir el seu propi futur.

c. En conseqüència, exigeix la fi de la repressió i la persecució política contra 
l’independentisme, defensa l’Amnistia per fer-ho possible, així com el compliment a 
totes les instàncies competents de la Resolució 2381 de l’Assemblea Parlamentària 
del Consell d’Europa i del Dictamen del Comitè de Drets Humans de les Nacions 
Unides del 31 d’agost de 2022, sobre la demanda plantejada el 18 de desembre de 
2018 per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull contra Espanya 
(cas 3297/2019).

3. El Parlament reconeix el Referèndum de l’1 d’octubre com una fita clau en la 
defensa de democràcia i l’autodeterminació del poble de Catalunya i es reafirma en 
què els valors de l’1O, així com el 3O, com són l’empoderament ciutadà, la complici-
tat entre institucions i ciutadania, la capacitat mobilitzadora, l’estratègia compartida 
i la fermesa en la defensa de les urnes i la democràcia, marquen la direcció a seguir 
per construir definitivament la República Catalana.

4. És per tot això, que el Parlament de Catalunya manifesta el compromís ine-
quívoc per treballar i assolir la República Catalana a través de l’exercici democràtic.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les 
llengües a l’escola
302-00186/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 72691 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2022

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer-

do con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, presenta la 
siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües 
a l’escola (tram. 300-00208/13).
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Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1) Constata que la triple cooficialidad del castellano, el catalán y el aranés en 

toda Cataluña prevista por el bloque de constitucionalidad formado por la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía es, en estos momentos, una declaración vacía de 
contenido, ya que el Govern de la Generalitat trabaja incansable y deslealmente por 
arrinconar al castellano y al aranés a los usos privados para hacer del catalán la úni-
ca verdadera lengua oficial de Cataluña.

2) Insta al Govern de la Generalitat a garantizar de forma inmediata la vehicula-
ridad del español junto con el catalán en las escuelas de Cataluña.

3) Condena las presiones que el consejero de Educación, Sr. Josep Gonzàlez 
Cambray, está ejerciendo sobre los directores de los centros docentes para impedir 
que sigan impartiendo el 25% de horas lectivas en castellano fijado por los tribu-
nales.

4) Insta al Govern de la Generalitat a garantizar en el Valle de Arán la vehicula-
ridad tanto del aranés como del catalán y del castellano.

5) Condena el acoso sufrido en redes sociales por el padre de una escuela de Ca-
net de Mar por reclamar su derecho a escolarizar a su hijo también en castellano.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica provocada per la crisi
302-00187/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 72695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2022

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Joan Carles Gallego i Herrera, diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació econòmica provocada per la crisi (tram. 300-00215/13).

Moció
La situació social i econòmica està marcada pels efectes de la inflació sobre les 

llars i l’activitat econòmica, així com les incerteses que envolten l’evolució política i 
econòmica global, unida a la d’una realitat ja estructural d’emergència climàtica. Es 
fa necessari abordar un conjunt de mesures de Xoc, que mitiguin els efectes que, en 
termes de pobresa, desigualtat, alentiment econòmic i fenòmens climàtics extrems, 
s’estan produint, però també impulsar estratègies per canviar les bases materials que 
ho acceleren, tant en les formes de produir, moure’ns, distribuir i consumir.

Aquest és el marc al que el procés d’elaboració del Pressupost de la Generalitat 
del 2023 ha de respondre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Presentar un projecte de pressupost pel 2023 clarament expansiu i reforçar 

la progressivitat del model fiscal per tal de millorar la redistribució de la riquesa i 
aprofundir en la fiscalitat verda aplicant les noves figures impositives previstes i, al 
mateix temps, defensar la corresponsabilitat fiscal i rebutjar les dinàmiques de re-
baixes i dumping fiscal d’algunes CCAA.

Aplicar els ingressos públics als següents cinc grans eixos d’acció
2) Fer front als efectes de la inflació
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a. Establir un Pla de Xoc que incorpori un bo social energètic que arribi de for-
ma directe a les llars amb rendes disponibles inferiors als 35.000 €/any, autònoms 
i PIMES més afectades pels efectes de la inflació, i introduir ajuts específics a les 
situacions més impactades per la inflació (com, entre d’altres menjadors escolars o 
la criança).

b. Consolidar els ajuts posats en marxa aquest darrer període, ampliant les boni-
ficacions actuals al sistema tarifari del transport públic estenent-lo a tot el territori i 
adequant-lo als diversos col·lectius.

c. Actualitzar l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), i les 
prestacions que hi estan indexades, com la Renda Garantida de Ciutadania, i millo-
rar-ne la gestió.

d. Dotar de recursos habitacionals les taules d’emergència social, fer un pla amb 
els ajuntaments contra el sensellarisme.

e. Potenciar la funció de l’Agencia Catalana de Consum per controlar les pràcti-
ques fraudulentes, en especial l’establiment de preus abusius, i protegir els drets i els 
legítims interessos econòmics de les persones consumidores i usuàries.

