Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació
política general del Govern
Tram. 255-00005/10
Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de setembre de 2013, ha
debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris,
subsegüents al debat sobre l’orientació política general del Govern tingut els
dies 25, 26 i 27 de setembre.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 133 del Reglament del
Parlament, ha adoptat la següent
Resolució
I. DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
I.1. PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el document de base del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, presentat per l’expresident del Parlament Joan
Rigol, afirma i manifesta que:
Primer. Defensa un procés democràtic per tal que el poble català pugui
exercir el seu dret a decidir i reclama que la ciutadania de Catalunya pugui
exercir amb el vot el dret a decidir sobre la pròpia institucionalització
política.
Segon. És urgent que s’estableixi un diàleg amb institucions de l’Estat per
tal d’acordar les condicions legals per a l’exercici d’aquest dret a decidir.
Tercer. L’exercici del dret a decidir va vinculat a la millora de la condició de
vida individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a
Catalunya, al compromís amb les exigències de la qualitat de la democràcia,
als drets socials –especialment en l’atenció als més febles–, a
l’aprofundiment de l’estat del benestar, a la solidaritat intergeneracional, a
l’equilibri territorial i el desenvolupament sostenible, i també a l’impuls
d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció de
responsabilitats empresarials, a més de la cohesió de tota la societat
catalana que proclama com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la
llibertat, la justícia i la igualtat.
Quart. L’exercici del dret a decidir ha de significar també la voluntat d’un
país que vol accedir a un alt nivell educatiu i de cultura personal i col·lectiu,
especialment en la defensa de la llengua pròpia, que s’estén i crea lligams
específics amb els territoris que la comparteixen.
Cinquè. L’exercici del dret a decidir implica també l’afirmació que Catalunya
és una comunitat humana que integra, respecta i empara les diverses
aportacions culturals i el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la
societat catalana.
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I.2. EXERCICI DEL DRET A DECIDIR
1. El Parlament de Catalunya ha aprovat en diverses ocasions dins l’actual
legislatura, amb majories qualificades, el suport al dret a decidir dels
catalans, i ha establert el mandat del diàleg i la negociació amb el Govern
de l’Estat amb l’objectiu d’exercir-lo per mitjà d’una consulta democràtica.
La constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir evidencia el suport de
què gaudeix aquest propòsit entre institucions, societat civil i agents
econòmics i socials a tot Catalunya. És per això que el president de la
Generalitat va formular per carta la petició al president del Govern espanyol
que es permeti de celebrar una consulta en el termini més breu possible.
El Parlament de Catalunya constata, un cop més, la voluntat majoritària del
poble de Catalunya, expressada reiteradament, d’exercir el dret a decidir el
seu futur polític durant el 2014, manifestada d’una manera cívica i
multitudinària en la Via Catalana cap a la Independència, l’11 de setembre
de 2013, amb un ampli ressò i interès internacional, i expressa el seu
reconeixement a la ciutadania que es va manifestar a favor dels drets
nacionals i socials.
El Parlament de Catalunya vol deixar constància que la carta de resposta del
president Rajoy és insatisfactòria, ja que no dóna resposta al que se li havia
plantejat ni tampoc a allò que la societat catalana espera i desitja. Tot i
això, com que el president del Govern de l’Estat manifesta predisposició al
diàleg sense caducitat, el Parlament de Catalunya insta el president de la
Generalitat a aprofundir d’una manera immediata en aquest diàleg, d’acord
amb els grups parlamentaris que defensen el dret a decidir, que s’ha de
fonamentar en la consulta, tenint clar que no es pot eternitzar i que per tant
ha de tenir resultats abans que no fineixi l’actual període de sessions.
En aquest sentit, el Parlament de Catalunya constata la no existència de cap
norma o disposició dins el marc legal vigent que prohibeixi la celebració
d’una consulta a la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polític, i
constata també l’existència de diverses vies jurídiques dins els marcs legals
vigents que podrien fer efectiva la petició formulada pel president de la
Generalitat, les quals depenen únicament de la voluntat política del Govern
de l’Estat.
El Parlament constata, així mateix, la voluntat política de pacte en
situacions similars, com en els casos del Regne Unit amb Escòcia o del
Canadà amb el Quebec, en què els marcs legals no han estat en cap cas
impediment per a plantejar una consulta als ciutadans escocesos i
quebequesos sobre llur futur polític.
2. El Parlament de Catalunya ratifica que li correspon d’exercir un paper
principal en el procés cap a un referèndum o consulta i en la constitució
d’una majoria política àmplia que l’impulsi.
3. El Parlament de Catalunya, amb la convicció que el diàleg i la negociació
serviran perquè, sense dilacions, el Govern de l’Estat acomodi als marcs
legals existents la materialització de la demanda democràtica de la societat
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catalana, farà, en el marc de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, i
d’acord amb el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una proposta de via o vies
legals per a iniciar des de Catalunya un procés de sol·licitud al Congrés dels
Diputats per a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de
Catalunya, i una proposta de data i pregunta del referèndum o consulta,
abans que no fineixi el present període de sessions.
4. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat a anunciar,
havent dialogat prèviament amb totes les forces polítiques que emparen el
dret a decidir, i cercant el màxim consens possible, la via o vies per a la
celebració de la consulta, la data de la consulta i la pregunta, sota l’empara
de la legalitat, per poder fer efectiu al llarg de l’any 2014 el dret dels
ciutadans a decidir sobre llur futur polític.
5. El Parlament de Catalunya presentarà amb caràcter urgent a les Corts
Generals, sia directament, sia per mitjà de les forces polítiques catalanes, la
sol·licitud que el Govern de l’Estat actuï amb la corresponent voluntat
política perquè se celebri un referèndum dins el 2014, d’acord amb alguna
de les vies legals que ha definit el Consell Assessor per a la Transició
Nacional.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear i dotar els instruments
necessaris per a assegurar la correcta celebració de la consulta.
7. El Parlament de Catalunya manifesta que cal establir les garanties d’un
autèntic debat democràtic que respecti totes les posicions i asseguri un
paper neutral dels mitjans de comunicació públics, que implica la concreció
de mecanismes d’informació i debat basats en el rigor i en la pluralitat.
8. El Parlament de Catalunya manifesta que en les darreres eleccions al
Parlament, amb una altíssima participació, el poble de Catalunya va
expressar d’una manera molt clara la voluntat de poder decidir lliurement i
pacíficament el seu futur, i actuarà en tot aquest procés amb plena lleialtat i
en consonància amb aquest mandat del poble de Catalunya.
II. HISENDA PRÒPIA
1. El Parlament de Catalunya constata novament, com ja va fer per mitjà de
la Resolució 737/IX, del 25 de juliol de 2012, la necessitat que l’Agència
Tributària de Catalunya assumeixi la gestió plena de tots els tributs
suportats a Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adaptar l’estructura i
l’organització de l’Agència Tributària de Catalunya perquè estigui en
disposició de poder desenvolupar aquestes noves atribucions dins el primer
semestre del 2014. Per a assolir aquest objectiu en el termini establert i
amb la forma adequada, el Parlament considera que és fonamental que:
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a) Es creï, per mitjà de la Llei de mesures fiscals, financeres i
administratives que s’aprovi juntament amb els pressupostos per al 2014,
el cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya.
b) Amb relació al conveni marc signat per un any el 19 de setembre de
2012 entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions provincials,
amb vista a la col·laboració en matèria tributària s’acordi dins el 2013 de
prorrogar-ne la vigència, concretar-ne els termes i iniciar-ne el
desplegament, i que, de manera anàloga, s’avaluï la possibilitat d’establir la
col·laboració entre l’Agència Tributària i altres administracions públiques de
Catalunya per al compliment de les funcions relatives a la gestió tributària.
c) L’Agència Tributària de Catalunya exerceixi plenament les competències
que té delegades actualment en altres administracions.
III. ESTRUCTURES D’ESTAT
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar totes les actuacions
necessàries per a dotar l’Institut Català de Finances (ICF) de la naturalesa
jurídica d’entitat de crèdit i equiparar-lo així a les altres entitats que operen
en el mercat financer, com ara els bancs, les caixes d’estalvi, les
cooperatives de crèdit, els establiments financers de crèdit o l’institut
estatal de crèdit oficial, per a assolir els objectius següents:
a) Més facilitat per a la captació de capital –operant en mercats financers i
captant recursos en els mercats d’inversors qualificats– i possibilitat d’accés
a les subhastes de liquiditat del Banc Central Europeu.
b) Capacitat per a efectuar operacions financeres pròpies de l’activitat
tradicional de la intermediació bancària.
c) Adequació de la seva activitat a l’operativa bancària de mercat:
presentació de comptes anuals consolidats d’acord amb les Normes
internacionals d’informació financera de la Unió Europea, les normes del
Comitè de Basilea, les circulars del banc central supervisor, etc.
d) Millora de la governança, per mitjà d’una regulació que es basi en la
normativa bancària de la Unió Europea i aporti més seguretat als operadors
del mercat i a les empreses i entitats beneficiàries de l’activitat de l’ICF.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, una vegada
dotat l’Institut Català de Finances de la naturalesa jurídica d’entitat de
crèdit, una proposta de reforma legislativa per a adaptar-ne l’estructura, les
funcions, l’organització, el control i el règim dels recursos, amb les
característiques pròpies d’una banca pública.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla i dissenyar
l’Administració i la Tresoreria de la Seguretat Social catalana per a garantir
la percepció futura i el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i
les prestacions per desocupació i, amb aquesta finalitat, encarregar els
projectes tècnics i operatius corresponents per a implantar jurídicament i
administrativament aquests òrgans d’administració i tresoreria.
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4. El Parlament insta el Govern a elaborar un pla de transició
d’infraestructures en què s’estableixin quins haurien de ser els mecanismes
i la planificació per a assumir la gestió, el transport i la distribució de
l’energia, la gestió de l’aigua i la gestió de les principals infraestructures
logístiques que són competència de l’Estat a Catalunya –aeroports, ports i
xarxa ferroviària–, a fi que es puguin garantir els subministraments bàsics a
la població.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar la tramitació de la
Llei marc de protecció social de Catalunya, com a element que configuri els
nivells de protecció garantits per a la ciutadania de Catalunya.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla per a la
transitorietat jurídica i per a l’assumpció de les funcions i el
desenvolupament de les estructures de l’Administració de justícia a
Catalunya.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la Llei de la Policia
de Catalunya, i a adaptar a la nova norma el Cos de Mossos d’Esquadra.
8. El Parlament insta el Govern i els agents socials a construir un marc de
relacions laborals, enfortint l’exercici de competències en matèria de treball
del Consell de Relacions Laborals, el Tribunal Laboral de Catalunya i
l’Autoritat Laboral de Catalunya, amb l’objectiu de bastir un model propi de
negociació col·lectiva i de relacions laborals basat en els principis de la
participació, el diàleg social i la transparència.
IV. SOSTENIBILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES
1. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat d’adaptar els ritmes de
consolidació fiscal previstos en el Tractat d’estabilitat, coordinació i
governança de la Unió Europea i Monetària a la sostenibilitat i la defensa de
l’estat del benestar i a les polítiques econòmiques actives necessàries per a
superar l’actual recessió, que afecta especialment els països del sud
d’Europa, superant les polítiques d’austeritat actualment aplicades per les
institucions comunitàries i que no han demostrat èxit per a la sortida de la
crisi.
2. El Parlament de Catalunya manifesta que, davant l’endarreriment de
l’Administració general de l’Estat a l’hora de comunicar l’objectiu de dèficit
de Catalunya per a l’any 2013, i atès que el Govern de l’Estat només ha
traslladat parcialment a les comunitats autònomes la major flexibilització
concedida per la Comissió Europea en el compliment dels objectius de
dèficit i ha imposat finalment un objectiu de dèficit que s’allunya del terç del
global assignat al conjunt de les administracions públiques, no ha estat
possible de presentar al Parlament els pressupostos per al 2013.
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3. El Parlament de Catalunya valora positivament els criteris definits per
l’Acord de govern GOV/119/2013, del 27 d’agost, pel qual es modifica el
límit del crèdit prorrogat establert pel Decret 170/2012 i modificat pel
Decret 164/2013, i considera aquests criteris l’instrument més adequat per
a gestionar l’actual situació d’excepcionalitat.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al
Govern de l’Estat que modifiqui els objectius de dèficit de les comunitats
autònomes, en compliment de l’apartat 1 de la disposició transitòria primera
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Aquesta disposició estableix que la distribució del
dèficit estructural entre l’Estat i les comunitats autònomes durant el període
transitori –fins a l’any 2020– ha d’ésser la que s’hagi registrat l’1 de gener
de 2012, de manera que, segons això, els objectius de dèficit per a les
comunitats autònomes en el període 2013-2016 han d’ésser els següents:
2,5% del PIB per al 2013, 2,2% per al 2014, 1,6% per al 2015 i 1,1% per
al 2016.
5. El Parlament de Catalunya constata els reiterats incompliments per part
dels diferents governs de l’Estat espanyol dels compromisos pendents amb
la Generalitat, tant en matèria econòmica –impagament de deutes,
compromisos pressupostaris no satisfets, deslleialtat en el finançament de
serveis a la població– com pel que fa a inversions en infraestructures. En
aquest sentit, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a elaborar en el
termini de sis mesos un informe que faci balanç de tots els casos de
deslleialtat institucional del Govern de l’Estat i a continuar exigint el
compliment dels compromisos pendents.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al
Govern de l’Estat el compliment de la disposició addicional tercera de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb una quantitat pendent de
cobrament en concepte d’inversions no executades per l’Estat, en el període
2008-2010, de 1.689 milions d’euros. Amb aquesta finalitat, es reclama que
s’inclogui en els pressupostos generals de l’Estat la partida que permeti
complir tant aquests compromisos com els que puguin derivar de l’aplicació
de la disposició addicional tercera en el període 2011-2013.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer efectiu
tot el deute que té reconegut als ajuntaments, els consells comarcals i les
diputacions de Catalunya tan bon punt el Govern de l’Estat hagi fet efectius
els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya, que es xifren
aproximadament en vuit mil milions d’euros, i s’hagin liquidat aquests
deutes.
8. El Parlament de Catalunya, davant l’actual situació de crisi econòmica i
de restriccions en els pressupostos públics, constata la necessitat
indefugible de preservar els actuals nivells de cohesió social en un moment
en què Catalunya està a punt de decidir el seu futur col·lectiu com a poble;
una cohesió social que només es podrà assolir mitjançant la recerca del
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màxim consens polític i social sobre el present i el futur de la política
pressupostària del país. És amb aquesta finalitat que el Parlament insta el
Govern a elaborar un contracte programa que pugui sumar el màxim
nombre d’adhesions polítiques, institucionals, socials i econòmiques, com a
instrument de concertació de les seves polítiques i que incorpori:
a) L’avaluació de la magnitud i la incidència social i econòmica dels ajustos
en les partides de despesa dels pressupostos per al 2014.
b) La previsió de reversió d’aquests ajustos a mesura que millori la previsió
d’ingressos com a resultat d’un canvi de la conjuntura econòmica o del marc
polític.
