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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 

articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents propos-

tes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general del 

Govern (tram. 255-00002/11). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

REFERÈNDUM 

 

En els darrers anys, una àmplia majoria de la societat catalana ve expressant 

de manera diversa i plural, però alhora inequívoca, una profunda convicció i 

una legítima voluntat de decidir sobre el nostre futur polític com a nació.  

Aquesta  exigència de reconeixement com a nació i del dret a decidir s’ha vin-

gut expressant de manera diversa a través de  mobilitzacions socials, eleccions 

polítiques, acords del Parlament de Catalunya, utilitzant  els mecanismes que 

la democràcia posa a l’abast de la ciutadania.  

Front a aquestes reivindicacions que són profundament democràtiques, la res-

posta del Govern espanyol en aquests darrers cinc anys ha estat no sols de 

rebuig, sinó de negativa total a obrir cap via de diàleg. Al contrari, el PP  ha 

utilitzat les reivindicacions de la gran majoria de la societat catalana com a 

arma política electoral per fiançar la seva estratègia de conflicte i guanyar així 

espai polític i electoral  

La negativa a parlar-ne i a buscar solucions ha provocat un bloqueig de les rei-

vindicacions democràtiques i nacionals de la majoria de la ciutadania de Cata-

lunya i de retruc s’ha convertit, junt amb la corrupció i les polítiques 

d’austeritat que castiguen a la majoria, en el principal factor de bloqueig de la 

governabilitat política espanyola.  
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Per encarar aquesta situació esdevé fonamental que, malgrat les diferències 

existents entre les diferents forces polítiques catalanes en relació a la forma 

d’organització política de Catalunya i les diferències sobre la forma i el camí 

per assolir-los, siguem  capaços de posar més èmfasi en allò que ens uneix 

que en allò que ens separa.  

En aquest sentit, sembla evident que el gran punt de trobada de les diferents 

posicions polítiques que reivindiquem els drets nacionals de Catalunya i el dret 

a decidir, com a forma de fer-lo efectiu, és l’exigència  de la celebració d’un 

referèndum a través del qual la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se de 

manera democràtica sobre el seu futur com a nació i sobre la forma 

d’organització política que considera més adequada per Catalunya.    

Tenim al nostre abast recents experiències internacionals que avalen aquesta 

manera democràtica de procedir. I a més, existeixen en el marc jurídic actual 

mecanismes suficients com per fer viable aquest referèndum.   

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1) El Parlament de Catalunya considera necessari impulsar des de els par-

tits polítics i les organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin 

agrupar al voltant de l’exigència de celebració d’un referèndum al mà-

xim de forces polítiques, organitzacions sindicals i socials, moviments i 

entitats veïnals i socials.  I insta al Govern a reconèixer i donar suport a 

la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil. 

2) El Parlament de Catalunya encoratja i fa seus tots els esforços encami-

nats a la celebració d’un referèndum que compti en la seva convocatò-

ria, formulació  i organització, amb les màximes garanties d’inclusió per 

al conjunt de la societat catalana, que estimuli la més àmplia participa-

ció i que cerqui el reconeixement previ de la Unió Europea i la comunitat 

internacional, per tal que, d’aquesta consulta, es desprenguin efectes 

polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica ex-

pressada per la ciutadania.   

3) El Parlament de Catalunya acorda impulsar les iniciatives polítiques i 

parlamentaries necessàries davant l’Estat Espanyol per possibilitar, la ce-

lebració d’un referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya 

en relació al nostre futur polític com a nació. 
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Proposta de resolució 2 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA 

 

El mes de gener de 2013 es va sol·licitar al Parlament de Catalunya l’admissió 

a tràmit de la proposició de llei per regular la renda garantida de ciutadania 

establerta a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia, per tal d’iniciar la recollida 

de signatures exigides per l’article 3 de la Llei 1/2006, d’iniciativa legislativa 

popular, que va ser admesa a tràmit per mitjà   de resolució de la Mesa de 13 

de març de 2013.  

El mes de desembre de 2013 va registrar-se a la Mesa del Parlament de Catalu-

nya la Iniciativa Legislativa Popular per regular la Renda Garantida de Ciutada-

nia establerta a l’article 24.3 de l’ Estatut d’ Autonomia, amb el suport de  

121.191 signatures. Va ser admesa a tràmit, com a proposició de llei,  el  mes 

de febrer de 2014, i es va decidir que es tramités pel procediment d’ urgència. 

Malgrat la decisió de la Mesa de tramitar aquesta proposició de llei  pel proce-

diment d’urgència,  malgrat la necessitat  i la urgència de fer efectiu aquest 

dret per garantir els mínims d’una vida digna a les persones i famílies que vi-

uen per sota del llindar de la pobresa, malgrat es tracta d’una iniciativa legisla-

tiva popular com a manifestació de la necessària participació política dels ciu-

tadans i ciutadanes de Catalunya en l’activitat legislativa del Parlament, durant 

els darrers dos anys de la passada legislatura no es varen poder acabar els tre-

balls parlamentaris per aprovar la proposició de llei. 

Aquesta circumstància ha comportat que durant la present legislatura s’hagin 

hagut de reprendre els treballs en el si de la ponència, treballs que és previst 

finalitzar durant aquest mes d’ octubre de 2016, quasi 4 anys després de l’inici 

de la seva tramitació. 

En coherència amb la urgència que el Parlament va decidir donar a la tramita-

ció d’aquesta proposició de llei, i amb el fet que es tracta de la regulació d’un 

dret que ha de donar resposta a la creixent situació d’emergència social.   
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

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

ries per tal que  durant l’any 2017 es posi en marxa de forma efectiva la pres-

tació de la renda garantida de ciutadania. 

 

Proposta de resolució 3 

ERADICAR LES AGRESSIONS SEXUALS CONTRA LES DONES 

 

La violència sexual contra les dones és un greu atemptat contra la seva lliber-

tat, la seva dignitat i la seva integritat física i psíquica i constitueix una de les 

formes més freqüents de violència de gènere, és a dir, de violència contra les 

dones pel fet de ser-ho.  

La violència sexual és fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control 

sobre les dones. És, doncs, una eina més de les usades per dominar, controlar 

i humiliar les dones, envaint el seu cos, la seva ment i la seva sexualitat. 

A Catalunya, la violència sexual i els abusos sexuals comprenen ‘qualsevol acte 

de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observa-

ció i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de ma-

nipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona 

agressora pugui tenir amb la dona una relació conjugal, de parella, afectiva o 

de parentiu’ (article 4 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista), tot i que no totes aquestes accions estan tipifi-

cades com a delicte. 

Els efectes de la violència sexual sobre la salut són nombrosos. Entre les con-

seqüències sobre la salut sexual i reproductiva hi ha les disfuncions sexuals, 

embarassos no desitjats, infeccions de transmissió sexual, el virus de la im-

munodeficiència humana i la síndrome d’immunodeficiència adquirida, i un 

major risc d’adoptar conductes sexuals de risc. Els efectes sobre la salut men-

tal poden ser greus i de llarga durada, com ara trastorns per estrès posttrau-

màtic, depressions, temptatives de suïcidi, consum de substàncies tòxiques, 

etc. S’estima que el 33% dels casos d’estrès posttraumàtic en dones és atribuït 

a situacions d’abusos sexuals en la infància. 

En la nostra cultura, on el sexe es considera un dret masculí, les agressions 

sexuals contra les dones s’han banalitzat, quan no s’han invisibilitzat directa-

ment o, fins i tot, han estat tolerades en el cas que no hagin estat explícites. 
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La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre vio-

lència del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la 

qual constava que el percentatge de les agressions sexuals no denunciades 

oscil·la entre el 50% i el 75%.   

