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Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, sobre les propostes per a la
Catalunya real
255-00007/12

Adopció
Ple del Parlament, sessió 36, 25.07.2019, DSPC-P 63
Publicació: BOPC 400

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2019, ha debatut les propostes de resolució
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat sobre les propostes per a la Catalunya real
tingut els dies 24 i 25 de juliol.

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

Resolució
I. Respostes de país a la situació política
II. Polítiques d’igualtat i no-discriminació
III. Llengua
IV. Mitjans de comunicació
V. Reptes de país
VI. Igualtat d’oportunitats, diversitat i cohesió social
VII. Seguretat pública
VIII. Salut
IX. Ensenyament
X. Recerca i universitats
XI. Empresa i societat del coneixement
XII. Emergència climàtica i gestió del territori

I. Respostes de país a la situació política

I.1. Autogovern, drets humans i cerca de solucions dialogades
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1. El Parlament de Catalunya es reafirma en el seu compromís amb el lliure exercici dels drets humans,
civils, socials i polítics en un context en què aquests són amenaçats pel creixement de l’extrema dreta, la
xenofòbia i l’autoritarisme, i per la voluntat dels grans poders econòmics i polítics de restringir-ne l’abast
universal i l’àmbit d’exercici, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, Europa i arreu del món.

2. La Catalunya real és un país que pateix la repressió i que veu amb inquietud com perillen els drets
fonamentals davant la connivència i la impassibilitat de massa institucions que, en comptes d’erigir-se en
garants d’aquests drets, callen i miren cap a una altra banda o són protagonistes actius de llur laminació.
Per aquests motius, el Parlament de Catalunya referma el seu compromís en la defensa dels drets humans,
especialment dels que han estat recentment vulnerats a l’Estat espanyol: 

a) El dret a la lliure expressió, amenaçat per la llei mordassa. A l’Estat espanyol, només el 2017 hi va
haver més de vint mil sancionats o investigats per haver exercit llurs llibertats.

b) El dret a la manifestació i a la reunió, amenaçat per l’autoritarisme judicial i d’estat, exemplificat per la
presó injusta i arbitrària dels líders civils i polítics de l’independentisme, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

c) El dret a la vida, amenaçat per la indiferència dels estats membres de la Unió Europea que no solament
redueixen els recursos per a rescatar vides a la Mediterrània, sinó que bloquegen les embarcacions de
rescat en llurs ports i les amenacen amb multes i presó.

d) El dret a la llibertat de moviment, coartat per la inexistència de vies legals i segures per a arribar a
Europa.

e) El dret a un procés judicial just i equitatiu, a la tutela judicial efectiva, al recurs i a la defensa, vulnerats
repetidament per la causa general contra l’independentisme, impulsada pel poder polític, executada pel
poder judicial i emparada per la cobertura mediàtica dels grans mitjans.

f) El dret de vot, reprimit violentament pels cossos i forces de seguretat de l’Estat l’1 d’octubre de 2017
en una actuació que va causar 991 ferits, 4 persones hospitalitzades i 1 mutilat, i reprimit judicialment per
les interferències del Tribunal Suprem en les eleccions catalanes del 21 de desembre de 2017, en les
eleccions estatals del 28 d’abril de 2019 i en les eleccions municipals i europees del 26 de maig de 2019.

g) El dret a un habitatge digne, fins i tot reconegut per l’article 47 de la Constitució espanyola i amenaçat
per la inacció del Govern de l’Estat i els límits que imposa als poders públics que hi volen actuar.
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h) El dret a l’autodeterminació dels pobles, que, tal com ha expressat en repetides votacions el Parlament,
és un dret irrenunciable del poble de Catalunya.

i) El  dret  de vaga, amenaçat  per  interpretacions judicials que hi  atorguen un paper subsidiari  davant
interessos econòmics i polítics.

3. El Parlament de Catalunya, per a exercir la més ferma defensa dels drets humans: 

a)  Condemna  qualsevol  connivència  amb  les  forces  polítiques  que  tenen  com a  objectiu  explícit  la
restricció dels drets fonamentals i fa una crida als partits polítics presents a la cambra a no normalitzar
l’activitat política racista, xenòfoba, masclista i autoritària encarnada per forces de l’extrema dreta –com
Vox, entre d’altres–, acceptant llurs vots i depenent-ne per a governar, per mitjà de pactes explícits o
implícits.