9. El Parlament de Catalunya, com a via per a garantir l’operativitat a curt
termini del contracte programa a què fa referència l’apartat 8, insta el
Govern a elaborar els pressupostos per al 2014 de manera que:
a) Prioritzin l’ajust de la despesa per la via de l’augment de l’eficiència –com
ara la compra pública, l’ús dels actius immobiliaris o la reducció de les
partides de compra de béns i serveis– i de la reducció i la minimització de
les despeses més prescindibles –com ara les despeses de representació i
protocol, les despeses generades per òrgans superiors i organismes
independents, etc.–, i a garantir mitjançant organismes competents una
estricta supervisió en l’ús dels recursos públics d’acord amb aquests criteris.
b) Incorporin instruments d’avaluació de l’impacte de les polítiques
públiques en la gestió pressupostària del Govern per a objectivar l’efecte de
la distribució de la despesa en els col·lectius més vulnerables i en l’activitat
econòmica del país.
c) Concertin els ajustos amb criteris de progressivitat, i atenent la
consideració dels serveis públics preferents, per preservar el principi
d’igualtat d’oportunitats.
10. El Parlament de Catalunya, com a via per a garantir l’operativitat a
mitjà i llarg termini del contracte programa a què fa referència l’apartat 8,
insta el Govern a modificar la Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat
pressupostària, amb l’objectiu de:
a) Vincular la recuperació dels ingressos públics amb la reversió de les
retallades en les polítiques de despesa que configuren l’estat del benestar i
en les polítiques d’estímul a la nova generació d’ocupació i d’activitat
econòmica.
b) Establir un ordre de prioritats en la distribució dels futurs recursos
públics per a partides de despesa que prioritzi el restabliment de les
cobertures socials en els àmbits educatiu, sanitari i social i que restitueixi
els ajustos aplicats al sou dels treballadors públics.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li un projecte de
llei de finances locals, amb l’objecte de reformar en profunditat el model de
finançament local català i regular-lo de manera que es garanteixi que els
ens locals puguin disposar de prou recursos per a finançar llurs
competències, superant en gran part la problemàtica del model de
finançament municipal espanyol.

7

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al
Govern de l’Estat la revisió del model de finançament, perquè entri en vigor
l’1 de gener de 2014, en compliment de la disposició addicional setena de la
Llei de l’Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema
de finançament de les comunitats autònomes de règim comú, que preveu la
revisió quinquennal del sistema de finançament.
13. El Parlament de Catalunya considera que la situació de migradesa
pressupostària de què disposa la Generalitat, en un context d’ofec fiscal,
deslleialtat i acumulació de deutes per part de l’Estat, exigeix una orientació
de la seva política cap a una distribució més equitativa de les càrregues
fiscals i dels ajustos de despesa, per assolir una contribució justa i
equitativa de les càrregues derivades de la crisi, de l’elusió i el frau fiscals i
de l’anul·lació de la sobirania fiscal i financera de Catalunya que ha
promogut el Govern de l’Estat els darrers anys. Mentre que el conjunt del
pressupost de la Generalitat ha sofert una reducció des del 2010, la despesa
social de la Generalitat en les polítiques d’ensenyament, de salut i de
benestar ha passat de representar el 67,2% del total de despesa no
financera dels departaments el 2010 a representar-ne el 69,8% el 2011 i el
69,3% el 2012.
14. Atès tot això, el Parlament insta el Govern a presentar uns pressupostos
per al 2014 que prioritzin la cohesió social i el funcionament dels serveis
públics de benestar i en què el pes de la despesa social de la Generalitat
dins el conjunt de despesa no financera dels departaments superi el dels
exercicis precedents, de manera que esdevinguin en termes relatius els
pressupostos amb més prioritat social de la trajectòria de la Generalitat
contemporània.
V. RECUPERACIÓ ECONÒMICA
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’establir un nou acord
estratègic per a la competitivitat i el creixement econòmic entre el Govern i
els agents econòmics i socials del país, sota els eixos definits en la reunió
del 15 de maig de 2013, d’impuls de les mesures de reactivació econòmica,
dels factors estratègics de competitivitat, del foment de l’ocupació i la
qualificació professional i de les polítiques de cohesió social.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure instruments que
facilitin l’accés al crèdit de les empreses catalanes –com ara industrials,
comercials, turístiques o de serveis–, especialment el destinat a projectes
de millora de la qualitat i la competitivitat, i que, en aquest sentit, posin un
accent especial en l’impuls d’instruments alternatius i complementaris als
convencionals.
3. El Parlament de Catalunya constata que la internacionalització de
l’economia catalana és un factor cabdal per a garantir el futur
desenvolupament del país i el benestar a curt, mitjà i llarg termini.
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Catalunya té una economia oberta, en la qual un 52% de la producció es
ven fora del propi territori. Preservar el bon comportament que han tingut
les exportacions catalanes els últims anys és fonamental per a la
sostenibilitat i la competitivitat econòmica del país.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la
internacionalització de l’economia catalana, en conjunt, la qual cosa implica
afavorir que el major nombre possible d’empreses ampliïn llur mercat al
món, que es captin inversions a Catalunya de capital estranger i es
produeixin inversions a l’estranger de capital català i que augmenti el pes
dels ingressos del turisme estranger. En aquest sentit, el Parlament
considera que són fonamentals les polítiques següents:
a) Millorar la coordinació de les polítiques de suport a la internacionalització
entre el conjunt d’administracions, cambres de comerç, patronals,
associacions empresarials, etc., a fi d’evitar duplicitats i incrementar
l’impacte de cadascuna de les actuacions.
b) Ampliar la base d’empreses exportadores regulars, intensificant les
accions de suport a la iniciació en l’exportació en els sectors productius –
fonamentalment en l’àmbit dels serveis– menys internacionalitzats.
c) Perseverar en la celebració de fires, congressos i reunions empresarials
d’abast internacional a Catalunya.
d) Fomentar les accions cooperatives –d’abast sectorial o territorial–
d’iniciació en l’exportació o en l’entrada en nous mercats per a augmentar la
presència internacional de la microempresa i la petita empresa.
e) Fomentar el concurs de les empreses catalanes –quan calgui, amb
l’acompanyament del Govern– en licitacions internacionals.
f) Vetllar perquè el nostre model educatiu tingui presents les necessitats
formatives d’una economia internacionalitzada, i fer prevaldre els sistemes
de beques actuals per facilitar la inserció laboral en tasques d’abast
internacional.
g) Focalitzar els recursos i l’activitat de comercialització dels centres de
promoció de negoci cap als mercats emergents amb més potencial de
creixement per incrementar la presència de les exportacions catalanes fora
d’Europa, i adequar les funcions i les activitats d’aquests centres a aquest
objectiu.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar el posicionament
de la indústria alimentària catalana en el mercat internacional amb
garanties de salut pública, donant suport a les exportacions i impulsant un
sistema de control sanitari oficial per a la internacionalització dels productes
catalans.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear instruments financers
que facilitin l’accés al crèdit de projectes d’emprenedoria rural.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reimpulsar la política
d’innovació necessària per a ampliar la base d’empreses innovadores a
Catalunya i el conjunt de la recerca, el desenvolupament i la innovació
empresarials, i a potenciar la transferència de tecnologia mitjançant els
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diferents canals propis –com ara centres tecnològics o grups de recerca
universitaris–, de manera que s’incentivi el procés de valorització de la
tecnologia per apropar-la al mercat.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure una estratègia de
rehabilitació i modernització de les instal·lacions turístiques i de reconversió
de les destinacions turístiques que siguin obsoletes mitjançant la creació de
nous formats de producte turístic més sostenible, en els termes definits pel
Pla estratègic de turisme de Catalunya.
9. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat de defensar el
model comercial català, caracteritzat per la coexistència equilibrada dels
diversos formats de la distribució, amb un pes específic important de les
petites i mitjanes empreses, i rebutja enèrgicament la voluntat
recentralitzadora del Govern de l’Estat, que pretén neutralitzar l’ordenació
comercial catalana i imposar la desregulació del sector. El Parlament
reconeix el comerç urbà de proximitat com un dels puntals del nostre teixit
econòmic i social i insta el Govern a tramitar amb la màxima celeritat
possible l’avantprojecte de llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i
fires amb vista a definir el marc jurídic que haurà de propiciar la
consolidació i la projecció de futur d’un model nacional.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un pacte autonòmic
sobre competitivitat i productivitat que contingui, entre altres, els elements
següents:
a) La creació d’infraestructures de transports i comunicacions que facilitin
un trasllat més econòmic i competitiu de les mercaderies, cosa que implica
la construcció d’infraestructures ferroviàries amb ample de via europeu,
l’impuls del corredor del Mediterrani i la compleció del mapa de centres
integrats de mercaderies per fer de Catalunya el centre logístic del sud
d’Europa i del Mediterrani.
b) El foment de sectors clau com el de l’automòbil, l’aeronàutic, el logístic,
el químic –especialment el farmacèutic–, el biotecnològic, el de la salut, el
de les telecomunicacions i el del transport.
c) El foment de la relocalització d’empreses manufactureres, de gran
importància econòmica per motius de proximitat i que, per raó dels canvis
en el model productiu, han hagut de patir moltes deslocalitzacions.
d) La consolidació i l’impuls dels parcs tecnològics existents, implicant-hi els
diferents agents productius, institucionals i científics, creant-hi planters
d’empreses i estructures de suport logístic i assessorament i fomentant-hi el
protagonisme de la iniciativa privada.
e) L’impuls de les estratègies de col·laboració, aliances i concentració entre
empreses per sumar capacitat productiva, millorar-ne la capacitat de
finançament i facilitar l’accés a nous mercats i a economies d’escala.
f) El foment de la col·laboració entre universitats i empreses, directament o
per mitjà de centres tecnològics, amb vista a aconseguir la transferència de
coneixement necessària perquè augmenti la competitivitat de les empreses.
g) L’enfortiment de la transferència de coneixement des dels centres públics
de recerca cap al sector privat, alineant-se amb les possibilitats de les
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empreses situades a Catalunya per generar activitat econòmica a partir
d’aquesta transferència de coneixement i poder competir globalment, per a
la qual cosa és vital comptar amb una política de recerca, desenvolupament
i innovació (R+D+I) propera a l’empresa i crear un sistema de transferència
tecnològica que fomenti la innovació oberta.
h) L’ampliació de les línies d’ajuda, el suport legal i financer i els premis per
a empreses que desenvolupin patents comercials creades per elles mateixes
o en col·laboració amb universitats o centres tecnològics i que siguin
desenvolupades per altres sectors econòmics.
i) El garantiment, mitjançant la intensificació de les competències de
supervisió i sanció de la Generalitat, del compliment de les normes vigents
actualment a la Unió Europea pel que fa als productes importats de mercats
tercers, per evitar la competència deslleial de fabricants estrangers respecte
a les empreses locals.
j) L’enfortiment de la xarxa de centres tecnològics de Catalunya, dotant-los
d’eines que impulsin d’una manera activa els avenços en matèria d’R+D+I
d’aquests centres tecnològics en el teixit empresarial català, especialment
entre les petites i mitjanes empreses, mobilitzant capital en projectes
concrets i cercant la rendibilitat econòmica per a totes les parts.
VI. NOU MODEL PRODUCTIU I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar els acords del pacte +Indústria, pactat pels agents socials,
econòmics i professionals de Catalunya.
b) Impulsar i incentivar nous filons d’ocupació en l’horitzó de l’homologació
amb Europa en el sector verd de l’economia, en els sectors estratègics.
c) Actualitzar i impulsar el Pla d’energia de Catalunya, apostant per l’impuls
de les energies netes (biomassa, geotèrmia, solar i eòlica) i per la
implantació planificada i regulada d’estratègies d’estalvi i eficiència,
d’energia distribuïda i de xarxes intel·ligents.
d) Impulsar l’electrificació del transport, especialment pel que fa a vehicles
elèctrics i transport ferroviari, i revisar el Pla d’infraestructures de transport
de Catalunya, potenciant les mesures que facilitin el transport públic
ferroviari davant de solucions de mobilitat més cares i insostenibles.
e) Impulsar el desenvolupament i l’execució del Pla d’infraestructures de
residus municipals i fomentar la innovació estratègica en el sector del
tractament i la gestió de residus.
f) Promoure la rehabilitació i la millora de l’eficiència energètica d’habitatges
amb incentius i mesures.
g) Tornar a posar en marxa el centre de suport a la creació de cooperatives
Ara Coop.
h) Promulgar una nova llei de cooperatives, amb el consens de tots els
agents implicats, que reconegui la diversitat de models de cooperatives,
enforteixi el sector i faciliti la gestió i la creació de noves cooperatives.
i) Presentar un projecte de llei d’economia social i solidària.
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VII. FOMENT DE L’OCUPACIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el projecte de llei
d’ocupació abans de la fi del 2013 i a iniciar la reforma del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb vista a:
a) Assolir l’eficiència del SOC, mantenir-ne el caràcter públic i autònom i
establir-lo com el centre de governança del sistema d’ocupació de
Catalunya, amb el paper d’organisme coordinador, avaluador i inspector en
tots els àmbits de les polítiques que s’impulsin a Catalunya per a la millora
de l’ocupació i el desenvolupament local, i establir la cooperació i la
col·laboració del SOC amb les administracions locals i els agents econòmics i
socials, per a garantir-ne la màxima eficàcia i eficiència, incloent-hi
l’objectiu de la millora d’oportunitats laborals dels treballadors de més edat.
b) Orientar les persones d’una manera individualitzada i definir estratègies
de desenvolupament territorial orientades a resultats, aprofitant al màxim
les potencialitats dels territoris de Catalunya i potenciant la cooperació
entre els diversos nivells de l’Administració pública, amb els recursos
suficients per a fer-ho amb criteris de qualitat.
c) Definir i desplegar progressivament una cartera de serveis del sistema
d’ocupació de Catalunya, com a instrument per a oferir els serveis a la
ciutadania per a la millora de l’ocupabilitat en tots els àmbits de les
polítiques d’ocupació: orientació professional, formació i requalificació,
oportunitats d’ocupació i foment de la contractació, oportunitats d’ocupació i
formació, foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació, oportunitats per
a col·lectius amb especials dificultats, autoocupació i foment de
l’emprenedoria, promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica
territorial, foment de la mobilitat geogràfica, atenció a les necessitats de les
empreses i intermediació laboral.
d) Establir un sistema d’informació comú per a una gestió integrada de tots
els serveis de la cartera de serveis i un funcionament coordinat i eficient, de
manera que els diversos serveis públics d’ocupació comparteixin
metodologies i instruments de treball, i consensuar amb els agents socials,
els ens locals i la resta d’entitats del sistema d’ocupació de Catalunya la
definició del nou model de relació contractual.
e) Establir contractes programa amb els ens públics i privats, preferentment
sense ànim de lucre, que treballen per l’ocupació en territoris i sectors
específics per garantir la prestació dels serveis de la cartera de serveis, la
preservació de l’actual xarxa territorial del sistema d’ocupació de Catalunya,
el paper de lideratge i coordinació del SOC com a centre de governança del
sistema, la participació dels ens locals i l’eficiència en el funcionament del
sistema.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya per definir
un nou sistema que permeti que totes les persones que no puguin tenir
accés a l’ocupació, per motius socials o personals, tinguin accés a una renda
mínima –sia la renda mínima d’inserció, sia un pla d’ocupació o altres ajuts
o prestacions– que permeti una subsistència digna, a fi d’evitar situacions
de pobresa i d’exclusió social.