Es calcula que entre el 15 i el 25% de dones han estat víctimes d’una agressió 

sexual. D’altra banda, una de cada quatre noies de secundària considera que  

en el centres es produeixen agressions sexuals entre la gent de la seva edat.  

Les dones sovint no denuncien les agressions sexuals per vergonya, per por, 

per la por a les represàlies, pel risc de ser culpabilitzades, pel risc de ser humi-

liades.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Donar a conèixer a tots els hospitals i centres de salut el “Document 

operatiu de violència sexual”, contingut en el “Protocol per a l’abordatge 

de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya (desembre, 

2010)”, i fer que sigui d’obligat compliment i vetllar perquè s’apliqui a 

tot el territori. 

2) Preveure una figura d’acompanyament psicològic a la víctima de 

l’agressió des del primer moment. 

3) Implementar campanyes per a la població sobre les agressions sexuals a 

dones i la manera com cal actuar i on han d’anar si es produeixen. 

4) Formar de manera específica el personal de salut, comissaries, judicatu-

ra, serveis socials, centres educatius perquè sàpiguen com atendre les 

víctimes i perquè evitin la revictimització. 

5) Introduir de manera sistemàtica l’educació afectivo-sexual a les escoles i 

instituts. 

 

Proposta de resolució 4 

LLOGUER ABUSIU 

 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del 

2016 s’han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, 
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situació provocada tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes per-

sones i famílies no disposen d’ingressos per una vida digna, com per l’espiral 

inflacionista i especulativa del mercat de lloguer. 

D’altra banda, els preus dels lloguers d’habitatges estan pujant de forma signi-

ficativa - i molt per damunt del mercat mitjà de lloguer- en ciutats com Barce-

lona i d’altres centres turístics per raó de la pressió dels  apartaments turístics 

-legals o il·legals- i en general per raó de la tornada a les temptacions de 

l’especulació immobiliària, que es veu afavorida per les lleis liberalitzadores 

dels arrendaments urbans que possibiliten terminis de lloguer molt curts, la 

qual cosa provoca una gran inestabilitat residencial. 

Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es 

veuen afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació 

o reducció de salaris, el que fa que s’incrementi el nombre de persones i famí-

lies que estan afectades d’exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no 

poden trobar lloguers assequibles. 

Tenint molt present l’esclat de la bombolla del mercat hipotecari,  on la ciuta-

dania ha pagat els plats trencats, i per tal d’evitar repetir aquest drama, urgeix 

actuar en el mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessi-

tats de la ciutadania amb major risc d’exclusió residencial, de forma immedia-

ta,  i a la llarga per tothom,  de manera que les persones i famílies treballado-

res de totes les edats i condicions,  puguin continuar vivint a la ciutat i no es 

vegin expulsades. 

La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant, 

doncs hi ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc 

d’habitatge públic de lloguer és molt reduït en comparació a països del nostre 

entorn. Així, per més que es millorin i ampliïn les polítiques del parc social 

d’habitatge i d’habitatge protegit -públic o privat-  així com  les ajudes al pa-

gament de lloguers  i de mobilització d’habitatge buit, cal combinar-ho amb 

una política que ens permeti estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facili-

tar-ne l’accés a tots els sectors socials amb una mínima renda disponible, que 

no necessàriament s’han de veure acollits al règim de lloguer social o assisten-

cial. 

En aquest sentit, i mentre que s’estudien altres fórmules per a orientar el preu 

de l’habitatge de lloguer en els diferents territoris, com bé podria ser un índex 

de referència o qualsevol altre legislació específica i vinculant que permeti es-

tablir límits i que els preus no fluctuïn lliurament i amb l’objectiu de protegir a 

la ciutadania i al mateix mercat. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Incloure en la futura Llei de Mesures de Protecció del Dret a l’Habitatge: 

a)  La definició de lloguer abusiu, entès com: el lloguer de finca urbana 

destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi per 

l’arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos mit-

jans de les llars del municipi on s’ubica l’habitatge, sempre i quan 

l’habitatge hagi estat inscrit, o sigui susceptible d’inscripció en el 

Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habili-

tant, estigui situat en una àrea de tanteig i retracte dels apartats 1 i 2 

de l’article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge. 

b)  També es considerarà abusiu el lloguer realitzat en les condicions 

esmentades en el paràgraf precedent sempre que sigui concertat, di-

rectament o indirectament, per grans tenidors d’habitatges inscrits o 

susceptibles d’inscripció al Registre d’habitatges buits i d’habitatges 

ocupats sense títol habilitant, amb independència que el contracte 

de lloguer es refereixi a un d’aquests habitatges. 

c) Les anteriors previsions s’aplicaran igualment als habitatges que si-

guin propietat de fons de titulització d’actius, i en els casos de 

transmissions d’accions o participacions de societats mercantils de-

dicades majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immo-

biliaris. 

2) Als municipi de més de 50.000 habitants, el ple municipal podrà apro-

var una delimitació d’àrees per a l’aplicació del percentatge esmentat al 

primer paràgraf, quan les diferències entre els ingressos mitjans de les 

llars del municipi ho justifiqui. 

3) Els conceptes continguts en els paràgrafs anteriors s’han d’entendre de-

finits o delimitats en els termes que resulten de la Llei 18/2007 del dret 

a l’habitatge, Llei 24/2015 de 19 de juliol, de mesures urgents per a 

afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica; 

llei d’imposició sobre habitatges buits i demés legislació aplicable en els 

àmbits de protecció dels drets d’usuaris en matèria d’habitatge  

4) Incorporar a la llei del dret a l’habitatge una nova infracció greu consis-

tent en la  “concertació de lloguers abusiu” definit en els termes descrits 

anteriorment. 
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Proposta de resolució 5 

EDUCACIÓ PÚBLICA 

 

El sistema d’educació públic troba la seva raó de ser en la igualtat 

d’oportunitats, una igualtat que hauria de donar-se en l’accés a una educació 

de qualitat on les diferències socioeconòmiques de les famílies no representen 

un obstacle per l’èxit educatiu dels infants i les seves posteriors sortides, tant 

en l’educació no obligatòria com al mercat laboral. Però malauradament no és 

així. Trobem informes com el del Síndic de Greuges que denuncia com la se-

gregació escolar, lluny d’aturar-se és una tendència que roman. O com el dar-

rer informe de Save the Children, que posa de relleu com malgrat que 

l’abandonament prematur a Catalunya ha experimentat una reducció conside-

rable a nivell global, passant del 31,9% de l’any 2009 al 18,9% l’any 2015, no 

ha estat així en el cas dels alumnes més pobres. El 32,5% de l’alumnat 

d’entorns més desafavorits abandona de manera prematura el sistema educa-

tiu. 

En aquest context, la necessitat d’un millor finançament de les escoles públi-

ques és evident. Finançament per atendre la diversitat a les aules, per promou-

re els ensenyaments artístics -donat que les activitats extraescolars marquen 

sovint la diferència entre uns alumnes i altres-, finançament per ajudar a conci-

liar les famílies amb rendes més baixes que no poden pagar una escola bres-

sol, per reduir ràtios a les aules i per tenir unes infraestructures dignes.  

Donat que els recursos són limitats, s’han de prioritzar en el pressupost de la 

Generalitat les escoles de titularitat pública, alhora que cal ser molt escrupolo-

sos i exigents amb aquelles escoles de titularitat privada que compten amb 

finançament públic, per tal que les quotes que apliquen ni siguin imposades ni 

actuïn de filtre d’accés per l’alumnat amb famílies en una situació de vulnerabi-

litat.  