b) Mostra el  seu suport al  sistema internacional  de defensa dels drets humans i fa  un reconeixement
explícit de les institucions europees i internacionals que vetllen per assegurar el lliure exercici dels drets
civils i polítics, exigint el compliment de les resolucions del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries
de  les  Nacions  Unides,  que  exigeixen  la  llibertat  immediata  de  Jordi  Cuixart,  Jordi  Sànchez,  Oriol
Junqueras, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva i, per extensió, la de Carme Forcadell i
Jordi Turull.

c) Exigeix aturar la causa general contra l’independentisme, de la qual el judici del Primer d’Octubre al
Tribunal Suprem és l’exemple més visible i punyent, però que s’estén en una hidra jurídica i política arreu
de les principals institucions de l’Estat, que, de manera coordinada, persegueixen un moviment polític
democràtic, massiu i pacífic. Una causa general impulsada pel poder polític, començant pel cap de l’Estat
i continuant per l’executiu i el legislatiu, que impulsen i donen cobertura a la persecució judicial basada
en el dret penal de l’enemic, sense garanties processals, i a les investigacions prospectives sense base
legal  fetes  pels  cossos  i  forces  de  seguretat  de  l’Estat,  justificades  per  una  cobertura  mediàtica
deshumanitzadora dels mitjans de comunicació, i que reprimeix tant líders polítics, càrrecs del Govern,
funcionaris i batlles com activistes i ciutadans.

d) Reitera, davant la criminalització del dret de vot, del dret a la llibertat d’expressió, del dret de reunió,
del dret a manifestar-se, del dret a decidir i del dret a la vaga que pot comportar la sentència del Tribunal
Suprem, que els catalans mai no renunciaran a llurs drets i els continuaran exercint en tots els casos, i que
el futur de Catalunya el decidirà la seva ciutadania a les urnes.

e) Reafirma el seu compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i
antidemocràtica com la monarquia, tal com ja va quedar recollit en la Resolució 92/XII, aprovada per la
majoria del Parlament de Catalunya, i reafirma també el seu rebuig al posicionament del rei Felip VI i la
seva intervenció en el conflicte català i a la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials
el Primer d’Octubre.
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1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la defensa de l’exercici del dret d’autodeterminació com a
instrument d’accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya es reafirma en la recerca de solucions democràtiques i polítiques per a fer
efectiu que el futur de Catalunya sigui el que vulgui el poble de Catalunya.

3.  El  Parlament  de  Catalunya  insisteix  a  exigir  l’alliberament  immediat  dels  diputats,  exdiputats  i
representants de la societat civil que es troben en presó preventiva.

4. El Parlament de Catalunya subratlla la necessitat del respecte més escrupolós als drets civils i polítics
de la societat catalana, tant dels seus representants públics com de la seva ciutadania, i rebutja la situació
dels centenars de persones que des de la presó, des de l’exili o des d’altres situacions resten encara en
espera  de judici  per  haver  participat,  d’una  manera  directa  o indirecta,  en  actes  en defensa  del  dret
d’autodeterminació.
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1. El Parlament de Catalunya reconeix la diversitat i la pluralitat d’idees que s’expressen en el marc del
sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb representació parlamentària a respectar i
afavorir el pluralisme com la millor garantia de convivència.
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2. El Parlament de Catalunya expressa la preocupació davant de la normalització del feixisme, el racisme
i la xenofòbia per part d’algunes forces polítiques.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’erradicar del debat públic el discurs de l’odi i la
deshumanització i de tota forma d’intimidació o violència que s’adreça a qui pensa diferent.

4. El Parlament de Catalunya denuncia l’entrada a les institucions democràtiques dels que les volen fer
servir de manera sectària per a incitar a l’odi i la violència contra les persones que defensen i viuen en els
valors de la igualtat, els drets de les minories, la tolerància, el respecte i la dignitat humana.
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1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat la defensa
dels drets fonamentals perquè la ciutadania de Catalunya pugui exercir el dret de reunió i el dret a la
llibertat d’expressió sense interferències.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per dur a terme una
acció exterior coherent i coordinada en tots els àmbits, d’acord amb el Pla estratègic d’acció exterior i
amb  l’article  193  de  l’Estatut  d’autonomia,  que  estableix  l’obligació  del  Govern  de  la  Generalitat
d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure-hi els seus interessos.

I.2. Legitimitat democràtica, sobirania popular i acció política
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1. El Parlament de Catalunya, seu de la sobirania popular, manifesta que és en la voluntat dels ciutadans
que radica la màxima legitimitat  en democràcia,  i  reivindica aquesta legitimitat  com a principi  per a
afrontar els reptes d’arrel política.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a perseverar en el diàleg i la negociació,
per fer efectiva la voluntat de la ciutadania i trobar sempre solucions democràtiques, que han d’incloure
l’exercici ple dels drets civils, socials i polítics, tant en la dimensió individual com en la col·lectiva.