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b) Presentar-li en el termini d’un any un estudi sobre el conjunt de
prestacions i rendes públiques, per avaluar-ne els avantatges i, si escau,
reordenar el sistema de prestacions, per guanyar la màxima eficiència en
els serveis socials públics i per definir els canvis de gestió que caldria
adoptar en cas d’una eventual assumpció de les competències en polítiques
passives.
c) Exigir al Govern de l’Estat que les polítiques passives d’ocupació, com la
prestació per desocupació o els subsidis, cobreixin totes les persones que es
trobin desocupades sense cap mena d’ingrés fins que no trobin una
ocupació.
d) Iniciar la reforma del programa de la renda mínima d’inserció,
consensuada amb els agents socials, econòmics i del tercer sector,
orientada a prioritzar la reinserció laboral en tots els programes que
acompanyin el cobrament d’una renda pública, tot fent que sigui un
programa d’inserció social i laboral per a les persones en risc o en situació
d’exclusió social en què les mesures complementàries socials, educatives i
ocupacionals esdevinguin l’eix central del programa, i fer així mateix que
inclogui una renda econòmica que complementi aquestes actuacions perquè
les persones tinguin una subsistència digna mentre no s’obté el resultat
desitjat d’integració social i laboral. Totes aquestes accions s’han de dur a
terme amb el compromís de tots els àmbits implicats –benestar social,
sanitat, habitatge, ensenyament i ocupació–, i en tot cas el projecte de llei
de la renda mínima d’inserció ha de recollir l’objectiu de garantir-ne la
universalitat a totes les persones que hi tinguin dret tan bon punt els
pressupostos de la Generalitat ho permetin.
e) Desenvolupar una experiència pilot, conjuntament amb el món local, per
a contractar persones que tinguin càrregues familiars i siguin perceptores
de la renda mínima d’inserció, en forma de pla d’ocupació amb formació
complementària durant sis mesos.
f) Crear, conjuntament amb les diputacions i els ajuntaments, una comissió
per a negociar i establir en el termini de sis mesos un programa perquè els
afectats i reconeguts per la nova renda mínima d’inserció gaudeixin
d’exempció en els subministraments bàsics –aigua, gas i electricitat–, amb
uns màxims i mínims per domicili.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir els ajuts als centres especials de treball i reclamar al Govern de
l’Estat que compleixi el deure de transferir els fons econòmics compromesos
a aquest fi.
b) Mantenir el suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat
al nivell del 2012 (4,5 milions) pel que fa al programa TAS, de treball amb
suport, al programa POIN, d’intermediació i formació prelaboral, i a la
recerca d’empreses i la preparació de persones, posar en marxa en el
termini d’un mes els ajuts als programes de suport a la inserció laboral de
les persones amb discapacitat, i estudiar així mateix els mecanismes que
permetin destinar a les polítiques d’ocupació, especialment a les destinades
a la inserció laboral de persones amb discapacitat i altres col·lectius
desfavorits, fons recaptats de resultes de sancions imposades per la
Inspecció de Treball.
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4. El Parlament de Catalunya constata que la desocupació és el principal
problema del país, raó per la qual el Govern ha de destinar recursos a la
promoció de polítiques actives d’ocupació i suport als desocupats. Atès que
la part més important d’aquests recursos prové del fons finalistes de l’Estat,
que l’any 2012 la partida d’aquests fons no va ser transferida a la
Generalitat fins al mes de desembre i que aquest any els fons encara no
han estat transferits, fet que ha obligat el Govern a publicar convocatòries
per a la promoció de polítiques actives d’ocupació amb restriccions
pressupostàries pendents dels fons disponibles, el Parlament de Catalunya
expressa la necessitat que el Govern de l’Estat transfereixi d’una manera
immediata els fons finalistes per a les polítiques actives d’ocupació.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un seguiment específic
de les situacions empresarials de risc en l’activitat industrial que poden
implicar un impacte negatiu en l’ocupació i en el teixit de proveïdors i el
conjunt de la cadena de valor de l’economia catalana i afavorir la recerca de
solucions que puguin donar més viabilitat a les empreses, i insta també el
Govern a dur a terme totes les actuacions que estiguin al seu abast,
conjuntament amb l’Administració de justícia, per a agilitar els
procediments concursals de les empreses industrials i garantir la
preservació del màxim nombre de llocs de treball i el manteniment de
l’activitat econòmica ajustada a la situació actual, tot impulsant i afavorint
la recerca de mecanismes d’inversió que en garanteixin la continuïtat. Entre
altres mesures, el Govern ha d’elaborar un seguit de recomanacions per a la
reforma del procediment concursal i presentar-lo als agents econòmics i
socials i al Parlament.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar una reforma de la
Llei de cooperatives que incideixi en la protecció i el foment del moviment
cooperatiu, competència exclusiva de la Generalitat, tenint presents les
característiques de l’entorn cooperatiu i l’oportunitat de crear ocupació
estable i de qualitat arrelada al territori, i insta també el Govern a estudiar
vies de suport financer específic i d’acompanyament de l’emprenedoria
cooperativa i social i a impulsar el programa Ara Coop, de suport a la
creació de cooperatives, dotant-lo dels recursos necessaris per a emprendre
accions de difusió del model cooperatiu, suport a la creació de cooperatives
i facilitats de finançament, amb la clara voluntat d’augmentar el nombre de
cooperatives, com a instrument de creació de treball estable, amb l’objectiu
concret d’assolir la creació de mil cooperatives els propers quatre anys.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme dins aquesta
legislatura el disseny global del sistema institucional de relacions laborals,
per a obtenir la màxima eficiència possible de les diverses instàncies que
configuren l’actual marc de relacions laborals, particularment el Consell de
Treball, Econòmic i Social, el Consell de Relacions Laborals i el Tribunal
Laboral de Catalunya, amb la finalitat d’optimitzar l’aprofitament dels
recursos humans i materials, i potenciar la participació de les organitzacions
empresarials, sindicals i socials en l’àmbit de les relacions laborals.
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8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar polítiques
d’ocupació centrades en la reducció de la desocupació juvenil, i a implantar
amb aquest objectiu mesures de xoc per a afrontar la situació dels joves
que no estudien ni treballen i afavorir el retorn de joves talents emigrats.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, en el marc del
Consell Català de Relacions Laborals, i amb la col·laboració de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, la creació d’un programa de
concertació social per a la formació de persones que duguin a terme una
activitat de representació dels treballadors o de l’empresa i necessitin
formar-se en aquesta matèria, i insta així mateix el Govern a promoure
accions per a enfortir el diàleg social a Catalunya, promovent el diàleg
permanent amb els diversos interlocutors en el marc dels espais existents i
en el marc dels nous espais que puguin sorgir, i per a enfortir el marc català
de relacions laborals, com ha estat el cas dels recents acords en matèria
d’ultraactivitat i d’inaplicació de convenis.
VIII. CATALUNYA BANC
1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el procés de
reestructuració de Catalunya Caixa preservi al màxim el nombre de llocs de
treball i l’arrelament al territori de Catalunya i a la societat catalana de
l’entitat i, en aquest sentit, expressa la seva solidaritat amb els treballadors
davant la proposta d’expedient de regulació d’ocupació, que pot comportar
la pèrdua de 2.395 llocs de treball –un terç de la plantilla– i l’aplicació
d’unes condicions molt més dures que les aplicades al personal d’altres
entitats financeres nacionalitzades, i reclama al Govern de l’Estat una
actitud de diàleg i propositiva per tal de permetre un acord sobre el futur de
la plantilla de Catalunya Banc amb els seus representants sindicals.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre una actitud activa
davant l’expedient de regulació d’ocupació plantejat a Catalunya Caixa i a
oferir la seva mediació per tal que sigui possible un acord i es mantinguin el
màxim nombre de llocs de treball i el patrimoni de l’entitat.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar conjuntament amb
els treballadors de l’entitat i els grups parlamentaris fórmules alternatives a
la reestructuració i la posterior subhasta de Catalunya Caixa impulsada pel
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i a negociar amb el
Govern de l’Estat l’aplicació d’aquestes, amb l’objectiu de mantenir
l’arrelament i la presència de Catalunya Banc en l’economia productiva i les
necessitats financeres de la societat catalana, garantir el màxim nombre de
llocs de treball de l’entitat i estudiar el manteniment de la propietat pública
de l’entitat.
IX. ACCIÓ SOCIAL
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1. El Parlament de Catalunya, vista la signatura, el 19 de juliol de 2013, del
Pacte per a la infància, que situa les línies estratègiques de compromís per
a reforçar i rellançar les polítiques d’infància mitjançant un enfocament
integral i transversal, amb especial atenció als infants i adolescents més
vulnerables i en risc d’exclusió social, insta el Govern a presentar un pla de
desplegament del Pacte, a implementar el Pla d’atenció integral a la infància
i l’adolescència 2013-2014 i a elaborar el nou Pla 2014-2017, que han
d’aportar els objectius concrets, les accions i mesures per a assolir-los i els
indicadors de seguiment.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Determinar que els drets dels infants estan per damunt d’una qüestió
pressupostària i, per tant, garantir els recursos humans i materials per a
eradicar la malnutrició i les situacions de desemparament i de risc que
pateixen els infants i els adolescents.
b) Garantir la suficiència de les beques de menjador per a menors en
situació de risc.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posicionar la Generalitat de
cara al màxim aprofitament del nou fons de la Unió Europea per a les
persones més necessitades durant el període 2014-2020, a dur a terme les
actuacions necessàries davant les instàncies estatals i europees perquè
Catalunya disposi d’un programa operatiu propi, ateses les competències de
la Generalitat en aquesta matèria, i a donar un paper més actiu al Govern
de Catalunya en la configuració i l’execució del fons.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar, tan bon punt millori
la situació econòmica, els ajuts a les famílies amb infants a càrrec, d’acord
amb els criteris de nombre de fills i nivell de renda, atenent especialment
les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat o amb infants
amb discapacitat, i insta així mateix el Govern, en aquest context, a
completar l’equiparació absoluta de les ajudes i bonificacions de les famílies
nombroses amb les monoparentals, també en funció del nivell de renda.
5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’articular i planificar les
polítiques públiques de gestió del fet migratori que han de regir a Catalunya
els propers anys. Per aquest motiu, el Parlament insta el Govern a elaborar
el pla de ciutadania i immigració 2013-2016, per establir un nou marc de
governança migratòria a Catalunya, amb la implicació dels ens locals i de
les organitzacions i entitats de la societat civil de suport i de representació
de col·lectius que integren la Taula de Ciutadania i Immigració.
6. El Parlament de Catalunya fa explícit el reconeixement del paper del
conjunt de les entitats del tercer sector social en la prestació de serveis
socials i d’atenció a les persones, en una conjuntura de dificultat com
l’actual. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a continuar garantint
l’estabilitat del tercer sector social com una de les peces bàsiques en el
sistema de serveis socials del país, a millorar els mecanismes de
16

contractació mitjançant les clàusules socials i a prioritzar el pagament a les
entitats socials.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les mesures
necessàries per a afavorir la integració social i laboral dels col·lectius
desfavorits, com ara persones amb discapacitats o persones afectades per
problemes de salut mental.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar instruments dirigits
a avaluar i minimitzar el risc en què es poden trobar les dones que pateixen
violència masclista.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar una política en
l’àmbit de la prevenció del maltractament de persones grans, de manera
que serveixi per a minimitzar el risc que pot patir aquest col·lectiu.
X. REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS
1. El Parlament de Catalunya rebutja l’avantprojecte de llei de reforma del
sistema de pensions presentat pel Govern de l’Estat, que injustificadament
pretén rebaixar el poder adquisitiu dels pensionistes actuals i futurs.
2. El Parlament de Catalunya, davant les taxes de desocupació i
l’envelliment de la població, manifesta que la vigència de la reforma pactada
de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de Seguretat Social, garanteix la sostenibilitat del
sistema i que el Fons de reserva de la Seguretat Social del sistema públic de
pensions espanyol pot fer front a situacions socioeconòmiques com la
present.
3. El Parlament de Catalunya reafirma que qualsevol adaptació i reforma del
sistema de pensions ha de tenir el consens dels interlocutors socials i del
conjunt de les forces polítiques en el marc del Pacte de Toledo.
XI. SALUT
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’assistència
sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans de Catalunya, creant els
mecanismes necessaris per a superar les limitacions administratives d’accés
a la targeta sanitària individual que deriven de l’aplicació del Reial decret llei
16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les
seves prestacions.
2. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la Resolució de la
Direcció General de la Cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut i
Farmàcia del Ministeri de Sanitat, que estableix el copagament del 10% del
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cost dels medicaments que es dispensen als serveis de farmàcia
hospitalària, atès que afecta pacients amb malalties greus que no tenen cap
elecció alternativa. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir els
mecanismes compensatoris necessaris per a garantir l’accés de tots els
ciutadans als medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coresponsabilitzar els
diversos àmbits de govern per a millorar els nivells de salut de la població
mitjançant el Pla interdepartamental de salut pública (Pinsap), incorporanthi la salut en totes les polítiques i avaluant-ne l’impacte amb la col·laboració
de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’actuació sobre els
determinants de salut i els factors de risc principals de les malalties
cròniques, incorporant-hi la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia com una part nuclear de la cartera de serveis de salut per a la
població amb la signatura del contracte programa Aspcat-CatSalut i la
inclusió d’objectius de salut comunitària en els contractes de compres de
serveis d’atenció primària de salut.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, mitjançant
l’Agència de Qualitat i Avaluació en Salut de Catalunya, l’Informe anual de
salut de Catalunya, que ha de contenir l’actualització i evolució dels
principals indicadors i aportar informació rellevant sobre la salut i els seus
determinants, especialment els socioeconòmics, atès l’actual context de
crisi. Aquest informe s’ha de presentar al Parlament i ha d’estar a disposició
dels ciutadans d’una manera clara i intel·ligible. El Govern ha de presentar
públicament els criteris d’elaboració dels indicadors referits a les llistes
d’espera i n’ha d’acordar les eventuals modificacions en el marc del Consell
de Salut de Catalunya.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reforçar la Central de Resultats del Sistema Sanitari integrant-hi els
indicadors de la Central de Balanços.
b) Crear la Central de Resultats de Recerca i Innovació Biomèdica en l’àmbit
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, i fer arribar la informació que
generi al conjunt d’operadors del sistema sanitari, al Parlament de
Catalunya i als ciutadans, de manera exhaustiva i entenedora.
c) Constituir un comitè d’experts que garanteixi la qualitat i la
independència.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar una proposta, en un
termini de sis mesos, que garanteixi la independència de criteri de l’Agència
de Qualitat i Avaluació Sanitàries.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accessibilitat als
serveis sanitaris prenent com a base criteris clínics i l’equitat en l’accés als
resultats qualitatius, tant des d’un punt de vista social com territorial.