Per tant, un augment de la despesa en matèria educativa, una priorització dels 

àmbits d’actuació, un reconeixement dels drets laborals dels docents i la con-

fiança en el seu criteri pedagògic i professional a l’hora d’avaluar l’alumnat són 

fonamentals per consolidar una educació pública i de qualitat, entesa com un 

bé comú i que no deixi ningú enrere.  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Augmentar progressivament la despesa educativa pública fins a arribar 

al 4% del PIB en tres anys i al 6% del PIB, tal com marca la LEC, en cinc 

anys.  

2) Recuperar la coresponsabilitat de la Generalitat en el finançament de les 

escoles bressol municipals. 

3) Recuperar la coresponsabilitat de la Generalitat en el finançament dels 

ensenyaments artístics municipals.  

4) Executar en un termini màxim d’un any les obres de remodelació dels 

centres escolars amb greus mancances estructurals.  

5) No tancar cap línia de P3 de les escoles de titularitat pública i aprofitar 

la davallada demogràfica per a reduir ràtios.  

6) Diagnosticar pels propers cinc cursos la necessitat de places de Secun-

dària i Batxillerat a Catalunya i engegar un pla d’infraestructures per 

donar cobertura, de manera que no se superin les ràtios establertes le-

galment.  

7) Publicar el Decret d’educació inclusiva en el termini màxim d’un mes.  

8) Complir l’article 50.2 de la LEC sobre les garanties de gratuïtat dels cen-

tres privats sostinguts amb fons públics, pel que es proposa que, tant 

durant el període d'admissió de peticions com en el període de matricu-

lació, tots els centres sostinguts amb fons públics proporcionen a les 

famílies de manera prescriptiva, en format paper, una informació elabo-

rada per la Generalitat on es reflecteixi la legislació i normativa vigent 

referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats i 

que en el Pla Anual d’Inspecció s’incloguin actuacions de vigilància i 

control del cobrament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat 

real de tots els centres sostinguts amb fons públics. 

9) Revertir les retallades econòmiques i de drets laborals que ha patit el 

cos de docents, professionals dels Equips d’Assessorament Psicopeda-

gògic, els logopedes dels CREDES, vetlladors i vetlladores, tècnics 

d’integració sociocultural i auxiliars de suport. 
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Proposta de resolució 6 

PRECARIETAT LABORAL PERSONAL SANITARI 

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el passat 14 de desem-

bre que la renovació de contractes temporals de forma successiva per a cobrir 

en realitat un lloc de treball permanent genera precarietat laboral i no s’ajusta 

a les normes europees. La sentència fa referència a una infermera espanyola 

que va denunciar que el seu contracta va ser renovat 7 vegades “per serveis 

determinats de naturalesa temporal, conjuntural o extraordinària” per a realit-

zar una activitat permanent. 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara que el Dret de la Unió 

s’oposa a la renovació de nomenaments temporals, amb la justificació 

d’atendre necessitats temporals en matèria de personal, quan aquestes neces-

sitats són en realitat permanents. Reconeix que la substitució temporal de tre-

balladors per atendre necessitats de durada limitada pot constituir “una raó 

objectiva”, però considera que els nomenaments de durada determinada no 

poden renovar-se any rere any per realitzar  funciones permanents i estables 

incloses a l’ activitat normal del personal estatutari fix. I no poden ni han de 

renovar-se, com nomenaments temporals, perquè comporta una precarització 

de les condiciones laborals que va en contra dels acords europeus en aquesta 

matèria, i els Estats estan obligats a crear llocs de treball de caràcter perma-

nent. 

L’article 189 de l’ Estatut d’ Autonomia  estableix que “La Generalitat aplica i 

executa el dret de la Unió Europea en l’àmbit de les seves competències”. Pel 

que fa a la jurisprudència comunitària cal tenir present el seu caràcter vincu-

lant pels Estats membres, de conformitat amb l’article 234 del Tractat de la CE. 

La competència de la Generalitat de Catalunya a l’àmbit de la funció pública i el 

personal al servei de les administracions públiques catalanes està regulada a 

l’article 136 de l’Estatut d’ Autonomia, i, pel que fa a  l’àmbit del sistema sani-

tari públic, l’Institut Català de la Salut és l’empresa pública encarregada de la 

prestació sanitària a la població de Catalunya, i , a tal efecte, és la responsable 

de la gestió dels recursos humans, del conjunt de  professionals que presten 

l’assistència sanitària. 

Pel que fa a la qüestió concreta de l’obligació legal de cobrir de forma perma-

nent les necessitats de caràcter permanent i estable, la Generalitat de Catalu-

nya, més enllà d’estar sotmesa a la normativa legal bàsica, en aquest àmbit l’ 

“Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, aprovat per la Llei 

55/2003, de 16 de desembre”, té competència exclusiva en matèria de gestió 
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del personal del sistema públic de salut i té, no només la competència, sinó 

també la responsabilitat de determinar els llocs de treball necessaris per a la 

millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones a través de la presta-

ció d'uns serveis sanitaris innovadors i excel·lents. 

La plantilla de l’Institut Català de la Salut és de més des 38.000 professionals 

que presten l’assistència sanitària a la població de Catalunya amb un alt grau 

de satisfacció, malgrat les greus dificultats amb les què es troben. 

D’entre aquestes dificultats cal destacar l’alt nivell de precarietat en la contrac-

tació del personal, de fet avui dia molts llocs de treball de caràcter estructural i 

permanent són coberts amb personal eventual/interí i de substitució, i amb 

contracte a temps parcial.  

L’actual  jurisprudència comunitària obliga als poders públics, també a la Ge-

neralitat de Catalunya, en l`àmbit de les seves competències, a determinar els 

llocs de treball necessaris i estructurals a l’àmbit del sistema públic de salut, a 

cobrir-los de forma permanent amb personal amb vincle indefinit, i, d’aquesta 

forma, reduir la precarietat en la contractació eventual, dignificar les condici-

ons de treball dels treballadors i treballadores dels sistema sanitari públic, i, 

també d’aquesta forma contribuir a la millora de la prestació sanitària a la po-

blació de Catalunya. 

Les retallades pressupostàries i de reducció de personal als centres de l’Institut 

Català de la Salut han repercutit de forma negativa en la qualitat i l’eficàcia de 

la sanitat a Catalunya, i han afectat també els professionals sanitaris, condem-

nant-los a la precarietat laboral o a la pèrdua de feina.  

Tal i com s’alerta des de la Marea Blanca, avui, a Catalunya, tan perillós, o més, 

és pel Sistema Públic de Salut les privatitzacions i mercantilització de 

l’assistència realitzades per l’anterior govern -que costaran molt de frenar i 

revertir-, com el desencís i la deserció de molts professionals a causa de la 

precarització de les condicions laborals realitzada amb l’excusa de la crisi eco-

nòmica i la manca d’autonomia professional, dels equips i centres. 

En només cinc anys, s’han eliminat cinc mil llocs de treball al sistema sanitari i 

s’han retallat un 90% les substitucions per jubilacions o baixes. En l’actualitat, 

un 20% dels professionals d’hospitals de l’ICS són precaris (part d’ells amb 

contractes d’un dia, de setmanes...) 

L’eliminació de llocs de treball al sistema sanitari i la precarització de les seves 

condicions laborals tenen conseqüències negatives pel bon funcionament del 

sistema. Menys recursos dedicats impliquen pèrdua de qualitat i 

d’accessibilitat amb tancaments de plantes d’hospitalització, de quiròfans, 
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augments en les llistes d’espera, i, en definitiva, degraden inevitablement els 

resultats en salut de la població.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Impulsar els efectes que es deriven de la Sentència del Tribunal Justícia 

de la Unió Europea en el sistema públic de salut, en el benentès que res-

ta obligada a determinar els llocs de treball estructurals i necessaris i 

cobrir-los de forma permanent. 