3) Accelerar l’estratègia per la sobirania energètica i afrontar l’emergència cli-
màtica: 

a. Posar en marxa i dotar l’Empresa Pública d’Energia, amb els recursos humans, 
materials i organitzatius que permetin promoure la generació d’energia renovable i 
la seva comercialització, impulsant les comunitats energètiques i elaborant una pro-
posta per a reversió de les concessions hidràuliques a l’Empresa Pública d’Energia.

b. Impulsar i dotar una estratègia a curt termini per substituir a tots els equipa-
ments públics, començant pels CEIPs i IES, les fonts d’energia basades en el gas per 
altres d’aerotèrmia, geotèrmia, termosolar o fotovoltaica que al mateix temps garan-
teixin la climatització energètica dels edificis i destinin els excedents generats a les 
llars més vulnerables i les comunitats energètiques de la zona.

c. Fer una pla integral per al desplegament de fotovoltaica i eòlica als espais peri-
metrals de la xarxa viària i ferroviària, a les mitgeres de les autopistes, als embassa-
ments, així com establir zones especifiques d’afectació (per ex. Alguaire).

d. Dotar de recursos el desplegament de la llei de Barris Verds per promoure 
l’estalvi i l’eficiència energètica dels habitatges i l’energia renovable. Es promouran 
les oficines de transició energètica comunitària, dotant-les del personal suficient per 
facilitar i agilitar les tramitacions associades al canvi de model energètic.

e. Dotar els recursos pressupostaris per desplegar el Pacte Nacional per la In-
dustria.

f. Promoure un model de mobilitat sostenible, elaborant nous estudis per impulsar 
la xarxa de trens i iniciar l’execució dels trams viables recuperant línies abandona-
des, desenvolupar mesures de millora del transport públic i reforçar la intermodali-
tat, contemplar l’accés sostenible als polígons i promoure l’ampliació de carrils bicis.

g. Licitar un model de vehicle elèctric compartit, pactat amb les empreses del 
sector, que arribi arreu del territori.

h. Promoure una connexió ferroviària còmode, ràpida i freqüent entre els aero-
ports catalans i les seves àrees d’influència que permetin disposar d’un autèntic 
sistema aeroportuari català integrat amb diverses possibilitats d’especialització de 
serveis.

4) Reforçar els serveis propis de l’estat del Benestar (salut, educació, formació 
professional i recerca, infància joventut i gent gran, diversitat funcional, igualtat, 
habitatge, cultura, seguretat i potenciar l’atenció ciutadana), aprofundint en l’impuls 
de potents polítiques públiques que millorin millorar la qualitat i provisió dels ser-
veis, reverteixin les retallades encara no restablertes i incorporin nous serveis a la 
ciutadania.

5) Impulsar l’equitat i l’equilibri territorial mitjançant un millor finançament de 
les administracions locals, el desplegament de la llei de barris verds i l’impuls de la 
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concertació social territorial per l’execució del Pacte nacional per la Indústria i les 
Polítiques Actives d’Ocupació.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les agressions a 
funcionaris de presons per part d’interns
302-00188/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rubén Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre les agressions a funcionaris de presons per part d’interns (tram. 300-00213/13).

Exposició de motius
Les agressions a les presons catalanes han augmentat en un 105% durant els 

últims 5 anys quan la població a les presons s’ha reduït de 10.500 a 7.500 interns.
És necessari vetllar per la seguretat dels funcionaris i funcionàries així com la 

dels propis interns i internes.

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear cel·les especials per a interns de gran perillositat separades de la resta 

del DERT amb protocols especials d’actuació enfocats a maximitzar la seguretat 
dels treballadors/es.

2. Crear un mòdul especial per a interns de gran perillositat en un centre peni-
tenciari català.

3. Fer un seguiment precís i continu dels interns psiquiàtrics, amb patologies de 
desordre mental o medicats psiquiàtricament.

4. Revisar els protocols d’actuació i del règim de sancions en cas d’incidents 
d’agressió i respecte a la minoria d’interns més conflictiva, que impliquin una dis-
suasió efectiva.