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9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar un nou concurs per
a la gestió dels serveis de transport sanitari, de manera que es compleixin
els terminis legalment establerts per a la convocatòria i es garanteixi un
servei més eficaç pel que fa a la seguretat del pacient i el temps de
resposta, adaptat a les necessitats de la població i del territori. En el
procediment de contractació s’ha de procurar especialment que se subrogui
la totalitat del personal i que s’assegurin el compliment de les condicions de
treball establertes legalment i una formació adequada als professionals del
transport sanitari.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a implantar el Pla integral per
a l’atenció a les persones amb trastorns mentals, incloure-hi mesures per a
la inserció laboral d’aquest col·lectiu i elaborar un nou pla especial per a
l’autisme.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar en el
desplegament dels consells de participació territorials amb la finalitat de
generar la complicitat local necessària entre l’administració sanitària i el
ciutadà al servei de les polítiques sanitàries públiques, que permetin
incorporar les aportacions del territori en el procés de planificació, tant
estratègica com operativa, del Pla de salut de Catalunya.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les actuacions
necessàries amb relació a l’Institut Català de la Salut per a:
a) Mantenir-ne la titularitat pública.
b) Incloure’l en l’epígraf d’entitats de dret públic dels pressupostos de la
Generalitat, donant compliment a la naturalesa jurídica que li atorga la Llei
8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, amb l’objectiu
d’impulsar el desplegament de la Llei i permetre que l’Institut Català de la
Salut evolucioni i es configuri com una veritable empresa pública, més àgil,
descentralitzada, eficient, sostenible, competitiva, adaptable als canvis i
propera a les necessitats assistencials de la població, i que tingui els
mateixos instruments de gestió que les altres empreses públiques del
sector.
c) D’acord amb el que estableix l’article 12 de la Llei 8/2007, promoure’n la
integració territorial amb els altres proveïdors de la xarxa sanitària
d’utilització pública, amb la finalitat de facilitar la coordinació assistencial, la
continuïtat d’accés del ciutadà i l’acompliment dels objectius de política
sanitària en el marc del Pla de salut de Catalunya.
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el procés per a dotar
de personalitat jurídica l’Hospital Clínic de Barcelona com a ens públic de la
Generalitat i la Universitat de Barcelona, i garantir la presència del
coneixement clínic en els òrgans de govern i de direcció de l’Hospital.
14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dotar financerament un pla de viabilitat que asseguri la sostenibilitat de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la continuïtat de la seva activitat, i
analitzar el conveni signat entre el Servei Català de la Salut i l’Hospital per
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a garantir que s’assignen al centre prou recursos per a cobrir l’activitat
sanitària.
b) Revisar la configuració jurídica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
per a establir amb claredat la titularitat pública de tots els òrgans de gestió i
direcció del centre.
c) Establir nous mecanismes de transparència i control de gestió que
garanteixin la dedicació dels recursos públics de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau a les finalitats fundacionals i a reforçar l’activitat de control de la
Intervenció General i el Protectorat de Fundacions de la Generalitat i les
altres entitats de control.
15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els plans de
millorament dels nivells de resolució i accessibilitat territorials vinculats a
l’acompliment dels objectius del Pla de salut de Catalunya responguin a
criteris clínics amb objectius concrets d’assoliment de resultats, promoguin
la coordinació assistencial entre les entitats del Siscat d’acord amb el Decret
126/2010, del 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya, es presentin en els consells de participació i s’aprovin
en els consells de direcció territorials que estableix la Llei 15/1990, del 9 de
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, en els quals s’ha de fer el
seguiment dels resultats en termes de millora de resolució i accessibilitat
del ciutadà, i també de l’impacte de llur desenvolupament.
16. El Parlament insta el Govern a:
a) Impulsar la internacionalització del sector de la salut i del sistema de
salut de Catalunya, especialment pel que fa als àmbits de la recerca de
serveis, la innovació i la recerca biomèdica.
b) Impulsar l’optimació de les estructures existents en l’àmbit de la recerca
i la innovació per a maximitzar-ne l’eficiència i potenciar un model
col·laboratiu.
c) Donar suport a l’assoliment de projectes i la participació en programes de
recerca i innovació de la Comissió Europea mitjançant la Delegació del
Govern davant la Unió Europea.
17. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer públiques en el web del
Servei Català de la Salut, en un termini de set dies a comptar de la
compareixença semestral del conseller de Salut davant la Comissió de Salut
del Parlament per a explicar el balanç i els resultats de l’atenció sanitària,
totes les dades corresponents a les llistes i els temps d’espera semestrals
de procediments quirúrgics garantits i de proves diagnòstiques, de manera
que es pugui consultar qualsevol dels tres darrers talls, inclòs el
corresponent al juny del 2013 i, paral·lelament, habilitar la publicació de
l’activitat quirúrgica semestral i anual de cadascun dels procediments
quirúrgics garantits i de la realització de les proves diagnòstiques amb
temps de garanties, a nivell de regió sanitària i de centre, tendint a adequar
les dades de les llistes d’espera segons els criteris que estableix el Reial
decret 605/2003, del 23 de maig, pel qual s’estableixen mesures per al
tractament homogeni de la informació sobre les llistes d’espera en el
Sistema Nacional de Salut.
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18. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar dins del Pla
interdepartamental de salut pública, que s’ha de presentar abans de
finalitzar el 2013, un programa de prevenció i detecció precoç de les
malalties i els trastorns mentals, amb una atenció especial al suïcidi i les
conseqüències en la salut de les creixents desigualtats socioeconòmiques.
19. El Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a elaborar i
aprovar una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva.
20. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desplegar totalment, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, la Llei
orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs, garantint l’aplicació del text legislatiu
tant en matèria d’educació sexual com d’anticoncepció i interrupció
voluntària de l’embaràs.
b) Dotar dels recursos necessaris la xarxa pública de salut per garantir
l’equitat en l’accés i l’exercici dels drets sexuals i reproductius.
c) Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 2/2010 per a protegir
el dret, la seguretat i la confidencialitat de les dones i professionals que
practiquen una interrupció voluntària de l’embaràs, limitant qualsevol intent
de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.
d) Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de la Llei orgànica
2/2010 per part del Govern espanyol.
21. El Parlament de Catalunya ratifica el dret de les dones a tenir el control i
a decidir lliurement i responsablement sobre la sexualitat pròpia, inclosa la
salut sexual i reproductiva, i també la maternitat i la interrupció voluntària
de l’embaràs, lliures de pressió, discriminació i violència.
XII. EDUCACIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la lluita contra el
fracàs escolar mitjançant un programa específic per al domini de les
matèries
instrumentals
(llengua
catalana,
llengua
castellana
i
matemàtiques) dirigit als alumnes de primer d’educació secundària
obligatòria amb nivells baixos a les proves de competències bàsiques, que
els centres han de posar en pràctica d’acord amb les especificitats dels
alumnes, el centre i l’entorn.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un seguiment de les
escoles amb uns resultats en les proves d’avaluació per sota de la mitjana
de Catalunya i a impulsar-hi mesures per a assolir els objectius de
l’estratègia Europa 2020.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el Departament
d’Ensenyament:
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a) Aprofundeixi en l’autonomia dels centres en els àmbits pedagògic,
organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials.
b) Continuï impulsant mesures per a assegurar l’equitat en la incorporació
dels alumnes als centres i equilibrar la presència d’alumnes nouvinguts i
amb risc social en tota la xarxa sostinguda amb fons públics per mitjà d’un
nou decret d’admissió d’alumnes.
c) Estableixi, d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i
atenent els projectes educatius consolidats, les necessitats socials i les
realitats territorials, una anàlisi demogràfica basada en cinc anys, i n’informi
el Parlament.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Prioritzar la partida econòmica de les beques de menjador i incrementarla per al curs 2013-2014, per a aconseguir, en coordinació amb els serveis
socials, que cap estudiant en situació de vulnerabilitat no es quedi sense
beca de menjador.
b) Establir unes bases comunes per a tots els consells comarcals que
garanteixin que els alumnes en situació de privació alimentària accedeixin a
un ajut que cobreixi la totalitat del cost del menjador.
5. El Parlament de Catalunya, si el Ministeri d’Educació manté per al curs
2013-2014 la vigència del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu, contra el qual s’ha presentat un recurs i que està en espera de
sentència del Tribunal Constitucional, reclamarà novament al Govern de
l’Estat que el derogui. Mentre no sigui possible cobrir les substitucions de
docents des dels primers dies, s’han d’estendre al llarg del curs 2013-2014
els criteris aprovats a la Moció 38/X del Parlament de Catalunya, sobre la
gestió de les plantilles docents als centres educatius, per a agilitar la
cobertura de les substitucions per a millorar l’atenció dels alumnes i facilitar
l’organització dels centres i la tasca dels docents.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar el Programa de
millora i innovació en la formació de mestres.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a normativitzar la prioritat en
la col·locació dels interins amb discapacitat que tinguin un informe
d’adaptació del lloc de treball expedit pel servei de prevenció de riscos
laborals del Departament d’Ensenyament.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estendre progressivament
l’ús de l’anglès com a llengua de matèria no lingüística en el marc de
l’escola plurilingüe.
9. El Parlament de Catalunya insta el
activament amb els sectors de les
l’aprenentatge dels alumnes i a introduir
d’informàtica del quart curs d’educació
d’aplicacions per a mòbils.

Govern a continuar col·laborant
tecnologies digitals aplicades a
en els continguts de l’assignatura
secundària obligatòria el disseny
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10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i reforçar les
polítiques preventives entre els alumnes per a lluitar contra el
maltractament i la violència entre iguals a l’escola i fora de l’escola, com ara
l’assetjament i el ciberassetjament, i contra altres problemes, com les
bandes o l’incivisme.
11. El Parlament insta el Govern a establir les bases d’un nou sistema de
finançament equitatiu per als centres privats del Servei d’Educació de
Catalunya que garanteixen el dret a l’educació en els ensenyaments
universals i gratuïts. L’Administració educativa ha d’aportar recursos
addicionals als centres privats del Servei d’Educació de Catalunya en funció
de les característiques socioeconòmiques de la zona i la tipologia d’alumnes
del centre. Aquests recursos addicionals, que han de permetre als centres
una programació pluriennal, s’han d’articular per mitjà d’un contracte
programa. El contingut del contracte programa pot comprendre, a part de
l’import del mòdul econòmic del concert per unitat escolar en centres
ordinaris, quantitats assignades a la dotació del personal docent i al
personal no docent de suport a la docència.
12. El Parlament insta el Govern a:
a) Mantenir la col·laboració en el sosteniment de les places públiques de les
llars d’infants municipals per mitjà dels pagaments per a la creació i la
consolidació de places, promoure acords financers entre administracions per
a contribuir al funcionament i la sostenibilitat i agilitar els pagaments
pendents.
b) Estudiar en el marc de la Comissió Mixta la situació i el sosteniment de
les escoles de música.
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer possible una segona
oportunitat per a les persones que van abandonar l’escolarització, fent de la
formació professional i l’ensenyament per a persones adultes un suport en
la formació i la lluita contra la desocupació i per a la millora del
desenvolupament i la competitivitat de les empreses, i garantint que no
s’exclourà ningú que hi vulgui accedir per raons econòmiques i de falta
d’oferta, que caldrà que respongui a les necessitats formatives dels alumnes
i de les empreses en el territori.
14. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar material didàctic i
a promoure nous models didàctics per a estendre el plurilingüisme a les
aules i aplicar el marc europeu de referència per a les llengües, al nivell C1
d’anglès, a un total de vint-i-vuit escoles oficials d’idiomes.
15. El Parlament de Catalunya insisteix en la demanda que el Govern de
l’Estat retiri el Projecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa
que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats i insta el Govern de la
Generalitat a defensar les bases inclusives del model d’escola catalana
definides per l’ordenament jurídic de Catalunya i a fer-lo prevaler davant de
qualsevol altre ordenament jurídic, ja que la dita llei orgànica representa la
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fi del model d’immersió lingüística –que no pot coexistir amb el model que
pretén imposar el Govern espanyol–, promou la segregació escolar dels
alumnes per nivell adquisitiu, és un intent de fracturar la societat catalana
per raons de llengua i d’origen, trenca el marc competencial vigent, ignora
les directives europees, anul·la la capacitat d’intervenció dels municipis,
desconsidera la intervenció dels agents socials i minimitza la participació de
la comunitat educativa en el sistema, entre altres conseqüències.
XIII. PROJECCIÓ EXTERIOR
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a consolidar la projecció
exterior de Catalunya, reforçant i racionalitzant la xarxa de delegacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a internacionalitzar el dret a
decidir del poble de Catalunya per mitjà de les actuacions següents:
a) Reforçar el paper polític de les delegacions de la Generalitat a l’exterior,
posant llurs mitjans al servei de la difusió, en tot llur àmbit geogràfic
d’actuació, del dret a decidir del poble de Catalunya.
b) Elaborar una estratègia comunicativa per a informar els principals
governs i organismes internacionals de la voluntat majoritària del poble de
Catalunya d’exercir el dret a decidir.
c) Atès que Catalunya té unes comunitats a l’exterior organitzades i
majoritàriament amb voluntat de participar activament en el procés per a
fer efectiu el dret a decidir, comptar amb les cent vint-i-quatre comunitats
catalanes i, en general, amb els catalans residents a l’exterior, com a
agents de diplomàcia civil i altaveus de la voluntat de Catalunya d’exercir el
seu dret a decidir. En aquest sentit, s’ha d’actualitzar la Llei 18/1996, del 27
de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, per a
reforçar el suport a les comunitats, millorar-ne la coordinació, regular els
drets i els deures individuals dels ciutadans catalans de l’exterior i establir
els mecanismes registrals i operatius que permetin exercir-los
adequadament. Així mateix, s’han d’actualitzar i modernitzar els
instruments de relació amb les comunitats catalanes de l’exterior i de suport
a aquestes comunitats.
d) Desenvolupar mecanismes de relació i d’interlocució amb els generadors
d’opinió estrangers amb l’objectiu de projectar una imatge positiva de
l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya, com a exercici emparat
pel principi democràtic.
e) Donar suport a les entitats de la societat civil que activament promouen
la internacionalització del dret a decidir de Catalunya i a les entitats
catalanes que fan part d’organitzacions internacionals, i crear una taula de
coordinació amb aquestes entitats que defineixi una estratègia conjunta
entre el Govern i la societat civil per a fer pedagogia exterior sobre el dret a
decidir.
f) Aprofitar l’expertesa, el prestigi i la xarxa de contactes dels equips
d’especialistes catalans de l’àmbit de les relacions internacionals (l’Institut
Europeu de la Mediterrània, la Casa Àsia, la Casa Amèrica Catalunya, el
Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona i l’Institut
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Barcelona d’Estudis Internacionals) per a difondre entre el món acadèmic i
entre els actors de la diplomàcia pública el procés de Catalunya cap a
l’exercici del seu dret a decidir.
g) Potenciar Diplocat com a organisme de diplomàcia pública i el seu paper
de difusió del dret a decidir en la societat civil internacional.
h) Treballar perquè els altres ens públics catalans que duguin a terme acció
exterior, com diputacions, ajuntaments o consells comarcals, incorporin en
llurs línies de treball la pedagogia del dret a decidir.
i) Aprofitar la potent presència diplomàtica a Catalunya, mitjançant els
nombrosos consolats, per a difondre en trobades regulars amb el cos
consular el procés cap a l’exercici del dret a decidir.
j) Fer la màxima difusió, mitjançant traduccions als principals idiomes, dels
informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional i d’altres
documents clau sobre el dret a decidir del poble de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la participació de
Catalunya als organismes internacionals.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport al
reconeixement internacional de noves federacions esportives catalanes.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a les
federacions esportives catalanes perquè puguin desenvolupar la gestió,
l’organització i la promoció d’activitats esportives i puguin fomentar la
projecció internacional de l’esport català i de Catalunya al món.