2) No fer noves retallades en personal sanitari (ni en condicions salarials ni 

laborals, ni en jornades, ni en nombre ni en condicions de contractaci-

ons) a cap centre de la xarxa pública catalana durant el 2016 i 2017. 

3) Garantir les substitucions de les jubilacions i baixes de professionals 

sanitaris per evitar que aquestes no suposin una pèrdua global en la 

disponibilitat del personal sanitari necessari per a garantir l’activitat as-

sistencial. 

4) Prendre les mesures necessàries per a equiparar les condicions salarials 

i laborals dels professionals de la sanitat catalana a les ràtios mitjanes 

de la Unió Europea en un termini de 4 anys. 

5) Obrir convocatòria de noves places d’oferta pública d’ocupació a l’ICS, 

per a resoldre la precarietat i l’interinatge que actualment pateixen 

molts treballadors i treballadores.  

 

Proposta de resolució 7 

TREBALL DIGNE I GENERACIÓ D'OCUPACIÓ 

 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de març de 2016, va aprovar la 

moció 10/XI del Parlament de Catalunya, sobre el dret al treball digne i la ge-

neració d’ocupació. 

L’exhaustiu document presentat pel govern en el seu control de compliment, 

de 21 de juliol del 2016, especifica algunes de  les mesures que el govern pen-

sava prendre en relació a la moció aprovada. 
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Tot i això, la concreció i l’especificació temporal d’algunes d’elles exigien del 

govern algunes actuacions que no estan acomplertes, especialment pel que fa 

als calendaris i la planificació de mesures concretes. 

En concret, el punt g) de l’esmentada moció diu: “Presentar-li, en el termini de 

tres mesos, un calendari prioritzat amb una selecció de mesures urgents de 

promoció i control de les activitats de prevenció a les empreses, dins el III Pla 

de seguretat i salut laboral 2015-2020, per a frenar l’increment de la sinistrali-

tat per accidents de treball.” 

Passats més de sis mesos, no hi ha hagut cap presentació ni de calendari ni de 

propostes prioritàries en matèria de control de les activitats de prevenció, es-

pecialment en relació a la infradeclaració de malalties professionals i el cost 

per als pressupostos públics que això suposa i, lamentablement, a més, s’ha 

incrementat la sinistralitat en els darrers mesos. Això implica, necessàriament, 

l’exigència de presentar de manera urgent aquestes prioritats amb un calenda-

ri d’actuacions i d’incloure en els propers pressupostos l’impacte d’aquestes 

mesures.  

D’altra banda el punt i) diu: “Presentar-li en el termini més breu possible, a fi 

de poder-lo executar dins aquesta legislatura, un pla d’actuació de la Inspecció 

de Treball de Catalunya que situï les prioritats de l’autoritat laboral amb relació 

a les conductes contràries als drets laborals o irregulars en la seva aplicació i 

desenvolupament.” 

Passats més de sis mesos no hi ha hagut cap presentació d’un pla d’actuació 

de la inspecció de treball en relació específicament al control de les conductes 

contràries als drets laborals o irregulars en la seva aplicació. En aquest temps 

s’ha continuat produint un increment de la temporalitat i la precarització en la 

feina, moltes vegades utilitzant de manera fraudulenta figures contractuals no 

adequades. És, per exemple, un cas específic, que reclama actuacions concre-

tes, la utilització de la figura de soci/treballador en les cooperatives de treball 

associat en els escorxadors industrials, per evitar l’aplicació de la legislació 

laboral i el conveni col·lectiu i així reduir de manera fraudulenta els costos 

empresarials en la mà d’obra. És exigible, per tant, que el Govern presenti de 

manera urgent aquest pla d’actuació, ja aprovat, especificant les actuacions i 

incloent en els propers pressupostos l’impacte d’aquestes mesures. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
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1) Donar compliment de forma immediata al punt g) de la moció 10/XI del 

Parlament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a 

la presentació d’un calendari prioritzat amb una selecció de mesures 

urgents de control de les activitats de prevenció a les empreses. 

a) Incloure específicament en aquest calendari les mesures per evitar la 

infradeclaració de malalties professionals i per recuperar l’elevat cost 

per als pressupostos públics que això implica, donat que les malalti-

es professionals han de ser cobertes per les mútues. 

b) Incloure específicament en els propers pressupostos de la Generali-

tat l’impacte d’aquestes mesures urgents de control de les activitats 

de prevenció a les empreses i de la recuperació de costos per la mi-

llor declaració de malalties professionals. 

2) Donar compliment de forma immediata al punt i) de la moció 10/XI del 

Parlament de Catalunya, aprovada el 17 de març del 2016, en relació a 

la presentació d’un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalu-

nya amb relació a les conductes contràries als drets laborals. 

a) Incloure específicament en aquest pla d’actuació les mesures per 

controlar la utilització fraudulenta de figures contractuals que incre-

menten la temporalitat i la precarització en la feina. 

b) Incloure específicament en aquest pla d’actuació les mesures per 

controlar la utilització fraudulenta de la figura de soci/treballador en 

les cooperatives de treball associat en els escorxadors industrials, 

per evitar l’aplicació de la legislació laboral i el conveni col·lectiu i 

així reduir de manera fraudulenta els costos empresarials en la mà 

d’obra. 

c) Incloure específicament en els propers pressupostos de la Generali-

tat l’impacte d’aquest pla d’actuació i un increment de recursos des-

tinats a la Inspecció de Treball per combatre el frau en la contracta-

ció. 
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Proposta de resolució 8 

UNIVERSITAT PÚBLICA 

 

La universitat pública és un puntal de la nostra societat. El reflex de l’avenç, la 

cultura i el coneixement. Un exemple de com està funcionant la nostra socie-

tat, i hauria de ser un reflex on emmirallar-nos. Tot i així, ens trobem certes 

problemàtiques a Catalunya que fan que aquesta estigui en perill, i que no 

compleixi els objectius que la societat necessita. 

Una universitat on l’accés és cada cop més difícil, segons dades de l’informe 

publicat per l’Observatori del Sistema Universitari sobre finançament, veiem 

com les classes populars poc a poc comencen a quedar-se excloses de la uni-

versitat per culpa, en gran part, del preu de les matrícules. El preocupant des-

cens de matriculats per primer cop des de la transició, l’augment del 60% al 

210% en els últims anys i el fracàs de la implantació del model Bolonya a Cata-

lunya provoca que la universitat pública hi perdi cada cop més aquest adjectiu 

que l’acompanya. 

D’altra banda, ens trobem l’estat de les persones que estudien, treballen, in-

vestiguen i creen a les nostres universitats. Investigadors i docents que segons 

l’informe sobre personal del Observatori del Sistema Universitari, publicat 

aquest setembre del 2016, està cada cop més envellit. Per tant hem tancat les 

portes als joves a l’hora d’accedir a crear? Què és un país sense els seus joves 

investigant i creant? És l’hora de revertir amb polítiques pràctiques aquesta 

situació, augmentant, amb plans específics de suport als preinvestigadors i als 

investigadors novells amb recursos i eines. Doncs ens estem jugant el futur, el 

valor afegit d’una societat com la catalana per afrontar els reptes que ens de-

para el futur. 