5. Restablir els articles 10 i primers graus llargs per als casos d’especial gravetat.
6. Garantir la participació activa dels comandaments intermedis i del personal 

base amb experiència d’anys en els departaments de règim tancat en el disseny de 
polítiques i mesures que afectin aquests departaments.

7. Nomenar de manera directa el subdirector de règim interior de cada centre per 
part de la Subdirecció General de Centres i Gestió Penitenciària.

8. Fer una convocatòria d’oposicions i promoció interna al grup B. per garantir 
que es compleix el punt 3.2.1 de l’acord de 2006-2009 de convocatòria de 150 pla-
ces del grup B. per revertir la falta de suficient personal d’interior amb pertinença 
a aquest grup, que ha dificultat el seu accés a les places dels equips directius dels 
centres penitenciaris catalans.

9. Obrir un nou centre de preventius a la Zona Franca i un nou centre penitencia-
ri de dones que permeti que el C.P. Brians 1, un centre arquitectònicament no adap-
tat per a la gestió d’interns preventius, torni a ser un centre de compliment, funció 
per a la qual va ser originalment dissenyat i que va exercir amb excel·lència fins que 
el tancament precipitat del C.P. d’Homes de Barcelona (La Model) ho va convertir 
de la nit al dia en un centre de preventius.
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10. Portar a terme una renovació urgent de les plantilles per mitjà de la jubilació 
anticipada i l’aplicació de nous criteris de 2a activitat d’acord amb l’informe fet pel 
grup de treball de jubilació anticipada y 2a activitat dels cossos penitenciaris.

11. Incrementar de manera urgent el personal a través d’obrir la borsa d’interins, 
que actualment està ja esgotada, i consolidar totes les subborses originades per la 
modificació de borsa de 2019 en una borsa de tècnics especialistes única i ordenada 
únicament per antiguitat.

12. Ofertar una formació real del personal interí abans de la seva incorporació, des-
tinant instal·lacions pròpies per donar formació penitenciària, i actualització de les GAP.

13. Portar a terme una estabilització de plantilles a través de la realització ràpida 
dels concursos de trasllats i de comandaments de tots els àmbits que permeti fixar 
els llocs ocupats i alliberar els reservats, i per tant donar estabilitat als treballadors 
penitenciaris i amb ells a tot el sistema.

14. Realitzar ràpidament les oposicions previstes, per afavorir la necessària estabilit-
zació de plantilles i aconseguir l’imprescindible augment de plantilla a mitjà i llarg ter-
mini. El Govern ha d’assolir la fita de 1000 llocs nous de treball en els pròxims tres anys.

15. Portar a terme una cobertura real de les RLT (Relació de Llocs de treball) 
dels centres. Les plantilles actuals reals estan molt per sota de les fixades per la ma-
teixa administració com a necessàries per a la seva cobertura, i aquest és un més 
dels elements centrals en la inseguretat.

16. Portar a terme una cobertura àgil i ràpida de totes les IT.
17. Portar a terme una cobertura de tots els llocs de comandament mitjançant 

procediments àgils i més justos que el procediment ATRI actual. No es poden dei-
xar unitats de vida sense comandament per una insuficient cobertura, com passa 
actualment, perquè això afecta directament a la seguretat.

18. Restablir les travesses de tractament i de sistemes de selecció objectius.
19. Elaborar un protocol per a la prevenció d’agressions, perquè a més de tractar els 

procediments d’actuació quan l’agressió ja s’ha produït, permeti realment prevenir-les.
20. Assegurar l’assistència Lletrada de la Generalitat de Catalunya com acusació 

particular a les funcionàries i funcionaris que hagin patit una agressió de caràcter 
greu en l’exercici de les seves funcions 

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rubén Viñuales Elías, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica
302-00189/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 72730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2022

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica (tram. 300-00214/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar el projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 

per a l’any 2023 i el projecte de Llei de mesures fiscals i financeres, abans del 10 
d’octubre de 2022 data que permet la tramitació al Parlament amb prou antelació, 
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tal i com estableix la Llei de finances públiques, per tal que es puguin aprovar en 
temps i forma entrant en vigor l’1 de gener de 2023.