XIV. LLENGUA I CULTURA
1. El Parlament de Catalunya expressa el seu suport al règim lingüístic del
sistema educatiu català regulat per la Llei d’educació de Catalunya i insta el
Govern a continuar defensant-lo.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar, amb tots els
mitjans al seu abast, la unitat de la llengua catalana i el seu ús i
desenvolupament normals com a element de vertebració del país i de
cohesió social. En aquest sentit, cal:
a) Impulsar accions de cooperació amb les comunitats i els territoris amb
qui Catalunya comparteix la llengua catalana i treballar conjuntament per la
unitat de la llengua.
b) Avançar en la presència del català al món i en el reconeixement del
català en les institucions espanyoles i europees.
c) Treballar perquè la comunitat internacional reconegui el català com a
llengua que s’ha d’incloure en el marc de l’excepcionalitat cultural quan es
negociïn els nous acords de liberalització del comerç internacional.
d) Impulsar accions per a garantir que el català sigui llengua d’ús normal i
habitual.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir una millor
coordinació i oferta dels sistemes de biblioteques, arxius, museus i
equipaments culturals i a promoure la mancomunació de serveis culturals
com a pas previ a la integració i l’oferta de serveis nacionals únics per mitjà
de la Generalitat.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar en la consecució
d’un marc econòmic i financer que s’adapti a la singularitat de la cultura
cercant noves fórmules de finançament que permetin incrementar els
recursos que s’hi destinen i reconeixent la cultura, amb tots els efectes
econòmics, socials i institucionals, com a quarta pota de l’estat del
benestar, per a afavorir la igualtat d’oportunitats dels ciutadans en l’accés a
la cultura i impulsar la creativitat i la cohesió social.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar, per mitjà del
Departament de Cultura, l’acció estratègica i de foment en l’àmbit de la
creació, de la indústria cultural i de la seva difusió, amb accions com la
interlocució directa amb el Programa Europa Creativa, de la Unió Europea, i
el seguiment de la Proposició de llei de reforma de l’impost sobre el valor
afegit sobre el sector de la cultura, que va aprovar de presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar plans
d’actuació per a incrementar el nombre de visitants dels museus i
monuments i per a integrar-los en llur entorn territorial.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar en el
desenvolupament i l’aplicació del Pla nacional de la lectura, amb l’objectiu
específic de millorar els índexs d’hàbits lectors.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a la tasca de la
comunitat educativa dels territoris de llengua catalana en defensa del català
i a favor del català com a llengua vehicular del sistema educatiu, i expressa
el rebuig als atacs des de diversos àmbits polítics i judicials a la llengua i la
cultura catalanes.
9. El Parlament de Catalunya manifesta:
a) Que les iniciatives legislatives dels governs balear i aragonès no s’ajusten
ni a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, ratificada per
l’Estat espanyol, ni a la Declaració universal dels drets lingüístics, que va
ésser aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats.
b) Que, d’acord amb la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries, cal respectar l’àrea geogràfica de les llengües i les relacions
entre els territoris en què cadascuna és parlada, i cal respectar també els
criteris que els estaments científics, acadèmics i culturals estableixen, els
quals palesen la unitat de la llengua catalana.
c) El suport a totes les administracions locals en llurs accions de defensa i
foment de l’ús de la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya,
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d’integració i de cohesió social, perquè continuï essent la llengua d’ús
preferent.
d) El reconeixement i el suport a tota la comunitat educativa en la defensa
del català com a llengua vehicular a l’escola.
e) El suport a totes les mobilitzacions pacífiques i unitàries que defensen el
català com a llengua vehicular a les Illes Balears.
f) El reconeixement dels països catalans com una realitat cultural, lingüística
i històrica compartida entre llurs territoris, actualment repartits en diferents
estats i, en el cas de l’Estat espanyol, en diferents comunitats autònomes.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiterar el reconeixement
de la unitat de la llengua catalana i a defensar, amb tots els mitjans al seu
abast, la condició de patrimoni comú de tots els seus parlants, el seu ús i
desenvolupament normals com a element de vertebració del país i de
cohesió social, i el seu marc legal. En aquest sentit, cal:
a) Requerir al Govern de l’Estat que actuï d’acord amb el mandat
constitucional d’especial respecte i protecció de les diferents llengües de
l’Estat que estableix l’article 3 de la Constitució espanyola.
b) Requerir al Govern de l’Estat que actuï pel reconeixement de la unitat de
la llengua catalana, protegint el seu àmbit territorial històric i la seva
denominació científica, sens perjudici d’altres denominacions locals
tradicionals o històriques, i que adopti les mesures corresponents.
c) Continuar defensant el model d’immersió lingüística del sistema educatiu
que regula la Llei d’educació.
d) Requerir al Govern de l’Estat el compliment de totes les recomanacions
del Comitè d’Experts i del Comitè de Ministres del Consell d’Europa emeses
en el tercer informe de seguiment del compliment del tractat de la Carta
europea de les llengües regionals o minoritàries.
e) Demanar al Govern d’Aragó que empri criteris científics a l’hora de
reglamentar la política lingüística i que, per tant, respecti i utilitzi la
denominació científica internacional de la llengua parlada a la Franja, el
català, com a riquesa patrimonial cultural que cal protegir i fomentar,
compartida amb Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya
Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
XV. HABITATGE
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el Pla per al dret a
l’habitatge.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mobilitzar l’estoc
d’habitatges desocupats de les entitats financeres que han rebut ajuts
públics i de la Sareb.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear el Fons social
d’habitatges de Catalunya a partir del parc privat desocupat que està en
mans d’entitats financeres intervingudes, en àrees amb demanda
residencial forta i acreditada.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport econòmic a les
persones i les famílies que estan en risc d’exclusió social residencial, per
mitjà de prestacions per al pagament del lloguer –parc privat i parc públic–,
prestacions econòmiques d’especial urgència i ajuts econòmics per a
persones que han perdut l’habitatge.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern l’Estat
l’establiment de mesures legislatives destinades a resoldre el
sobreendeutament de les persones físiques i les famílies vinculat a
l’habitatge habitual, incloent-hi expressament la possibilitat de la dació en
pagament del deute hipotecari, simplificant els procediments concursals i
incidint en la regulació del mercat hipotecari per a garantir a les persones
afectades tant el manteniment de condicions d’inclusió social com l’accés a
noves oportunitats de recuperació econòmica, i adequant la normativa
hipotecària estatal a la normativa europea sobre clàusules abusives, d’acord
amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de març
de 2013.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una taula sobre
desnonaments, en el marc del Pacte Nacional per a l’Habitatge.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar la concreció d’una
convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, especialment per als
edificis per als quals els propers anys s’haurà de sol·licitar a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud per mitjà de la Inspecció
Tècnica d’Edificis.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir formes alternatives
d’accés a la propietat, com les propietats compartides i temporals (tinences
intermèdies), per a obtenir noves eines per a resoldre l’impagament
d’hipoteques, facilitar que les persones sobreendeutades puguin pactar amb
les entitats financeres titularitats compartides que els permetin continuar en
llur habitatge i que facin possibles nous sistemes de promoció i accés a
l’habitatge.

XVI. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I EQUILIBRI TERRITORIAL
1. El Parlament insta el Govern a incorporar al Programa general de gestió
de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 els mecanismes i instruments
necessaris per a assolir els objectius que estableixi el dit programa o els que
estableixin les directives europees en matèria d’envasos i residus d’envasos,
amb l’objectiu de frenar el consum creixent d’envasos, fer una gestió dels
recursos eficient i òptima, i minimitzar la producció de residus.
2. El Parlament insta el Govern, en el procés de venda de les accions que la
Generalitat té de l’empresa Ecoparc de Residus Industrials, SA, a vetllar
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perquè es mantinguin tots els llocs de treball i no es perjudiqui
l’Administració local.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat:
a) Que reformuli la reforma energètica perquè fomenti la competitivitat
econòmica, respecti les competències de la Generalitat, aposti per
l’eficiència energètica, l’autoconsum i la cogeneració, fomenti la reducció de
la dependència energètica, impulsi la qualitat de la prestació del servei i
contribueixi a la lluita contra el canvi climàtic.
b) Que estimuli el creixement i la consolidació del sector tecnològic vinculat
amb l’energia per a desenvolupar la capacitat d’innovació i d’expansió
internacional i que asseguri l’assoliment dels objectius que fixen les
directives europees i la convergència energètica amb Europa.
4. El Parlament de Catalunya manifesta que l’Estratègia d’adaptació al canvi
climàtic posa en relleu que el delta de l’Ebre és una de les zones que més es
poden veure afectades pels canvis provocats per l’escalfament global. En
aquest sentit, el manteniment d’un cabal ecològic suficient i basat en el
coneixement científic i objectiu és un factor clau per a reduir la
vulnerabilitat d’aquest territori, tant pel que fa als valors ecològics com pel
que fa a les activitats econòmiques. Així mateix, el Parlament vol subratllar
que el manteniment i la preservació del patrimoni natural en general, i en
concret del delta de l’Ebre, no són un obstacle per al desenvolupament
econòmic dels diversos sectors econòmics ni per a la satisfacció de les
necessitats de les persones, sinó que només serà possible el
desenvolupament econòmic si es fa atenent els principis d’eficiència i
equilibri.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar els treballs en el marc de l’Observatori Pirinenc del Canvi
Climàtic i establir els mecanismes que en permetin la perdurabilitat.
b) Reforçar els programes i les accions com la finalització del Pla global del
Pirineu i la redacció de la llei de la muntanya.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un programa de
compensació d’emissions amb l’objectiu que les organitzacions que, a més
de reduir les emissions, vulguin compensar-les ho puguin fer amb projectes
desenvolupats a Catalunya.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar els treballs
d’impuls a l’economia verda, en el marc de la necessitat constatada pel
Parlament de desenvolupar un nou model productiu basat en la
sostenibilitat i la prosperitat. Aquesta iniciativa permetrà contribuir a la
recuperació econòmica, millorar la competitivitat, incrementar l’ocupació i
reduir els riscos ambientals, alineant l’estratègia del Govern en matèria de
competitivitat amb els països de l’entorn de Catalunya.
8. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat del Govern de l’Estat
en la seva política de foment de la protecció del medi ambient per mitjà
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d’actuacions d’organitzacions sense ànim de lucre, per la seva contínua i
sistemàtica voluntat d’obviar les comunitats autònomes, impulsant accions
que van més enllà de les seves competències. Tot i les darreres sentències
del Tribunal Constitucional, en les quals recalca la necessària redistribució
dels fons provinents de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el
Govern de l’Estat en continua gestionant i decidint unilateralment
l’adjudicació. Així mateix, cal revisar les estratègies de conservació dels
espais naturals i garantir unes mínimes condicions per a gestionar-los.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir i mantenir la posició
de Catalunya respecte als processos intergovernamentals de les Nacions
Unides amb relació a l’Agenda de desenvolupament post-2015, l’Agenda de
desenvolupament sostenible post-Rio+20 i el futur règim climàtic.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar polítiques per a
l’ús eficient dels recursos i l’energia, tant pel que fa a la producció i el
consum de béns i serveis com pel que fa a la mobilitat, preservant, alhora,
la qualitat ambiental, mitjançant la promoció dels sistemes de qualificació
ambiental dins els sectors productius –ecoetiquetatge, ecoeficiència,
ecodisseny, compra verda pública, sistemes de gestió ambiental– i
l’aplicació de les millors tècniques disponibles, en el marc d’una economia
verda.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el decret sobre les
entitats col·laboradores de medi ambient com a marc normatiu per a
potenciar les funcions d’inspecció i control delegades a aquestes entitats i
garantir la correcta gestió ambiental de les empreses i activitats
econòmiques implantades a Catalunya, i contribuir així a la millora de la
sostenibilitat ambiental i a la reducció de costos per a l’Administració.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Emetre, al més aviat possible, respectant la tramitació establerta, les
resolucions denegatòries de les sol·licituds de prospeccions anomenades
Darwin i Leonardo, en la línia de les conclusions de l’Informe del grup de
treball sobre l’extracció d’hidrocarburs per fracturació hidràulica i dels
compromisos del mateix Govern.
b) Presentar i promoure, dins l’actual període de sessions parlamentàries,
els projectes de llei necessaris en els àmbits de l’ordenació territorial, de
l’urbanisme, del medi ambient o de mines per a impedir que en el futur es
puguin executar projectes de prospeccions i explotacions amb la tecnologia
de la fracturació hidràulica a Catalunya.
c) Fer les gestions i els tràmits necessaris, incloent-hi la interposició de
recursos administratius i competencials, davant l’Administració central de
l’Estat, per a oposar-se a les prospeccions i les explotacions d’hidrocarburs
no convencionals amb la tecnologia de la fracturació hidràulica actualment
en tràmit tant davant la costa de Catalunya com en àmbits intercomunitaris,
especialment les prospeccions i explotacions previstes que tenen continuïtat
al País Valencià i Aragó, que poden contaminar les aigües que fan cap a la
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conca de l’Ebre i que passen per Catalunya, i la capçalera de la Noguera
Ribagorçana.
d) Promoure l’actualització del Pla d’energia de Catalunya per a incrementar
les previsions de producció d’energies renovables i fomentar la generació
distribuïda, l’autoconsum, l’estalvi i l’eficiència energètiques, ampliant els
objectius mínims fixats per la Unió Europea.