I què estem fent fins ara? El nou sistema de contractació Serra-Hunter que sota 

l’argument de la contractació no està donant resultats. Un sistema lent i molt 

car, que dóna uns resultats similars als dels anteriors sistemes de contractació, 

que no aconsegueix segons les experiències portades a terme, modificar subs-

tancialment la internacionalització dels nostres departaments. Un pla sense el 

suport de la comunitat universitària, que s’ha volgut imposar a les universitats 

a cop de subvenció des de la direcció general.  Per tant, cal un pla de contrac-

tacions que respecti l’autonomia universitària, fet des de la pròpia comunitat 

universitària, ràpid, eficaç, que permeti la reentrada de joves a les nostres uni-

versitats.  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

EL Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) La publicació, tal com preveu la Moció 15/XI aprovada al Parlament de 

Catalunya, de la fórmula amb la qual es calcula els preus dels crèdits de 

la matrícula universitària per tal de verificar, com posen de manifest al-

guns informes, que els estudiants estan pagant fins a un 40% del cost 

de la matrícula, enlloc del 25%, i si s'està calculant sobre els costos de 

prestació del servei, i no sobre els ingressos de la universitat, tal i com 

estableix la normativa vigent. 

2) Adaptar, tal com preveu la Moció 15/XI aprovada al Parlament de Cata-

lunya, en el termini de 6 mesos, el model de finançament de les univer-

sitats catalanes en el cas de que es constati que els preus dels crèdits 

de la matrícula superen els màxims fixats per la normativa vigent. 

3) Revertir en el curs 2017-2018, la pujada de preus universitaris que ha 

aplicat la Generalitat des del 2011. 

4) Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, comen-

çant per aplicar en el curs 2017-2018 un sistema de tarifació social en 

funció de la renda que substitueixi progressivament a les beques equi-

tat. 

5) Dotar els pressupostos de 2017 amb una partida per al curs 2017-2018 

d’ajudes per evitar la fuga de talent a l’exterior i incentivar la creació de 

places i l’estabilització dels joves que actualment treballen a la universi-

tat.  

6) La paralització del pla Serra-Hunter i l’elaboració d’un pla de contracta-

cions més eficient, ràpid i que respecti l’autonomia universitària, per tal 

d’evitar l’envelliment del PDI universitari. Aquest pla ha de ser elaborat 

conjuntament amb la comunitat universitària. 

 

Proposta de resolució 9 

ENERGIA: FOMENT DE L'AUTOCONSUM 

 

L’actual model energètic està basat en recursos fòssils que no tenim, que 

comprem a països tercers i que estan en perill d’esgotament a curt termini. El 

model actual afavoreix el malbaratament dels recursos. Es tracta d’un model 
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de producció centralitzada i de consum sovint allunyat dels centres de produc-

ció, en què les pèrdues en el transport de l’energia estan al voltant del 14 % de 

la producció en origen. És, a més, un model altament contaminant. En 150 

anys hem enviat a l’atmosfera milions de tones de CO2 i altres productes que 

alteren el clima i són tòxics. 

El canvi climàtic i l’esgotament segur de les fonts fòssils d’energia i de l’urani 

obliguen ja a la transició a un nou model energètic 100 % renovable, sustentat 

en una aposta per l’eficiència i pel decreixement de l’ús de recursos energè-

tics. Les energies renovables, pel fet de basar-se en fonts inesgotables, gratuï-

tes i netes, suposaran un estalvi extraordinari tant econòmic com ecològic. 

Un dels pilars d’aquest nou model és l’autoproducció, especialment d’energia 

fotovoltaica que ajudarà a apoderar a la ciutadania, afeblirà la gran concentra-

ció de poder i els oligopolis i  ens farà menys dependents de les grans xarxes 

de distribució. L’autogeneració és un dels instruments per garantir un model 

de generació distribuïda, i més democràtic. 

El Real Decret 900/2015 que regula les condicions de subministrament i pro-

ducció d’energia elèctrica mitjançant autoconsum, aprovat pel Govern del PP a 

la passada legislatura amb el rebuig unànime de tots els partits i del sector i 

conegut com “l’impost a sol” fa avui inviable aquest autoconsum i autogenera-

ció, imposa barreres normatives i sobrecostos a les PIMES i a la ciutadania i no 

regula el balanç net de les instal·lacions, en que només es paga per la diferèn-

cia entre allò consumit de la Xarxa i el que s’ha aportat de les pròpies plaques 

al sistema, que és la formula més estesa i vigent a  Alemanya, Estats Units, Ca-

nada, Mèxic, Holanda, Dinamarca, Portugal, Grècia, Italià, Japó o Austràlia, en-

tre d’altres països.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a, en el marc de les competències 

pròpies en matèria elèctrica i mentre no es derogui el RD 900/2015 de 9 

d’octubre, presentar, en els propers 6 mesos, una legislació específica catalana 

per garantir l’autoconsum, que inclogui com a mínim: la definició    

d’instal·lació aïllada, que eximiria del pagament del peatge variable, la contra-

prestació en termes d’energia per l’electricitat que produïm i vessem a la xarxa 

és a dir el balanç net i d’altres qüestions que garanteixin la protecció i foment 

de l’autoconsum i l’autogeneració energètica. 
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Proposta de resolució 10 

SÒLS CONTAMINATS 

 

Flix, Cerdanyola, Súria, Sallent i Balsareny, tres emplaçaments del nostre país, 

a les Terres de l’Ebre, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al Bages Catalunya 

Central, tres exemples que per diferents motius i en diferents circumstàncies 

comparteixen junt amb altres espais del nostre petit país un greu conflicte 

mediambiental: la contaminació del sol i el subsòl i les masses d’aigua. 

Tres exemples d’externalitats de costos d’empreses i activitats industrials, ex-

tractives, productives que ens deixen uns passius ambientals, amb unes greus 

conseqüències per a la salut de les persones  i per al posterior desenvolupa-

ment d’aquests territoris. 

Flix i l’empresa Ercros, la indústria química una llarga història que ha marcat 

una comarca, un poble i el riu Ebre des de fa més d’un segle, una empresa que 

ha maltractat l’administració que li ha renegociat el deute, que li ha finançat 

inversions i  que ara no li fixa terminis per descontaminar, ni l’obliga a prestar 

les garanties que cobreixin els passius ambientals que ha deixat. 

L'any 2003 una sentència judicial condemnava l'empresa per delicte ambiental. 

Amb diner públic, alineant-se les administracions europees, de l’estat i catala-

na es fa la descontaminació de l’embassament al que l’empresa havia abocat 

un milió de tones de residus, posant en perill la salubritat del riu, aigües avall i 

el Delta. Però encara l’empresa no ha reconegut ni els impactes produïts, ni els 

passius ambientals generats, i que han estat estimats, segons la recerca feta 

per la Dra. Marta Pujadas de la UAB  de l'ordre de 400 a 500 milions €.  

Parlem de fins 40 Ha de sòls contaminats dels que l’empresa emparant-se en la 

poca concreció de la llei de residus i sòls contaminats, només  en vol descon-

taminar 15 Ha, dedicant la ridícula quantitat de 300.000 € per any fins 2 mili-

ons.  

En el cas del Bages, l’explotació de les mines de sal potàssica per Iberpotash 

S.A.  que ha produït a més dels problemes  de salinització de la conca del rius 

Llobregat i Cardaner, les muntanyes de runams salins incomplint-se vàries  de 

les Directives Europees i especialment la Directiva 2006/21/CE del Parlament 

Europeu i del Consell sobre la gestió de residus d’indústries extractives. 

I en aquest cas com en els anteriors no s’aplica el principi de qui contamina 

paga en tant que la major part dels costos d’execució de les mesures de res-

tauració i eliminació dels residus salins seran finançats amb diner públic, de 
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tots i totes tal i com els recrimina la Carta d’emplaçament de la Comissió Eu-

ropea de la Infracció n º 2014/4004. 