2. Garantir en els propers pressupostos de la Generalitat, tenint en compte la fle-
xibilització del dèficit i l’augment del sostre de despesa aprovat pel Govern d’Espa-
nya, que suposa 3.098 M€ addicionals pel pressupost del 2023: 

a. El 25% del pressupost de Salut per a l’atenció primària i comunitària.
b. 100 M€ addicionals per l’escola inclusiva.
c. 1.216 M€ per a universitats i 415 M€ per a recerca, desenvolupament i innova-

ció, tal i com estableix el Pla nacional per la societat del coneixement.
d. 900 M€ extraordinaris per un pla de xoc social, que ha de fer front a la situació 

de vulnerabilitat que pateixen les famílies i diversos col·lectius.
e. 200 M€ extraordinaris per a desplegar el Pacte nacional per a la indústria.
3. Aplicar el criteri de prudència fiscal evitant increments de tipus impositius a 

l’hora que es garanteix la suficiència d’ingressos, defugint rebaixes fiscals.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la paràlisi del 
primer curs polític de la catorzena legislatura
302-00190/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 72731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2022

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’article 
161 del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre la paràlisi del primer curs polític de la catorzena legislatura 
(tram. 300-00210/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata: 
a. Que les majories parlamentàries que van donar peu a l’inici de la legislatura 

i a la investidura del President de la Generalitat no són les majories parlamentàries 
que estan garantint la governabilitat al govern en l’actualitat.

b. Que ens trobem davant una crisi econòmica, ecològica i democràtica que re-
quereix un gir radical en les polítiques del govern que facin front a la pujada de 
preus, a la precarització laboral i al desproveïment de drets bàsics com l’habitatge, 
els subministraments i l’alimentació.

c. Que el govern no ha complert el marc polític que va fer possible la formació de 
govern. Això es constata amb els macrooperatius dels Mossos als desnonaments, amb 
l’impuls de projectes especulatius com els JJOO o l’ampliació de l’aeroport, amb el 
finançament insuficient del Departament d’Habitatge o amb la privatització del 061.

d. Que la Taula de Diàleg no està abordant la resolució del conflicte basada en 
l’autodeterminació i l’amnistia.

2. Davant el canvi d’aliances del govern respecte la investidura, i per tant de ma-
jories parlamentàries, i davant de l’incompliment de l’acord que va fer possible l’ini-
ci de legislatura, el Parlament de Catalunya insta al govern que el President de la 
Generalitat es sotmeti a una qüestió de confiança abans de que finalitzi l’any 2022.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu GP CUP-NCG
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la 
política lingüística
302-00191/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 72732 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.09.2022

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de la política 
lingüística (tram. 300-00211/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra el seu rebuig a l’última ingerència judicial del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya que, ignorant la nova legislació aprovada per el Parlament de 
Catalunya, continua actuant en contra del model educatiu català i l’escola catalana.

2. Constata la necessitat d’un Pacte Nacional per la Llengua pel reimpuls de la 
llengua catalana, amb el màxim suport parlamentari, institucional i social.

3. Es compromet a reafirmar el compromís de realitzar un monogràfic de llengua 
catalana aquest curs legislatiu 2022-2023, un cop s’hagin establert les bases en el 
Pacte Nacional per la Llengua.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Redactar el Pla pluriennal de política lingüística per establir les línies de tre-

ball per als propers anys i desenvolupar els acords que sorgeixin del Pacte Nacional 
per la Llengua. Així com treballar també per elaborar el Pla integral per a l’occità a 
l’Aran i a Catalunya, contemplant la seva vehicularitat en l’ensenyament, i fer-ho de 
forma coordinada amb el Conselh Generau de l’Aran i la resta d’institucions i enti-
tats socials implicades.

5. Atendre l’increment de la demanda d’ensenyament i acreditació de llengua 
catalana de manera conjunta i acordada amb els altres agents institucionals públics 
i privats.

6. Garantir l’ús del català en totes les administracions públiques. Generant ac-
cions estratègiques i transversals de política lingüística des de tots els departaments 
de la Generalitat de forma transversal, democràtica i transparent.

7. Implementar les noves actuacions que es derivin del Pla nacional del llibre i la 
lectura i consolidar i ampliar el programa Lletres compartides amb la incorporació 
de més territoris de parla catalana.

8. Reforçar la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior amb la incorpo-
ració de noves càtedres i lectorats de català.

9. Incrementar el catàleg de films doblats i subtitulats al català a les plataformes 
audiovisuals digitals i cinemes. Fomentar i consolidar nous referents en la creació 
de contingut i blindar els avenços que s’assoleixin.

10. Treballar per tenir major presència de la llengua catalana en l’àmbit dels jocs, 
videojocs i altres plataformes interactives d’oci, sempre i quan compleixin les con-
dicions necessàries.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació sobre l’estat del sistema de formació 
professional el curs 2022-2023
354-00160/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 
72505).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 27.09.2022.