XVII. INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT
1. El Parlament de Catalunya considera el transport públic com un dels
pilars de l’estat del benestar i, en conseqüència, insta el Govern a establirne un marc de finançament estable i a incentivar l’ús dels models més
sostenibles en cada context.
2. El Parlament de Catalunya considera que, en el context actual, cal
prioritzar el bus en tant que és el model més eficient per a la prestació del
servei de transport públic en la major part del territori i, en conseqüència,
insta el Govern a avançar decididament en la implantació del projecte de
bus exprés de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya considera prioritària la xarxa de rodalia per a
l’articulació, funcionalitat i sostenibilitat de les principals àrees
metropolitanes i conurbacions i, en conseqüència, considera necessari
continuar reclamant l’execució dels projectes i obres prioritaris del Pla de
rodalia de Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya considera necessari avançar en els principis
europeus de «qui utilitza la infraestructura, paga», «qui contamina, paga» i
«qui fa més ús del transport públic, paga menys» i, en conseqüència, insta
el Govern a avançar en la implantació de l’eurovinyeta abans de final d’any i
d’un model tarifari del transport públic que tingui en compte la recurrència i
la situació de l’usuari per a presentar-lo el 2014. Mentre no s’acordi un
sistema tarifari integrat per a tot el territori, s’han d’estudiar mesures
transitòries de més cobertura de les tarifes d’acord amb els dits criteris.
5. El Parlament de Catalunya manifesta que la política d’infraestructures
estatal s’ha de fonamentar, en primer lloc, en criteris de lògica econòmica i
de suport a l’economia productiva, per la qual cosa demana una atenció
especial al compliment de l’Agenda catalana del corredor ferroviari
mediterrani i la continuació de les obres i projectes pendents corresponents
a l’enllaç entre l’AP-7 i l’A-2, entre l’N-340 i l’A-7, l’A-27 i entre l’N-II i l’A-2,
i també l’enllaç ferroviari als ports de Barcelona i Tarragona i la connexió de
l’aeroport de Barcelona amb la xarxa d’alta velocitat.
XVIII. MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ I LA FUNCIÓ PÚBLICA
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer el paper clau del
sector públic i dels empleats públics en la construcció de l’estat democràtic,
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social i de dret, i també llur contribució essencial en el procés de transició
nacional.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la millora, la
modernització i el prestigi de l’Administració pública catalana incrementant
les mesures de transparència, que han d’incloure, entre d’altres, les
següents:
a) Publicar íntegrament tots els acords de govern i els estudis encarregats
per la Generalitat i el sector públic.
b) Incrementar els mecanismes de participació.
c) Crear nous canals de comunicació amb l’Administració.
d) Millorar els instruments de control de la gestió.
e) Treballar l’exemplaritat a partir de l’ètica pública.
f) Incrementar les mesures contra la corrupció.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar als òrgans de
contractació de l’Administració de la Generalitat i als organismes autònoms,
empreses i entitats vinculades o dependents que n’integren el seu sector
públic indicacions específiques per tal que potenciïn la incorporació en
l’activitat contractual ordinària de mesures dirigides a facilitar la màxima
transparència i la lliure concurrència, optimar l’eficiència i les bones
pràctiques contractuals, reforçar els efectes indirectes d’interès general
derivats de la contractació pública i impulsar la utilització dels mitjans
electrònics en la contractació pública.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la paga
extraordinària del treballadors públics del 2014, una vegada rebuda la
compensació de l’Estat espanyol per l’impost sobre les entitats financeres
que operen a Catalunya. Si l’Estat espanyol incompleix el pagament de la
compensació, s’ha de negociar l’establiment dels mecanismes necessaris
per a garantir que els treballadors públics no perdin el poder adquisitiu el
2014.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar en la recuperació
de tots els drets dels treballadors de la funció pública una vegada es tingui
el control dels recursos econòmics en el marc de la transició nacional i es
consolidi la recuperació econòmica.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure de manera
immediata i efectiva la mobilitat interadministrativa dels empleats públics,
molt especialment entre la Generalitat i les administracions locals.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Revisar els acords de govern sobre la implantació de la jornada i l’horari
de dedicació especial i suprimir els que no responguin a l’exercici d’una
activitat d’especial complexitat, responsabilitat i dedicació.
b) Suprimir el complement de dedicació especial als llocs singulars i als
assimilats a òrgans actius, a partir de l’establiment d’uns criteris clars i
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objectius, amb la voluntat de mantenir estrictament els que comportin
tasques de gestió que no es puguin acomplir en jornada ordinària.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en l’avantprojecte
de llei de mesures del 2014 un precepte que estableixi amb claredat les
retribucions salarials per als directius del sector públic de l’Administració de
la Generalitat, a partir d’una escala que estigui en funció del pressupost i el
nombre de treballadors de l’ens. Les retribucions mai no poden superar les
dels consellers i s’han d’equiparar als alts càrrecs i subdirectors de
l’Administració de la Generalitat, en funció dels dos criteris esmentats. Els
criteris d’avaluació dels directius han d’ésser públics i el resultat de
l’avaluació s’ha de publicar anualment en el Portal de la Transparència.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar, regular i eliminar
progressivament els drets derivats de l’assistència per part d’òrgans
superiors, alts càrrecs i treballadors a òrgans col·legiats de qualsevol tipus i
a adaptar, a aquest efecte, els acords de govern reguladors vigents.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar mesures de
flexibilitat horària i, a aquest efecte, establir normativament el
reconeixement del dret a 37,5 hores de lliure disposició, en còmput anual,
per motius de salut i conciliació de la vida laboral i familiar.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el debat per a
aconseguir el consens a l’hora de definir el model de funció pública que ha
de tenir Catalunya, de manera que permeti elaborar el nou marc normatiu
de la funció pública catalana, l’avantprojecte de llei de la direcció pública
professional de Catalunya i l’avantprojecte de llei de l’organització de
l’Administració de la Generalitat.
12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear equips de treball en
tots els departaments de la Generalitat per a donar suport al Consell
Assessor per a la Transició Nacional en els diferents àmbits sectorials.
13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar totes les mesures necessàries per a potenciar l’administració
electrònica, fomentant la utilització d’altres fórmules d’identificació
electrònica per a empreses i ciutadans i millorant la interconnexió de les
administracions.
b) Redimensionar de manera notable les despeses en informes i estudis
tècnics, les despeses de representació i protocol i les dietes i gratificacions
extraordinàries.
c) Iniciar una reforma de la funció pública orientada a millorar els serveis
oferts per les administracions públiques als ciutadans, fomentant bones
pràctiques en la presa de decisions de les administracions.
d) Promoure, fent efectiva la finestreta única, la simplificació de tràmits,
l’eliminació de traves i barreres administratives i les despeses burocràtiques
per a l’inici d’activitats econòmiques, per a fer possible la simplificació de
tràmits administratius.
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XIX. TRANSPARÈNCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
1. El Parlament de Catalunya assumeix les cinquanta-una propostes
presentades pel president de la Generalitat, que són el resultat de les
aportacions de les institucions catalanes per a la regeneració democràtica.
En aquest sentit, el Parlament es compromet a aprovar les que siguin de la
seva competència i instar a l’aprovació en altres cambres legislatives i
institucions de les que no siguin de la seva competència.
2. El Parlament de Catalunya constata el treball que tots els grups
parlamentaris duen a terme en la ponència conjunta que elabora la Llei
electoral de Catalunya. Alhora, tenint en compte que aquesta llei contribuirà
a una relació més propera entre els ciutadans i els càrrecs d’elecció pública i
que és una eina bàsica per a la millora qualitativa de la democràcia, els
grups parlamentaris es comprometen a enllestir els treballs d’elaboració
d’aquesta llei abans d’acabar aquest període de sessions.
3. El Parlament de Catalunya valora el treball dels grups parlamentaris en la
ponència conjunta de la llei de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, i es compromet que sigui aprovada abans d’acabar el pròxim
període de sessions. Entre altres aspectes, aquesta llei ha d’incloure:
a) L’ampliació del Portal de la Transparència de la Generalitat a totes les
administracions al servei dels ciutadans, perquè hi hagi plena transparència,
accés a la informació i control de tots els fons públics que s’utilitzin a
Catalunya tant si són a càrrec d’administracions com si són privats.
b) L’impuls, pel que fa a l’exercici del 2014, de la publicació dels beneficiaris
i la identificació dels contractes i subvencions públics, facilitant-ne la
incorporació i l’accés a les partides de despeses dels departaments del
Govern, els ajuntaments i les altres institucions públiques o entitats
privades subvencionades.
c) L’accés a la informació pública i, especialment, l’establiment del silenci
positiu per a les peticions i un mecanisme de garantia per a les denegacions
d’aquest dret.
d) La regulació dels lobbies o grups d’interès, establint com a mínim un
registre, un codi de bones pràctiques i un règim sancionador en cas
d’incompliment.
e) L’elaboració d’un informe anual de l’estat de la transparència a
Catalunya, establint uns indicadors assimilables en l’àmbit europeu per a
fer-ne l’avaluació i proposant mesures de millorament.
f) La publicació de les retribucions, per a tots els conceptes, i de les
variacions patrimonials de tots els càrrecs d’elecció pública, els alts càrrecs
i, en general, els directius d’empreses públiques o privades que operin amb
fons públics.
4. El Parlament constata la necessitat de fomentar accions de polítiques de
transparència bancària per a afavorir la creació d’una entitat de supervisió
europea, la regulació del sector i l’exigència de transparència a les entitats
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bancàries i financeres, perquè es publiquin les inversions que s’efectuen, els
finançaments, les primes a directius, la identificació de productes tòxics i la
lluita contra els paradisos fiscals.
5. El Parlament de Catalunya constata la manca d’imparcialitat de l’actual
president del Tribunal Constitucional a l’hora de dirimir qüestions relatives a
Catalunya i al seu autogovern, atesa la seva militància política i les falsedats
expressades sobre Catalunya en diverses declaracions fetes al llarg de la
seva trajectòria.
XX. Universitats, recerca i innovació
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat el
traspàs efectiu de les beques en educació superior i a fixar els criteris per a
la distribució d’aquests fons. Amb la perspectiva de desenvolupar una
política nacional de beques pròpia i integral, el Govern de la Generalitat ha
de desenvolupar durant el primer semestre del 2014, cercant les màximes
complicitats amb la comunitat universitària, un pla general de beques i
preus públics per a estudiants d’educació superior que defineixi el model
català de beques amb el calendari d’aplicació i la dotació necessària. Aquest
pla ha de respondre a criteris de renda de les famílies o dels mateixos
estudiants, a criteris de rendiment acadèmic i excel·lència, i a criteris
territorials i de mobilitat geogràfica, amb l’objectiu de garantir un model
d’universitat socialment i territorialment inclusiu i equitatiu pel qual ningú
no sigui exclòs del sistema universitari per motius econòmics.
2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’avançar en els canvis
de governança universitària que han de permetre una gestió més eficaç, el
manteniment i la millora de la qualitat i de l’excel·lència internacional del
conjunt d’universitats catalanes, i l’assoliment de les missions que tenen
encomanades. Per a emprendre la reforma, el Parlament ha de poder liderar
la reforma del sistema de governança i coordinar-la legislativament,
garantint la participació, la transparència i el màxim consens.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, abans de
finalitzar el 2013, el projecte de llei de la ciència, com a garant de la
singularitat del model català de recerca, que ha de permetre de definir,
ordenar i regular els diversos actors, estructures i agents del sistema de
recerca, pilar bàsic de l’economia del coneixement i del model productiu de
Catalunya. Aquesta llei ha d’incloure també els principis bàsics de la carrera
científica i els principals paràmetres de distribució i assignació dels fons
nacionals de foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació
(R+D+I), ha d’introduir la perspectiva de gènere per a garantir la igualtat
d’oportunitats efectiva i ha de facilitar un marc professional per a científics,
innovadors i emprenedors en els sectors públic i privat que permeti que
Catalunya continuï les seves polítiques capdavanteres en atracció i retenció
de talent i esdevingui un país referent a escala internacional pel que fa al
desenvolupament.
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4. La llei de la ciència i els plans de recerca i innovació subsegüents han de:
a) Tenir com a objectiu fonamental aprofundir en l’impuls de la recerca com
a estructura de país i com a estratègia de competitivitat internacional, de
creixement econòmic sostenible i de millora social, en un marc de rendició
de comptes, transparència i avaluació de resultats del sistema de recerca i
innovació català.
b) Vetllar per l’autonomia de les institucions científiques.
c) Estendre i aplicar les recomanacions de la Carta europea dels
investigadors a tot el sistema català de recerca.
d) Assegurar l’aplicació de les bones pràctiques de contractació de personal
de recerca.
XXI. DEFENSA DE LES COMPETÈNCIES
1. El Parlament de Catalunya rebutja la política d’ofec fiscal, econòmic i
competencial aplicada sistemàticament pel Govern de l’Estat envers
Catalunya i que es concreta fonamentalment en:
a) L’impagament a la Generalitat de Catalunya del que estableix la
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia, corresponent als
exercicis 2008 i següents.
b) L’incompliment de la Llei orgànica 2/2012, del 27 de abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, pel que fa a la distribució dels
objectius de dèficit entre administracions, la qual cosa obliga la Generalitat i
les corporacions locals a dur a terme ajustos pressupostaris molt més greus
que els que aplica l’Administració de l’Estat.
c) L’increment de la pressió fiscal de l’Estat en l’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF), l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre
societats, impostos especials, impostos sobre l’energia, absorbint el 100%
dels increments de recaptació obtinguda, sense compartir-la amb les
comunitats autònomes, malgrat llur difícil situació financera, ni respectar els
equilibris de participació de les autonomies en determinats impostos
estatals com ara l’IVA o els impostos especials.
d) La reducció dràstica de les transferències de l’Estat a les administracions
autonòmiques en temes tan rellevants com les polítiques actives d’ocupació,
les polítiques de dependència, les polítiques destinades a la integració de les
persones immigrants, els programes de serveis socials o el fons de cohesió
sanitària, entre altres.
e) L’incompliment dels compromisos d’inversió en matèria d’infraestructures
ferroviàries.
2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat el compliment del
principi de lleialtat institucional en tots aquests aspectes i en especial el
compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, d’acord amb la metodologia pactada entre ambdues
administracions. En aquest sentit, cal exigir la transferència dels recursos
corresponents a la liquidació del saldo pendent d’exercicis anteriors,
sol·licitar el pagament de les bestretes del Fons de competitivitat
36

corresponent als exercicis vençuts i plantejar el cobrament de les bestretes
corresponents als exercicis següents.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a afrontar amb tots els mitjans
disponibles les actuacions amb finalitat recentralitzadora de l’Estat i en
particular la voluntat d’afeblir l’autogovern de Catalunya i l’autonomia local
amb el pretext de l’eficiència administrativa, l’estalvi econòmic, l’eliminació
de duplicitats i la garantia de la unitat de mercat.