Cerdanyola del Vallès,  els terrenys entre Cerdanyola i Sant Cugat, un altre cas 

de sols contaminats,  d’externalitats ambientals i de feble resposta administra-

tiva derivats en aquest cas de que l’empresa concessionària li va sortir més a 

compte més que restaurar les argileres, reblar, reomplir  els forats de les  anti-

gues extraccions d’argiles amb residus  industrials de diferents tipus sense 

complir les garanties ambientals. Durant 15 anys van estar abocant més tones 

de sals de segona fosa d’alumini, per sobre dels autoritzats, líquids dielèctrics 

sense autorització, escòries d’incineració, fangs industrials, etc. i tota mena de 

contaminants que han deixat milions de metres cúbics contaminats de residus 

industrials considerats perillosos i que tenen efectes nocius sobre la salut. 

Considerava l’informe de l’IDOM que només descontaminar i tractar aquestes 

hectàrees contaminades costaria sobre els 196 milions, costos que de nou 

s’haurien de sufragar en diners de tots i totes.  

A aquests tres exemples, coneguts i reconeguts, de difícil solució i que a més 

de les greus conseqüències ambientals i sobre la salut de la ciutadania supo-

sen un espoli de diner públic em podríem afegir d’altres de menors imports i 

abast repartits per tota la geografia catalana.   

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar, durant els propers 8 

mesos, mitjançant  el procediment més àgil, Decret o Reglament, la Llei 

22/2011 de 28 de juliol de residus i sòls contaminats, sense prejudici de 

l’aplicació de la normativa sectorial vigent en matèria de residus i de qualitat 

ambiental. Una regulació que protegeixi el sòl prevenint alteracions  d’origen 

entròpic, el règim jurídic aplicable als sòls contaminats de Catalunya, que  fixi 

les obligacions específiques  per a les empreses i activitats potencialment con-

taminants,  aplicant el principi de “qui contamina paga”, que determini les 

obligacions de les persones físiques o jurídiques propietàries de sòls,  que fixi 

el règim d’acreditació de les entitats que poden fer actuacions de recerca i re-

cuperació de sòls i amb el finançament públic necessari per desenvolupar-la.  
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Proposta de resolució 11 

AIGUA 

 

La moció 205/X del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de l’aigua, aprova-

da el 30.04.2015, va acordar una sèrie de mesures en relació als bons usos i 

gestió de l’aigua. Una d’aquestes mesures, que tenia caràcter urgent, era la 

intervenció per assegurar i garantir el subministrament d’aigua potable a les 

poblacions afectades per índexs de nitrats superiors als permesos i que, en 

determinades situacions, impedien el consum d’aigua de beure. 

En aquesta moció es va especificar el llistat de vint-i-tres municipis que, a res-

posta en pregunta parlamentària, el propi Govern de la Generalitat havia reco-

negut una afectació important. 

En algunes d’aquestes i en d’altres poblacions, aquest estiu s’han repetit epi-

sodis on s’ha hagut d’aconsellar a la població no consumir aigua degut a la 

concentració de nitrats, la qual cosa evidencia que el problema no només no 

està resolt, sinó que probablement s’està agreujant. 

Això implica, necessàriament, l’actuació urgent per garantir a la ciutadania un 

servei essencial com és el consum d’aigua. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Adoptar  mesures urgents per a garantir el subministrament d’aigua po-

table a les poblacions que tenen afectats llurs aqüífers o captacions per 

índexs de nitrats superiors als permesos legalment. 

2) Planificar i calendaritzar, en col·laboració amb les administracions lo-

cals, de les intervencions necessàries als municipis en què s’ha desa-

consellat el consum de l’aigua de beure com a conseqüència de 

l’afectació dels aqüífers. 

3) Presentar al Parlament d’un informe sobre l’execució del programa ge-

neral de mesures per a resoldre progressivament els problemes de su-

peració dels 50 mg/l de nitrats. 

4) Incorporar als propers pressupostos de la Generalitat de l’impacte de les 

mesures planificades. 
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Proposta de resolució 12 

INTERIOR 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Convocar amb la màxima celeritat possible una reunió de la Junta de 

Seguretat de Catalunya.  

2) Reforçar i millorar els protocols en matèria de seguretat ciutadana per la 

plena vigència i el respecte dels drets fonamentals i la no aplicació de la 

Llei de Seguretat Ciutadana en context de manifestació.  

3) Augmentar la formació dels Mossos d’Esquadra en drets humans per tal 

de millorar les actuacions en situacions que puguin vulnerar els drets 

fonamentals, tals com l’homofòbia, la violència de gènere, el racisme i 

el feixisme, entre d’altres.  

4) Fomentar l’ús de la mediació entre les forces de seguretat i la ciutadania 

sempre com a pas previ a l’actuació policial.  

5) Avançar en les convocatòries necessàries per complementar la plantilla 

de Mossos d’Esquadra, Bombers i la nacionalització de la gestió del ser-

vei 112.  

Proposta de resolució 13 

PER UN MODEL D'ACOLLIDA INTEGRAL A CATALUNYA 

 

Garantir la protecció internacional i el dret d’asil és una responsabilitat moral i 

política de tota societat democràtica. Per això no es tracta només de garantir 

l’estatut de refugiat com una eina jurídica i l’acompanyament mitjançant els 

circuits d’acollida, sinó que es tracta de garantir una inclusió social real de les 

persones refugiades dins de la societat, des d’una perspectiva de drets hu-

mans i també des d’una perspectiva del benefici de tota la societat, en tant 

som producte del mestissatge, la integració i la interacció de grups humans.   

En aquest sentit, Catalunya ha d’assumir el seu rol i la seva responsabilitat. 

L’acollida i la inclusió social de les persones estrangeres, ja siguin “migrants 

econòmics” o refugiades, han de formar part estructural de les polítiques soci-

als i de benestar de Catalunya. La inclusió social d’aquestes persones s’ha de 
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plantejar des del minut zero dins d’una política integral d’acollida, que pugui 

garantir els drets civils, socials i polítics de les persones estrangeres.   

Malgrat Catalunya ha sigut durant anys terra d’acollida de persones de gairebé 

tot el món, i té un Pla d’Integració de les Persones Migrades des del 2013, en-

cara no existeix una política clara d’acollida que garanteixi tant la protecció 

internacional, com la integració social i econòmica de persones estrangeres a 

tot el territori. Des del 2014, Catalunya té un Pla de Protecció Internacional, 

però malgrat estem a mig termini de la seva execució, no s’ha desenvolupat 

del tot, per manca de dotació pressupostària, però també per manca de volun-

tat política. Davant la “crisi dels refugiats”, l’any passat, el Govern de Catalunya 

va constituir un Comité d’acollida de persones refugiades. Aquest Comité ser-

veix com a eina d’interlocució i participació per respondre a una situació con-

creta d’emergència, però no com a desplegament del Pla, i molt menys com a 

política real d’acollida i d’integració social. Tant el Pla de Protecció Internacio-

nal de Catalunya, com el Comité d’Acollida necessiten estructures i alinea-

ments polítics més sòlids que permetin treballar cap a la inclusió social, en 

coordinació amb el teixit associatiu de tot el territori nacional, i en funció de 

les necessitats de les persones refugiades i migrants.    

Per altra banda, sabem que l’any passat, el govern de l’estat espanyol va dene-

gar un 70% de les sol·licituds d’asil, una situació denigrant i greu, que no no-

més atenta contra un dret humà com el dret d’asil, sinó que precaritzarà i em-

pitjorarà encara més la vida de la gent, que es veurà sense més remei que 

intentar sobreviure dins dels circuits informals d’economia submergida, assis-

tencialisme, caritat, etc. Segon les entitats especialitzades, s’estima que 

s’incrementarà la població “sense papers”, per la qual cosa hem de donar algu-

na resposta i garantir recursos.   