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

Sol·licitud de compareixença de Daniel Lafuente davant la Comissió 
d’Educació perquè informi sobre l’estat dels drets dels professors del 
sistema educatiu públic
356-00842/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 72283).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de Carlos Silva, en representació de la 
plataforma Docents Lliures, davant la Comissió d’Educació perquè 
informi sobre l’estat de la llibertat ideològica i lingüística als centres 
educatius
356-00852/13

SOL·LICITUD

Presentació: Manuel Jesús Acosta Elías, del GP VOX (reg. 72424).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de Santi Serrano, director acadèmic 
d’Smart School, davant la Comissió d’Educació perquè informi 
sobre l’ús de les tecnologies avançades en l’educació com a eina 
d’empoderament per a alumnes i docents i per a l’impuls del sistema 
educatiu
356-00855/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 72473).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2022.
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Sol·licitud de compareixença del president del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu davant la Comissió d’Educació 
perquè informi sobre els resultats de l’avaluació de quart d’ESO el 
2022 i valori la qualitat del sistema educatiu
356-00856/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 72474).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2022.

Sol·licitud de compareixença de Guiomar Todó, directora general 
adjunta de l’entitat Educo, davant la Comissió d’Educació perquè 
exposi les conclusions de l’informe «Menjador escolar universal i 
gratuït: un objectiu assolible i urgent»
356-00857/13

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 72475).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Educació, 27.09.2022.

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de 
funcionaris i d’altres persones

Audiència de Francesc Brosa, director general del Grup Mutuam, 
davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les 
Residències
367-00014/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència de Víctor Bayarri Catalán, portaveu de Llars per viure, 
davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les 
Residències
367-00015/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.
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Audiència de Fernando Flores, professor de dret, davant el Grup de 
Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00016/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència d’una representació del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la 
Covid-19 en les Residències
367-00017/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència d’una representació del Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Barcelona davant el Grup de Treball d’Anàlisi de 
l’Impacte de la Covid-19 en les Residències
367-00018/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.

Audiència d’una representació de la Societat Catalana de Geriatria 
i Gerontologia davant el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la 
Covid-19 en les Residències
367-00019/13

ACORD DE TENIR L’AUDIÈNCIA

Adoptat pel Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residèn-
cies, el 10.05.2022.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert 
al conseller d’Economia i Hisenda
330-00142/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 72846 / Coneixement: 28.09.2022

Al Parlament de Catalunya
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que, durant l’absència de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, senyora 
Victòria Alsina i Burgués, els dies 28 i 29 de setembre de 2022, mentre romangui 
fora de Catalunya, s’encarrega del despatx del seu Departament el conseller d’Eco-
nomia i Hisenda, senyor Jaume Giró i Ribas.

Ben cordialment,

Barcelona, 27 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00003/13

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places 

de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC 121, 
4.10.2021), en la sessió tinguda el 23 de setembre de 2022, ha acordat, de conformi-
tat amb el que estableixen les bases 1.7, 1.8, 7.1.1 i 7.4.1 de la convocatòria, de con-
vocar els aspirants admesos a fer la primera prova de la fase d’oposició.

De conformitat amb la base 7.1.1 de la convocatòria, el desenvolupament d’aquesta 
prova es durà a terme al Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n,  
08003 Barcelona), d’acord amb el següent: 

Dia: divendres, 28 d’octubre de 2022
Horari: de 10.00 h a 11.30 h

Els aspirants s’hauran de presentar al lloc de realització de la prova quinze mi-
nuts abans del seu inici i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre 
i l’original del seu DNI, passaport o carnet de conduir.

La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un 
qüestionari tipus test de vuitanta preguntes més cinc de reserva, amb quatre respos-
tes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre els temes dels blocs B, 
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C, D, E i F, a raó de deu preguntes dels blocs B, C, D i F i quaranta-cinc preguntes 
del bloc E.

La durada d’aquesta prova és de noranta minuts. La qualificació d’aquesta prova 
és de 0 a 8 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 4 punts.

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. 
Per a cada resposta errònia es descompta una tercera part del valor d’una resposta 
encertada.

En cas que el tribunal qualificador acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per in-
correcció en el plantejament, per incorrecció de totes les respostes plantejades o per 
correcció de més d’una resposta, s’inclourà, a l’efecte del càlcul de la qualificació 
resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

Contra aquest acord es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació, en 
virtut dels articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2022
Xavier Muro i Bas, secretari del tribunal
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