3. El Parlament de Catalunya denuncia la causa general  contra l’independentisme,  que comporta una
actuació coordinada i concentrada de tots els poders de l’Estat (des del polític, l’executiu i el legislatiu,
fins  al  judicial  i  el  policial,  passant  pel  comunicatiu  i  l’empresarial)  per  a  perseguir  i  prohibir  una
ideologia democràtica i pacífica; constata que la judicialització de la situació política i el fet que hi hagi
presos i exiliats polítics és una anormalitat democràtica, i assumeix la necessitat que els actors polítics i
socials sàpiguen respondre d’una manera democràtica i cívica a la sentència contra el procés.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a perseguir els objectius següents: 

a) Obtenir les eines pròpies d’un estat, des de l’afirmació de Catalunya com a subjecte polític.

b)  Revertir  l’ofec  legislatiu  que el  Tribunal  Constitucional,  entre  altres  òrgans,  imposa  a  la  societat
catalana per mitjà de les seves sentències i resolucions.

c)  Combatre  i  posar  fi  a  les  desigualtats  entre  persones  (econòmiques,  polítiques,  socials,  culturals,
etcètera) i garantir efectivament la igualtat d’oportunitats i el benestar de tothom.
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1. El Parlament de Catalunya es referma, d’acord amb la Resolució 1/XI, del 2015, en la necessitat de
legislar  com a parlament plenament  sobirà,  d’acord amb els interessos i les necessitats  de la societat
catalana, per a donar resposta a la pobresa energètica, a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i també a
l’emergència humanitària que viuen els refugiats, i per a garantir l’accés universal a l’atenció sanitària
pública i de qualitat, una educació pública, les llibertats públiques, unes competències plenes per a les
administracions locals, el dret a l’avortament i una gestió del deute que faci possible –i no impedeixi– un
pla de xoc social.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la seva reprovació de Felip VI pel seu posicionament i la seva
intervenció amb relació al conflicte democràtic que genera la negació de drets civils i polítics a Catalunya
per part de l’Estat espanyol.

3. El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de manera concreta el dret a
l’autodeterminació, d’acord amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya, per mitjà d’un acord amb
l’Estat espanyol o sense acord.
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I.3. La sentència del Tribunal Suprem pel judici del Primer d’Octubre
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1. El Parlament de Catalunya, en cas d’una sentència condemnatòria en el judici del Primer d’Octubre,
insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Impulsar el diàleg amb les forces polítiques i les organitzacions socials més representatives per a donar
una resposta unitària i àmplia que vagi en la línia de desjudicialitzar un conflicte de naturalesa política.

b) Continuar treballant per generar les condicions polítiques i jurídiques que permetin assolir la llibertat
dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

c) Treballar per cercar una solució dialogada al conflicte polític entre Catalunya i l’Estat.

2.  El  Parlament de Catalunya referma el  seu dret  d’expressar  valoracions i  opinions polítiques sobre
l’actuació i el futur de la institució monàrquica i el seu compromís amb els valors republicans, tal com
expressava  en  la  Resolució  92/XII,  sobre  la  priorització  de  l’agenda  social  i  la  recuperació  de  la
convivència.

I.4. Recuperació de la memòria democràtica
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1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant per impulsar un
projecte de llei integral  de la memòria democràtica que permeti superar les limitacions de la Llei de
l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, de la memòria històrica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar treballant en el Pla de fosses
per recuperar les víctimes que hi estan enterrades i identificar-les amb l’encreuament de dades genètiques
de possibles familiars vius, i  actuar  en la dignificació i la recuperació de les fosses com a espais de
memòria quan sigui adequat per a complir els objectius de reparació a les víctimes i de foment dels valors
democràtics.

II. Polítiques d’igualtat i no-discriminació

II.1. Lluita per la igualtat, contra la discriminació i contra la violència masclista
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1. El Parlament de Catalunya constata que assistim a un retrocés dels drets de les dones, de la llibertat
sexual, del dret de decidir sobre el propi cos i dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, com a conseqüència de
l’auge de l’extrema dreta. Els fonamentalistes, els fanàtics i els ultraconservadors volen dictar una nova
moral  que menysté la  lluita  feminista  i  la lluita  contra  l’homofòbia i  perpetua  un sistema patriarcal,
masclista i androcèntric que representa una amenaça per als drets fonamentals de tota la ciutadania. Per
aquest motiu, el Parlament de Catalunya es compromet a lluitar contra tota discriminació per raó de sexe
o gènere i reclama als grups parlamentaris i els partits polítics que el componen el compromís de no
pactar amb partits homòfobs o masclistes, com Vox.