Aquesta situació també ha d’estar contemplada en una política d’acollida inte-

gral per a tot el país, ja que s’haurà de cobrir les necessitats de les persones 

refugiades que quedin fora dels circuits d’acollida estatal, i això és una tasca 

complexa, que no pot només ser coberta mitjançant els recursos dels ajunta-

ments, ni tampoc pels serveis socials.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

Per crear i garantir un model integral d’acollida a Catalunya, el Parlament de 

Catalunya insta el Govern a:   
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1) Formular una política integral d’acollida a Catalunya que tingui per prin-

cipi la inclusió social des del minut zero i que pugui garantir els drets 

civils, socials i polítics de les persones estrangeres. Això també implica 

una política contra el racisme i la islamofòbia.  

2) Desenvolupar de forma integral el pla de protecció internacional i garan-

tir la seva dotació pressupostària, d’acord a les necessitats de les enti-

tats d’acollida que s’han organitzat en la xarxa Asil.cat. Aquest pla és 

molt millorable, cal revisar-lo i planificar el seu desplegament en funció 

també de les necessitats més específiques del col·lectius de persones 

refugiades i migrades que ja estan vivint a Catalunya.  

3) Crear “antenes”, en coordinació amb entitats i moviments socials, per 

detectar les persones possibles sol·licitants d’asil, en tot el territori cata-

là, especialment en les ciutats de Girona i Tarragona, i que pugui acce-

dir als circuits d’acollida.  

4) Desenvolupar un programa específic per detectar les persones fora de 

circuits d’asil de l’Estat, i les persones que han caigut en la irregularitat 

per denegació de l’Estatut de Refugiat, i poder garantir els seus drets i 

la seva inserció als circuits d’acollida i integració social. Complementar 

l’acollida que dona l’Estat als sol·licitants d’asil, quan la perden de for-

ma abrupta passats els primers sis mesos. 

5) Desplegar protocols reals i concrets per aplicar el model d’acollida a 

grups especials i vulnerables, com són les persones possibles víctimes 

de tracta, persones LGTBI i menors no acompanyats, des d’una perspec-

tiva de drets humans.  Ampliar els terminis dels circuits d’acollida de 

l’estat aplicables a aquests grups. 

6) Impulsar plans de formació i ocupació que puguin garantir l’accés real al 

mercat de treball de les persones refugiades, una assignatura pendent 

en polítiques d’asil, no només a Catalunya, sinó també a Europa, i alho-

ra clau per combatre la segregació. Una política integral d’acollida ha 

d’assumir que no hi ha integració social sense integració laboral i eco-

nòmica. La integració laboral també s’ha de treballar des del minut zero, 

i no després de la resolució de l’Estatut de Refugiat, abans de que els 

sol·licitants d’asil rebin el permís de treball, una condició jurídica no 

exempta de burocràcia.  

7) Impulsar una política de sensibilització i conscienciació per a tota la so-

cietat sobre la protecció Internacional com a dret humà i com a respon-

sabilitat de tothom. Un model integral d’acollida ha de respondre a les 

necessitats de les persones estrangeres, però també ha de ser en con-
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cordança amb un model de societat igualitària, que pugui prevenir el ra-

cisme i combatre la segregació i la estratificació social.   

 

Proposta de resolució 14 

LLEI ELECTORAL 

 

En trenta-sis anys el Parlament de Catalunya ha estat incapaç d'aprovar una Llei 

electoral. Acumulant fracassos, legislatura rere legislatura, Catalunya resta avui 

com l'única comunitat autònoma que no ha estat capaç d'articular una Llei 

electoral pròpia. 

Aquest retard, té una clara explicació: el bloqueig exercit durant anys per part 

del bipartidisme català, que ha prioritzat els seus interessos partidistes a 

l’interès d’un país de tenir un sistema electoral propi. La realitat, però, ha can-

viat. També el Parlament. Cal superar aquesta paràlisi i recentment –la darrera 

legislatura - el Parlament ha estat molt a prop d'aconseguir-ho. Especialment a 

partir de la visibilització que la llei electoral ha de servir per molt més que per 

a organitzar la distribució d'escons entre les diverses candidatures.  

Al carrer hi ha una exigència de més transparència pel que fa al funcionament 

dels partits i de les campanyes i de major control de les despeses electorals, i 

les propostes que hi ha damunt la taula permetrien abordar qüestions com la 

tramesa conjunta de les paperetes ( amb un estalvi econòmic considerable), 

l'estímul de la participació –tant en les eleccions com en l’elaboració de llistes 

electorals-, l'ampliació de les facilitats per exercir el vot superant tot tipus de 

barreres, la reconsideració del sistema de blocs electorals pel que fa als mit-

jans públics de comunicació, la limitació i fiscalització de totes les despeses 

electorals o preelectorals dels partits, o la creació d'una Sindicatura Electoral 

catalana que supervisaria els processos electorals sense dependència de la Jun-

ta Electoral Central. Potser en els continguts d' aquesta part de la possible no-

va llei caldria trobar també alguns dels motius pels quals no hi ha hagut in-

terès a elaborar encara la Llei electoral catalana. 

 

Sigui com sigui, Catalunya necessita urgentment una Llei electoral pròpia que 

actualitzi el sistema electoral a la realitat que viu el país avui en dia, tant pel 

que fa a la població com a la seva distribució pel territori. Aquesta urgència va 

marcada també pel context polític català: es defensi o no un plantejament in-

dependentista, és bastant inconcebible que un Parlament que aprova suposa-
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des lleis de desconnexió de l'ordenament jurídic espanyol, en sigui subsidiari a 

l'hora de reglar com es constitueix. 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

Per aconseguir aquests objectius, el Parlament de Catalunya es compromet  a 

reobrir la ponència de la Llei electoral catalana amb l’objectiu d’aprovar un 

projecte de llei abans del final de l’actual legislatura. 

 

Proposta de resolució 15 

SOBRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

 

Comença un nou curs polític, i es mantenen pendents tots els temes que els 

darrers mesos – i en alguns casos, anys – han centrat l’atenció de les peticions 

i reivindicacions per a millorar el funcionament dels mitjans de comunicació 

públics de Catalunya, especialment els de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals: la reforma efectiva de les lleis que els regulen, la renovació del 

seu Consell de Govern, i la renovació dels marcs que en concreten la funció i 

les eines que tenen per a treballar: el Contracte Programa i l’Acord Marc.  

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya es compromet a: 

1) Desbloquejar la tramitació de la proposició de llei per a la reforma de 

les lleis audiovisuals, i a procedir a la seva tramitació, sense dilacions, 

de les compareixences dels sectors afectats.  

2) Dur a votació de la cambra, dins d’aquest període de sessions, el canvi 

dels 3 membres del Consell de Govern de la CCMA que, segons la llei 

vigent, ja haurien d'haver estat substituïts per part del Parlament el ter-

cer any del mandat (d’això en fa un any i mig). Fer-ho complint els 

acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març de 2016 , respecte el 

criteri de majoria de majoria qualificada, de 2/3 de vots del parlament, 

per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats/es que 

sorgeixin a proposta d’un mínim de 3 grups parlamentaris.  
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3) Acordar i aprovar, abans d’acabar l’any 2016, un nou contracte progra-

ma amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui en 

compte l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

4) Incrementar un mínim d’11 milions d’euros en la dotació per al pressu-

post ordinari de la CCMA per a l’any 2017, respecte el de 2016 

 

Proposta de resolució 16 

PER IMPULSAR UNA PROPOSTA PRÒPIA I CONSENSUAL DE CATALUNYA PER 

CANVIAR I APROFUNDIR DEMOCRÀTICAMENT L'EUROZONA I LA UNIÓ EUROPEA 

 

La Unió Europea està immersa en múltiples crisis. L’especificitat de la crisi 

econòmica a l’Eurozona - que hem viscut en el seu un impacte diferencial als 

països mediterranis-, la crisi dels refugiats, el xoc entre legitimitats de diversos 

països, el Brexit, les pulsions antidemocràtiques i de replegament estatal en 

alguns països,… reclamen urgentment molts canvis i un aprofundiment demo-

cràtic dels espais institucionals europeus, que actualment funcionen de forma 

majoritària en lògica intergovernamental. Els reptes són majúsculs, i com la 

majoria de la societat catalana, des d’un europeisme exigent i quan convé crí-

tic, pensem que no es pot seguir com fins ara i que calen canvis profunds.  