4. El Parlament de Catalunya constata que les sentències emeses pel
Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem que han establert les bases i la
convocatòria de subvencions per a dur a terme programes de cooperació i
voluntariat socials amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF vulneren les
competències autonòmiques i assenyalen que la Generalitat és la
responsable de tramitar, resoldre i pagar aquests ajuts, en el marc de les
seves competències exclusives. El Parlament de Catalunya constata una
vegada més aquest incompliment i insta el Govern a continuar reclamant-ne
el compliment perquè es territorialitzin els fons derivats del 0,7% de l’IRPF
en funció dels recursos recaptats a Catalunya, per a destinar-los a projectes
de les entitats socials de Catalunya. Així mateix, el Parlament de Catalunya
insta el Govern a emprendre les accions legals corresponents davant els
òrgans judicials competents amb relació a la convocatòria de subvencions
per al 2013.
5. El Parlament de Catalunya constata que la Llei de l’Estat 39/2006, del 14
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència, s’ha mostrat clarament insuficient per a donar
resposta a les necessitats i les demandes de les persones amb dependència
o amb situacions d’especial necessitat i ha esdevingut una llei sense un
finançament suficient, que vulnera les competències exclusives de la
Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials. Davant
l’incompliment reiterat del Govern de l’Estat espanyol en el procés
d’aplicació de la Llei de la dependència, el Parlament de Catalunya insta el
Govern a elaborar i presentar, abans del finiment d’aquesta legislatura, una
llei catalana de promoció de l’autonomia personal que ofereixi els recursos
més adequats a les persones en situació de dependència, que incorpori
programes de prevenció i promoció de l’autonomia personal i que alhora
vetlli per la sostenibilitat del sistema.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat
la gestió per a la Generalitat de Catalunya dels ports i els aeroports.
7. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat del Govern de l’Estat
en la seva política envers el canvi climàtic, per la seva contínua i
sistemàtica voluntat d’obviar les comunitats autònomes, impulsant accions
més enllà de les seves competències, aplicant de manera abusiva els
principis generals de planificació i actuació en matèria econòmica. Els
programes coneguts com a plans d’impuls al medi ambient, PIMA i PIMA
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Sol, són els últims exemples d’aquesta clara voluntat recentralitzadora i de
menysteniment del Govern de la Generalitat.
8. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a l’Avantprojecte de
llei de col·legis professionals, elaborat pel Govern de l’Estat, que menysté la
qualitat dels serveis professionals i crea un model centralista. El Parlament
de Catalunya insta el Govern, en l’exercici de les seves competències, a
reforçar el paper dels col·legis professionals, en el marc de la Directiva
europea de serveis, de manera que el país disposi de professionals de
qualitat al servei de l’activitat econòmica i social que un país modern
requereix.
XXII. FISCALITAT
1. Atès l’actual context de disminució de la recaptació a causa de la crisi
econòmica, la persistència d’un dèficit fiscal continuat, l’impagament dels
deutes i la reducció de les transferències finalistes del Govern espanyol a la
Generalitat, el Parlament de Catalunya constata la necessitat d’incrementar
els ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya per a contribuir a
garantir la sostenibilitat de l’estat del benestar i de les finances públiques.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, conjuntament
amb la tramitació del pressupost per a l’exercici del 2014, una reforma de
l’impost de successions i donacions, d’acord amb els principis següents:
a) L’increment de la progressivitat de l’impost, de manera que el tipus de
gravamen efectiu resultant de la reforma s’incrementi relativament més per
a les bases imposables més altes.
b) La garantia d’una recaptació assimilable, com a mínim, a la que
generaria la simple derogació de la Llei 3/2011, del 8 de juny, de
modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre
successions i donacions.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en paral·lel a la
tramitació del Projecte de llei de pressupostos per a l’any 2014, un projecte
de llei de fiscalitat ambiental que inclogui com a mínim les figures
tributàries següents:
a) Impost sobre les emissions de l’aviació comercial.
b) Impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica.
c) Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera.
d) Mesures impositives de caràcter mediambiental, en la línia dels països
europeus de l’entorn de Catalunya, per a la reducció de residus i la millora
del reciclatge.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, abans que fineixi
l’any, el Projecte de llei de creació d’un impost sobre els habitatges
desocupats propietat de societats mercantils d’entitats financeres.
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5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, abans que fineixi
l’any, el decret pel qual s’estableixin els criteris de tarifació per a la
implantació de l’eurovinyeta en aplicació dels principis establerts per la
Directiva 1999/62/CE, del 17 de juny, modificada per la Directiva
2006/38/CE, del 17 de maig, i per la Directiva 2011/76/UE, del 27 de
setembre.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar i adaptar a la
legislació vigent la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre
grans establiments comercials.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar desplegant el
Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipòsits en les
entitats de crèdit, perquè l’Estat faci efectiva la recaptació o compensació
corresponent.
XXIII. FRAU FISCAL
1. El Parlament de Catalunya constata que, tant a l’Estat espanyol com a
Catalunya, el grau de compliment fiscal, amb una economia submergida
que s’estima que representa al voltant del 20% del PIB, és substancialment
més baix que al conjunt de la Unió Europea.
2. El Parlament de Catalunya constata que aquest baix compliment fiscal no
només comporta una minva de recursos molt significativa –una pèrdua de
recaptació potencial al conjunt de l’Estat de poc més de 30.000 milions
d’euros anuals–, sinó també una vulneració dels principis d’equitat
horitzontal: els contribuents han de suportar tipus impositius molt més alts
del que caldria o la ciutadania, unes prestacions públiques molt inferiors a
les que correspondria.
3. El Parlament de Catalunya constata que actualment el Govern té
instruments molt limitats però no inexistents per a la millora del
compliment, en la mesura que només té competències de gestió sobre el
5% aproximadament de tots els impostos recaptats a Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a proposar la modificació de la
Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, per a
regular els paràmetres bàsics i els objectius de millora del compliment fiscal
que han de contenir els plans de control anual de l’Agència Tributària de
Catalunya.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar com un dels principals
objectius en el desenvolupament de l’Administració tributària catalana la
millora del compliment fiscal, de manera que es pugui situar per sobre de la
mitjana europea en el termini dels cinc anys posteriors a l’assumpció de la
gestió plena de tots els tributs suportats a Catalunya.
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XXIV. LLUITA CONTRA LA POBRESA
El Parlament de Catalunya constata que els nivells de pobresa dels darrers
anys són preocupants i s’han agreujat pels efectes de la crisi econòmica i,
per això, insta el Govern a reforçar els instruments per a afrontar-los,
seguint la línia esbossada en les darreres mocions del Parlament, i, per
damunt de tot, a situar la lluita contra la pobresa en l’eix central de les
polítiques socials. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el
Govern a aprovar, abans que fineixi el 2013, el pacte per la lluita contra la
pobresa, amb mesures planificades i pressupostades, i a aprovar i aplicar,
de manera immediata, un pla específic de lluita contra la pobresa que
contingui actuacions concretes i escenari econòmic.
XXV. FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL I PER A L’OCUPABILITAT
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la necessitat de millorar la
formació professional i adaptar-la a les necessitats educatives i
d’ocupabilitat de la societat catalana, insta el Govern a presentar, en el
termini del curs 2013-2014, una nova llei que creï un sistema de formació
professional orientat a donar més ocupabilitat a l’alumnat i que respongui a
les necessitats de l’economia catalana. Aquesta llei ha de recollir les
consideracions següents:
Primer. Ha de tendir a la creació de centres específics de formació
professional en què es disposi d’un volum mínim d’oferta que permeti
guanyar economies d’escala i oferir tots els tipus de formació professional
(inicial, contínua i ocupacional).
Segon. Ha d’afavorir que la planificació educativa compleixi els requisits
següents:
a) Incrementar l’oferta en les zones en què la demanda ho requereixi.
b) Establir una oferta contextualitzada en el territori que afavoreixi els
itineraris professionals.
c) Continuar oferint les unitats formatives incloses en el currículum per a la
formació contínua a demanda de les empreses.
Tercer. Ha de potenciar la flexibilitat en l’accés a la formació professional,
considerant la matrícula parcial, l’oferta a distància, el reconeixement de
l’experiència laboral i el suport formatiu a les empreses.
Quart. Ha de potenciar les adaptacions curriculars i els títols propis per a
donar una resposta millor a les necessitats de les empreses i a l’ocupabilitat
dels joves.
Cinquè. Ha d’establir de manera ordinària convenis de col·laboració amb les
empreses i les organitzacions empresarials de l’entorn per a fer possible una
oferta de formació adequada a llurs necessitats.
Sisè. Ha d’incrementar el nombre de contractes o beques de formació per a
potenciar la modalitat dual adaptada al context empresarial de Catalunya.
Setè. Ha de fer que els centres prestin serveis d’orientació amb l’objectiu de
donar resposta als diversos col·lectius d’usuaris.
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Vuitè. Ha d’aplicar immediatament un sistema de bonificacions que cobreixi
el 50% del preu públic, com a mínim, per a l’alumnat que tingui concedida
una beca.
Novè. Ha d’enfortir la coordinació dels departaments d’Ensenyament i
d’Empresa i Ocupació per a promoure la integració funcional de la formació
professional.
Desè. Ha d’incrementar l’oferta pública de places de formació professional
en tots els nivells (PQPI, CFGM i CFGS) i adequar-les a les necessitats reals.
Onzè. Ha d’incrementar l’oferta pública del curs d’accés del grau mitjà al
grau superior (el CAS) per a facilitar la continuïtat d’estudis de l’alumnat de
formació professional.
Dotzè. Ha d’implantar plans d’acció tutorial als cicles formatius de grau
mitjà per a millorar el rendiment acadèmic i disminuir l’abandonament
prematur dels estudis.
Tretzè. Ha de posar en funcionament les equivalències d’unitats de
competències i mòduls formatius a l’oferta de formació professional que
sigui un referent comú per a obtenir títols de formació professional inicial i
certificacions de professionalitat de la formació ocupacional i perquè la
formació ocupacional estigui orientada a l’obtenció de certificats de
professionalitat.
Catorzè. Ha de donar compliment a la creació d’un programa de difusió a
les petites i mitjanes empreses, organitzacions patronals i sindicals, gremis i
altres agents econòmics i socials, sobre la formació professional dual, tal
com es va aprovar en la Moció 22/X del Parlament de Catalunya, sobre
l’atur i les mesures per a fomentar l’ocupació, el 23 de maig de 2013.
Quinzè. Ha de donar compliment a l’exigència al Govern de l’Estat del
traspàs dels recursos de formació contínua de la Comissió Nacional
Tripartida al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, tal com es
va aprovar en la Moció 22/X del Parlament.
Setzè. Ha de donar compliment a la definició i el desplegament d’una unitat
de competència relacionada amb el coneixement de llengües estrangeres,
tal com es va aprovar en la Moció 22/X del Parlament.
Dissetè. Ha de donar compliment a la creació d’un programa de difusió a les
petites i mitjanes empreses per a obtenir formació a demanda d’empresa,
amb la seva corresponent bonificació, tal com es va aprovar en la Moció
22/X del Parlament.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar i actualitzar periòdicament un mapa de necessitats formatives
relacionades amb les demandes del mercat de treball. Aquest mapa, que
s’ha d’elaborar en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, els
agents socials i les entitats locals, ha de servir de base per a establir una
planificació dinàmica de l’oferta formativa més adequada a les necessitats
del mercat de treball.
b) Incrementar el nombre de places dels diferents sistemes de formació
professional i ocupacional, especialment en sectors emergents, reorientar
l’oferta en funció de les necessitats dels sectors productius, i garantir que
les taxes no impedeixin l’accés a la formació professional per motius
econòmics.
41

c) Elaborar i aplicar un pla per a integrar els subsistemes de formació
professional i apostar per la connexió de la formació i l’empresa per mitjà
de la formació professional dual i en alternança.
d) Millorar el sistema de reconeixement de competències adquirides amb
l’experiència laboral per mitjà de convocatòries obertes permanents, que
permetin en qualsevol moment iniciar el procés de reconeixement.
e) Impulsar mecanismes de col·laboració estable amb els centres de
formació professional inicial per a potenciar-hi l’oferta de formació contínua
i formació ocupacional, especialment en els centres de titularitat pública,
com a millor garantia d’una oferta integrada de formació professional en tot
el territori i tots els sectors.
XXVI. SEGURETAT
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat a estudiar la
viabilitat de l’anticipació de l’edat de jubilació dels membres de Cos de
Mossos d’Esquadra, en la mateixa línia que els altres cossos i forces de
seguretat de l’Estat com la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia i
l’Ertzaintza.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat a equiparar la Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra amb la resta de forces i cossos de
seguretat de l’Estat en l’àmbit de les persecucions transfrontereres
regulades al conveni de Blois.
3. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat l’assumpció
exclusiva per la Generalitat de Catalunya de les competències executives en
matèria de seguretat de ports i aeroports i el salvament marítim a les
costes de Catalunya, i el traspàs dels mitjans i els recursos necessaris per a
l’exercici d’aquestes competències.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i reforçar les
polítiques preventives i de sensibilització de l’alumnat per a lluitar contra
totes les formes de discriminació i maltractament, especialment pel que fa a
la violència a l’escola, com ara l’assetjament, el ciberassetjament i les
conductes de xenofòbia.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i reforçar
l’adscripció universitària de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i a
incloure la formació de rang universitari en el programa de l’Institut.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat a cedir al Servei
Català de Trànsit els ingressos obtinguts per la Direcció General de Trànsit,
de l’Estat, dels ciutadans amb domicili fiscal a Catalunya a les estacions
d’inspecció tècnica de vehicles (ITV), perquè reverteixin en inversions en
seguretat viària a Catalunya.
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7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar una política en
l’àmbit de la prevenció, la detecció precoç i les respostes al maltractament
de persones grans, de manera que serveixi per a minimitzar el risc que pot
patir aquest col·lectiu i s’activin les actuacions socials, sanitàries i penals en
els casos en què es requereixin.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a encomanar al recent creat
Comitè d’Ètica de la Policia la redacció del Codi d’ètica de la Policia de
Catalunya i el seguiment anual del compliment, com a instrument de
foment permanent de les bones pràctiques policials, tal com recomana la
Unió Europea.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un protocol de
reparació del dany per a la indemnització a les víctimes d’actuacions
policials, quan s’acrediti responsabilitat objectiva administrativa, en què a
més s’estimi l’aplicació de la indemnització retroactiva per a les persones
que han estat afectades per pilotes de goma. Aquest protocol ha de tenir
com a model els vigents en països de l’entorn de Catalunya.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a enfortir les polítiques de
prevenció i resolució alternativa de conflictes elaborant un procediment
normalitzat de treball (PNT) sobre metodologia en la mediació policial
comunitària.