Sabem que per sortir de la crisi econòmica, entre altres coses, calen canvis im-

portants a la Unió Econòmica i Monetària. Que aquesta tingui capacitat fiscal 

per invertir suficientment per reactivar l’economia  i evitar xocs asimètrics, i 

que això estigui legitimat democràticament de forma més directa. I pel què fa 

al conjunt de la UE, sabem que cal més aprofundiment democràtic, que la ciu-

tadania europea pugui tenir una veu més directa en el funcionament i en les 

decisions que l’afecten.  

Aquests debats estan prenent cos a les institucions europees i a les societats 

europees. Considerem que Catalunya no pot romandre al marge sobre aquest 

repte i ha d’implicar-se en el debat a fons sobre com ha de ser l’Europa del 

futur.  Per fer-ho, considerem necessari que no només siguin les institucions 

catalanes les que puguin anar bastint una proposta sobre com canviar i demo-

cratitzar la UE i la UEM, sinó que creiem que aquest és un debat molt rellevant 

en el qual la ciutadania també s’hi hauria d’implicar.  
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya acorda: 

1) Iniciar un debat parlamentari per anar bastint una proposta sobre els 

canvis  i reformes que es consideren necessaris per a la UE i la UEM, in-

closos els que puguin implicar una reforma dels tractats. 

2) Efectuar una proposta de síntesi de tots aquests treballs, amb àmplia 

participació de la societat civil i experts.  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3) Impulsar el debat ciutadà sobre quins són els principals reptes europeus 

i en faci copartícep a la ciutadania en la discussió i elaboració. 

4) Traslladar a les institucions europees, també a través dels eurodiputats 

catalans, i a les institucions estatals els resultats d’aquests treballs i 

proposta de síntesi. 

 

Proposta de resolució 17 

MÓN LOCAL 

 

El món local continua en un estat d’incerteses i deslegitimacions. Al greu con-

text econòmic originat per la crisi financera i la fallida en el sistema 

d’ingressos propis o transferits, s’afegeix una lògica recentralitzadora del go-

vern de l’Estat espanyol en forma de retallades de competències des de la des-

lleialtat institucional i la desconfiança. Normatives diverses que vulneren 

l’autonomia local i el principi de subsidiarietat com és la Llei de Racionalització 

i Sostenibilitat Local o la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-

cera. Les reclamacions del món local català d’un marc institucional i d’una hi-

senda pròpia s'han de concretar en una Llei de Governs Locals de país, conjun-

tament amb una Llei de Finances Locals que encara són pendents d'aprovació i 

que en cap cas poden ser reemplaçades per un Congrés del Món Local, que ni 

tan sols ha estat concebut, dissenyat i decidit per les entitats municipalistes 

del nostre país, i que neix amb l’única voluntat de demorar i distraure el món 

local de les inqüestionables reclamacions del municipalisme sobre el seu futur, 

i sobre l’arquitectura institucional que l’ha de sostenir, emparar i aprofundir 

com estructura d’estat.  
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En aquesta crisi de legitimitat del món local també s’ubica la situació 

d’interinitat del Consell de Governs Locals de Catalunya. Un Consell creat per 

la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, emanada de 

l’article 85 de l’Estatut com l’òrgan de representació dels municipis i vegueries 

en les institucions de la Generalitat. Un Consell que fa més de dos anys que no 

es convoca i el que és més greu, que no ha s’ha renovat després de les elecci-

ons municipals de 2015. Tot i que en la seva operativitat el govern no n’és el 

màxim responsable, si que té el compromís ineludible de vetllar pel seu bon 

funcionament i més encara quan el Consell ha d’ésser atès en la tramitació par-

lamentària de les iniciatives legislatives que afecten de manera específica les 

administracions locals, i són diverses les disposicions que avui discuteix el Par-

lament amb l’absència de consulta i dictamen d’aquest òrgan estatutari. 

Els governs locals pateixen una situació financera difícil. El repartiment del dè-

ficit entre les administracions és injust i desigual i els ens locals catalans han 

hagut de reduir el deute dràsticament sota les amenaces d'intervenció de l'Es-

tat o inhabilitacions per incompliment de la llei d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. Cal ajustar els límits de dèficit en funció del pes de la 

despesa de cadascuna de les diferents Administracions Públiques (segons da-

des d'Eurostat del total de la despesa pública, l'Administració central represen-

ta el 44% de la despesa total, les Comunitats Autònomes el 39% i 

l’Administració Local el 17%). Una millora en la redistribució del dèficit perme-

tria destinar majors recursos a la lluita contra la crisi, la generació d’ocupació 

local, afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica i a reduir la 

petjada ecològica.  

La complicada situació econòmica dels ens locals s’accentua pels incompli-

ments del govern de la Generalitat en els pagaments als ajuntaments. El Go-

vern de la Generalitat ha centrifugat el seu deute cap als ajuntaments. Han es-

tat incapaços d’explicitar i comprometre’s amb un calendari de pagament amb 

els ajuntaments, amb els obstacles que comporta per a la planificació de la 

despesa pública local, de les inversions i per a l’abordatge de les problemàti-

ques dels seus ciutadans i ciutadanes en situació de vulnerabilitat econòmica. 

Unilateralment van abandonar les competències en matèria educativa, beques 

menjador, les escoles d’art i de música o els serveis socials, i s’han deixat de 

pagar les inversions en plans de barri o s’han omès les convocatòries del PU-

OSC. I el que és més alarmant utilitzen alguns ens locals, que estan sanejats 

financerament com les Diputacions per a finançar les despeses i els deutes de 

la Generalitat. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè dero-

gui de forma immediata i urgent de la Llei 27/2013, de Racionalitza-

ció i Sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

2) Aprovar, dins del segon trimestre de 2017, una llei de Governs Lo-

cals i una Llei de Finances Locals que reforci l’autonomia local, que 

garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional amb 

unes competències ben definides dels ens locals perquè es puguin 

desenvolupar amb garanties de qualitat i transparència les polítiques 

públiques 

3) Presentar abans de la tramitació del pressupost de la Generalitat de 

2017, un calendari de pagament als ajuntaments, agendant un pro-

grama per a cada ens local de reconeixement del deute, mitjançant 

conveni, i procedir a la seva liquidació durant els exercicis en el pri-

mer trimestre de 2017  

4) Incrementar, en el pressupost per al 2017, les dotacions del Fons de 

Cooperació Local (tant per a ajuntaments com per a Consells Comar-

cals i EMDs) respecte al pressupost de 2015 

5) Reactivar els instruments de cooperació local com la Llei 2/2004, de 

4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 

una atenció especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularitza-

ció i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics  

6) Crear un Pla Extraordinari d’inversions de Sostenibilitat i Cohesió So-

cial i Urbana que substitueixi el PUOSC per a suplementar l’execució 

d’obres, serveis i infraestructures locals i la millora de l’espai públic, 

potenciant les pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit asso-

ciatiu del barri o municipi. 

7) Instar la convocatòria del Consell de Governs Locals per a la renova-

ció de l’òrgan i perquè pugui desenvolupar la seva funció de dicta-

men de les disposicions normatives en tràmit parlamentari.   
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Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016 

Joan Coscubiela Conesa Jéssica Albiach Satorres 

Portaveu del GP CSP Diputada del GP CSP  

 

 