XXVII. ENERGIA
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la política energètica estatal
posa en greu compromís el desenvolupament de les energies renovables
que, juntament amb l’estalvi i l’eficiència energètica, són uns dels eixos
fonamentals per a construir un model energètic, sostenible i baix en carboni
que permeti assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle (GEH) a curt i mitjà termini.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les
gestions necessàries davant l’Administració de l’Estat perquè es modifiqui la
legislació aplicable en matèria de tarifes elèctriques i es permeti fer una
contractació de la potència necessària durant la temporada de reg i una
altra contractació de la potència mínima necessària per al manteniment de
les instal·lacions.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les
gestions necessàries davant l’Administració de l’Estat perquè es modifiqui la
legislació que permeti la interconnexió entre la xarxa de producció d’energia
elèctrica renovable amb les xarxes de regadiu, és a dir que es pugui
construir un sistema intel·ligent que aprofiti les instal·lacions de reg i de
producció d’energia renovable per a treure’n el màxim rendiment.
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XXVIII. AIGUA
1. El Parlament insta el Govern a garantir la titularitat pública del servei
adjudicat d’Aigües Ter Llobregat i a vetllar perquè la gestió de l’aigua com a
servei públic es continuï prestant amb la màxima qualitat i al millor preu per
als ciutadans.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar el sistema
transaccional de seguiment del compliment de les obligacions derivades del
contracte de concessió del servei de subministrament en alta de l’àmbit Ter
Llobregat.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir sempre la titularitat
pública de la propietat de l’aigua i a prioritzar la gestió pública de l’aigua en
alta, sempre que sigui possible.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els treballs de revisió
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el Programa de
mesures, que ha de culminar amb l’aprovació d’un nou pla a finals del 2015,
complint el calendari del segon cicle de la planificació hidrològica, el qual ha
d’incloure la progressiva implantació de cabals ambientals.
5. Atès que, a primers de juliol d’enguany, el Consell de l’Aigua de la
Demarcació de l’Ebre va procedir a informar favorablement sobre el Pla
hidrològic de la conca (amb el vot en contra dels representants de la
Generalitat de Catalunya), i va restar només l’aprovació del Consell de
Ministres, i tenint en compte que aquesta proposta de Pla hidrològic no
respecta en essència la Directiva marc de l’aigua ni els cabals ecològics
mínims per a garantir la supervivència dels rius de Catalunya, vulnerant,
d’altra banda, la normativa estatal recollida en la instrucció tècnica de
planificació hidrològica i en la disposició addicional desena de la Llei de
l’Estat 10/2001, del 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, relativa al Pla
integral de protecció del delta de l’Ebre, el Parlament de Catalunya insta el
Govern a continuar defensant els cabals ambientals del riu Ebre per a
preservar la sostenibilitat ambiental i la biodiversitat del delta de l’Ebre,
amb oposició frontal a l’aprovació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, i a
fer les gestions necessàries davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) i el Ministeri per a incrementar aquests cabals de manteniment del
tram final de l’Ebre i, per tal d’aconseguir la modificació del Pla hidrològic de
la conca de l’Ebre (PHCE), a fi que s’ajusti als requeriments de la legislació
comunitària, i en especial a l’establiment d’un règim de cabals ecològics que
garanteixi la conservació del Segre, de l’Ebre i del Delta en un bon estat
ecològic, d’acord amb els criteris tècnics establerts en la proposta de cabals
aprovada per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el
Parlament de Catalunya.
6. El Parlament de Catalunya vol subratllar que el manteniment i la
preservació del patrimoni natural en general, i en el cas concret del delta de
l’Ebre, no són cap obstacle al desenvolupament econòmic dels diversos
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sectors econòmics ni tampoc no són contraris a satisfer les necessitats de
les persones; al contrari, només serà possible el desenvolupament
econòmic si es fa atenent els principis d’eficiència i equilibri.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el nou programa de
seguiment i control del districte de conca fluvial de Catalunya 2013-2018.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar els mapes de
perillositat i risc, com a pas previ per a l’elaboració del futur pla de gestió
del risc d’inundació.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar la revisió de les
zones vulnerables de Catalunya i a continuar la implantació de mesures per
a la reducció de la contaminació per nitrats a les aigües subterrànies de
Catalunya.
10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar la revisió de les
zones sensibles a les conques internes de Catalunya que necessitin més
protecció.
11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar l’execució de les
obres incloses en el Pla de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU)
–actualment en revisió– que puguin comportar responsabilitats per als
càrrecs electes locals.
XXIX. AGRICULTURA
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de dur a terme un debat
monogràfic sobre la situació de l’agricultura a Catalunya per a analitzar en
profunditat l’estat actual del sector, al voltant del qual gira una part molt
important de l’economia catalana i del territori, i de consensuar propostes i
accions que permetin impulsar-ne el desenvolupament.
XXX. ESPORTS
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport als consells
esportius perquè puguin dur a terme la gestió, l’organització i la promoció
d’activitats esportives en edat escolar a Catalunya, d’acord amb el que
disposa el Pla estratègic de l’esport escolar i universitari de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar el Pla nacional
de promoció de l’activitat física i l’esport i a crear la xarxa de centres de
medicina esportiva de Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar la revisió i
l’actualització del Pla d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya
amb criteris de funcionalitat i racionalitat, amb l’objectiu que la millora
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garanteixi el dret a l’activitat física i a l’esport en les millors condicions
d’igualtat per a tothom.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a efectuar totes les accions
necessàries per a aconseguir una regulació que exceptuï de l’afiliació a la
Seguretat Social la figura del voluntari esportiu, dels clubs i les entitats
esportives de Catalunya, i també a posar tots els esforços en la viabilitat i la
continuïtat del model esportiu català.
XXXI. MITJANS DE COMUNICACIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer el caràcter
d’estructura d’estat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) i a dotar-la de prou recursos per a mantenir la competitivitat dels
mitjans que la integren, evitant qualsevol retrocés que afecti els elements
essencials del servei públic: cohesió social i territorial, llengua, cultura,
qualitat informativa, creativitat i innovació.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir una proposta
d’aportació econòmica suficient, mitjançant el contracte programa, que
aporti un marc d’estabilitat per als propers quatre anys.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant la
producció pròpia i a internacionalitzar i exportar els seus productes, alhora
que s’aprofita i es potencia un concepte d’externalització entès com el
treball conjunt amb el clúster audiovisual i la creació de sinergies amb la
indústria catalana del sector, que permeti el creixement mutu.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a liderar la modificació de les
lleis que regulen el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb l’objectiu de garantir-ne la pluralitat,
desgovernamentalitzar-los i posar-los sota el control del Parlament,
assegurant així el manteniment de la pluralitat.
XXXII. Justícia
1. El Parlament de Catalunya proposa la creació del Consell de Justícia de
Catalunya com a òrgan de suport i assessorament del Govern de la
Generalitat, que ha d’ésser integrat per una presidència i nou membres
vocals, per magistrats i jutges de Catalunya, i juristes de prestigi, amb unes
funcions emmarcades en l’actual Estatut, per a afavorir la coordinació, el
diàleg i la participació en les accions de l’àmbit competencial que són
pròpies del Govern de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya proposa la creació, en el marc del Centre
d’Estudis Jurídics del Departament de Justícia, de l’Observatori Català de la
Justícia en Violència Masclista, per a establir les estadístiques pròpies
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imprescindibles del sistema penal en aquesta matèria, la centralització de
dades policials i judicials de Catalunya i la promoció d’estudis especialitzats
en l’àmbit de les respostes del sistema penal al fenomen de la violència
masclista a Catalunya.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el servei públic de la
justícia a Catalunya prioritzant la dotació de recursos humans i materials,
amb criteris d’estabilitat de plantilla i retribucions, i prioritzant l’equitat
territorial pel que fa als serveis i equips tècnics d’assessorament per a
l’atenció a menors i víctimes, especialment les víctimes de violència
masclista i les de violència xenòfoba.
4. El Parlament de Catalunya requereix al Govern espanyol que suprimeixi
les taxes judicials en aplicació dels criteris judicials que s’han pronunciat en
aquest sentit, considerant que mantenir-les restringeix l’accés de la
ciutadania a la justícia, i que destini recursos econòmics específics per a
mantenir els serveis de justícia gratuïta i torn d’ofici a Catalunya i per a
recuperar la planta judicial de jutges i magistrats substituts als quals van
fer cessar en llurs funcions, perquè s’hi puguin reincorporar en l’exercici del
2014.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar la màxima difusió i a
enfortir les accions polítiques derivades del Pla de mesures d’execució penal
a Catalunya, tot explicant-ne els principis rectors, les línies de política penal
i el model català del sistema de compliment de penes privatives de llibertat
i mesures penals alternatives o comunitàries a Catalunya, i també les
accions focalitzades envers els diversos col·lectius, especialment pel que fa
a les dones, als estrangers i a les persones amb problemes de
drogoaddicció, des d’una perspectiva integral i fent palesa la coordinació
amb les diverses administracions, municipis, entitats col·laboradores i
voluntariat social, d’acord amb la tradició participativa del teixit associatiu
del país en les polítiques d’interès general.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar duent a terme
polítiques actives per tal de garantir i incrementar l’ús del català a la justícia
i continuar impulsant les iniciatives legislatives necessàries per tal que el
coneixement de la llengua catalana sigui un requisit de capacitat per a
jutges, magistrats, fiscals i secretaris per a exercir a Catalunya, d’acord
amb les proposicions de llei que s’han presentat en aquest sentit tant al
Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats.
XXXIII. JOVENTUT
1. El Parlament de Catalunya es ratifica en tots els acords presos en el
debat del Ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya i
constata la necessitat d’impulsar de manera urgent les mesures i les accions
recollides en la Resolució 301/X del Parlament, sobre la situació de la
joventut.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, mitjançant
diversos departaments, un pla per a desenvolupar les mesures recollides en
la Resolució 301/X del Parlament i establir així la planificació per a
començar-les a aplicar al més aviat possible.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar el Projecte del Pla
nacional de joventut de Catalunya per al 2020 i a presentar-lo a aquest
Parlament durant el proper període de sessions del 2014.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, en el transcurs del
proper període de sessions, l’espai de concertació format pel Govern i els
agents socials i econòmics més representatius de Catalunya en l’àmbit de
l’ocupació juvenil, és a dir, sindicats, patronals i el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), per a elaborar un nou acord marc per a
l’ocupació juvenil.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a coordinar els punts
d’informació juvenil i les oficines de joves repartides per Catalunya, que
integren la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil, amb el Servei d’Ocupació
de Catalunya, per a compartir una única cartera de serveis per a l’ocupació
destinada al jovent.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar la garantia juvenil i
crear una taula d’aplicació, seguiment territorial i avaluació del
desplegament de la garantia juvenil formada per tots els agents implicats
en el programa.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc del desplegament
del pla per a lluitar contra l’èxode juvenil, a dotar de prou recursos les
delegacions i les oficines de la Generalitat a l’exterior, i també els casals
catalans, perquè facin la funció d’acollida, acompanyament i aixopluc
institucional del jovent català. En la mateixa línia, el Parlament de
Catalunya insta el Govern a desenvolupar i posar en marxa una plataforma
virtual que aglutini la informació de servei i contacte per al jovent que
marxa fora del país, en el transcurs del proper període de sessions.
8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar una campanya de
participació juvenil durant el 2014 per a augmentar la participació
democràtica, social, cultural, política, educativa i associativa.
9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat
la distribució justa dels recursos econòmics provinents del programa de
garantia juvenil, fet que ha de permetre poder desenvolupar el model català
de garantia juvenil.
XXXIV. IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES
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El Parlament de Catalunya, malgrat que reconeix els importants avenços
assolits en la igualtat de drets i de fets entre dones i homes, constata que la
situació de desigualtat continua essent important. En aquest sentit, mentre
no entri en vigor la Proposició de llei d’igualtat entre homes i dones que
s’està elaborant en ponència conjunta dels grups parlamentaris, el
Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar promovent el valor de la igualtat d’homes i dones i les
condicions perquè sigui real i efectiva.
b) Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a
l’ocupació, en la formació, en la promoció professional i en les condicions de
treball.
c) Vetllar per l’assoliment d’una igualtat retributiva efectiva i per l’accés als
llocs directius i de comandament, i tenir en compte, com a criteri prioritari a
l’hora d’optar a subvencions o ajuts públics de la Generalitat de Catalunya,
les empreses que compleixin la paritat mínima del 40% i el 60% en llurs
consells d’administració i de direcció.
d) Assegurar la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de
gènere en totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i
efectiva i la paritat entre dones i homes.
e) Lluitar contra totes les formes de violència contra les dones i els actes de
caràcter sexista i discriminatori.
f) Fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural,
històric, social i econòmic.
g) Vetllar per la participació de les dones en igualtat de condicions en tots
els àmbits públics i privats.
h) Denunciar i reparar qualsevol discriminació, de manera que les dones
puguin viure amb dignitat i lliures de qualsevol tipus d’explotació o
maltractament.
i) Garantir la igualtat de les polítiques de salut en els àmbits de la
prevenció, la promoció, la protecció i l’atenció integral que assegurin la
preservació de la salut física, mental i afectiva i un benestar global.
XXXV. GOVERNS LOCALS
El Parlament insta el Govern a fer efectiu, prioritàriament abans que fineixi
l’any, els pagaments pendents que la Generalitat de Catalunya té amb els
ens locals per diversos conceptes, sigui per actuació ordinària o bé per
inversió, i a dotar de cara a l’exercici del 2014 una partida pressupostària
per a començar a fer efectius els pagaments pendents de les subvencions
que es van atorgar els anys anteriors als ajuntaments a partir de la
convocatòria, actualment prorrogada, de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial.
XXXVI. LLUITA CONTRA EL FEIXISME
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1. El Parlament de Catalunya condemna solemnement tota declaració o
activitat que comporti qualsevol trivialització, al·lusió comparativa injuriosa,
exculpació o negació del nazisme, del franquisme i de la resta de règims
feixistes i totalitaris.
2. El Parlament de Catalunya condemna els assassinats comesos a França i
a Grècia en els darrers temps per grups d’ideologia nazi o feixista.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Promoure totes les accions legals necessàries per a procedir a la
il·legalització dels grups feixistes, nazis, xenòfobs o homòfobs que utilitzen
o propugnen la violència, i reclamar al Govern de l’Estat que adopti aquesta
mesura.
b) Presentar a aquest Parlament, per mitjà del Departament d’Interior, un
informe exhaustiu sobre la presència i les activitats dels grups feixistes,
nazis, xenòfobs o homòfobs a Catalunya.
c) Incrementar, per mitjà del Cos de Mossos d’Esquadra, la vigilància sobre
els grups feixistes, nazis, xenòfobs o homòfobs.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2013
El secretari tercer

Josep Rull i Andreu

La presidenta del Parlament

Núria de Gispert i Català
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