2. El Parlament de Catalunya posa de manifest que el silenci o la inacció de la víctima davant actes de
violència masclista no signifiquen consentiment, i  constata que per a afrontar les conseqüències de la
violència masclista les víctimes necessiten i han de rebre un tractament des de l’expertesa, que tingui en
compte  la  victimologia  específica,  que  no  revictimitzi  i  que  no  culpabilitzi,  de  manera  que  no  es
promogui el negacionisme o la desconfiança de les supervivents.

3. El Parlament de Catalunya constata que la desprotecció de les dones migrants, causada per la Llei
d’estrangeria (Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seva integració social), les empeny a desplaçar-se per mitjà de màfies, que en molts casos les utilitzen per
a explotar-les  sexualment,  i  denuncia  que la  manca  d’oficines  d’asil  arreu  i  les  traves  burocràtiques
impedeixen que dones que haurien d’ésser refugiades ho puguin ésser, amb la qual cosa es vulnera el dret
internacional  i  se les  deixa en situació de perill  al  país d’origen.  Per  aquest  motiu,  el  Parlament  de
Catalunya reclama que les forces polítiques presents en aquesta cambra es comprometin, per mitjà de
llurs representants al Congrés dels Diputats, a derogar la dita Llei d’estrangeria.

4. El Parlament de Catalunya constata que els sistemes patriarcals masclistes provoquen la divisió sexual
del treball i de la cura, generen desigualtats econòmiques i socials envers les dones i sostenen la bretxa
salarial, en quedar atrapades les treballadores pel sostre de vidre i el terra enganxós i trobar-se abocades a
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la precarietat, l’economia submergida i la pobresa. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el
Govern de la Generalitat a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que revisi el marc normatiu de relacions laborals per revertir la situació i
garantir  els  drets  de  les  treballadores,  especialment  de  les  que  es  veuen  abocades  a  situacions  més
precàries, com ara les que es dediquen a treballs de cura.

b) Persistir en un tractament innovador, ambiciós i transversal en les seves polítiques públiques, per tal de
garantir els drets de les dones i aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes.

c) Personar-se com a acusació popular en els casos de violència masclista en què escaigui, especialment
en casos de delictes contra la vida, de delictes contra la llibertat sexual i de lesions greus.

d) Promoure els canvis normatius necessaris per a garantir que les associacions, els partits polítics i les
administracions  públiques  tinguin  protocols  d’actuació  per  als  casos  de  violència  masclista  o
d’assetjament sexual o per raó de gènere.

e) Impulsar les mesures necessàries per a garantir la paritat en els càrrecs directius de l’Administració i el
sector públic de la Generalitat i en tots els nomenaments que depenguin del Govern.

II.2. Drets de les dones
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1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Modificar la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per a
incloure-hi les violències institucionals.

b) Crear una partida finalista en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat en què es detalli la
despesa destinada a la lluita contra la violència masclista.

c) Acompanyar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat d’un informe d’impacte de gènere de
totes les polítiques pressupostàries.

d) Destinar, d’acord amb la Moció 32/XII, sobre la lluita contra les violències masclistes, aprovada al
desembre del 2018, els recursos necessaris per a posar en marxa el 2019 vuit nous serveis d’intervenció
especialitzada  en  violència  masclista  i  arribar  així  als  setze  serveis,  a  fi  de  garantir  aquest  tipus
d’assistència especialitzada amb equilibri territorial.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per l’arribada a les institucions de les forces
d’extrema dreta arreu d’Europa i a l’Estat espanyol, com és el cas de VOX, unes forces que rebutgen els
valors democràtics i europeistes, que són clarament masclistes i xenòfobes i que atempten contra els drets
de les dones i de les persones LGTBI, i fa una crida a les forces democràtiques perquè no facin pactes ni
acords de cap tipus que permetin a l’extrema dreta condicionar governs o formar-ne part.

III. Llengua
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Adoptar mesures per a promoure l’ús del català com a eix vertebrador de la societat, com a instrument
per a la igualtat d’oportunitats i com a opció individual de coneixement i creixement cultural.

b) Estendre l’oferta dels cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística,
amb programes específics per a persones amb dificultats d’aprenentatge.

c) Fomentar el coneixement i l’ús de l’occità, aranès a Aran.

IV. Mitjans de comunicació
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1. El Parlament de Catalunya reconeix el paper dels mitjans públics de comunicació com a impulsors de
la qualitat democràtica i la cohesió social del país i es compromet a garantir que hi tinguin accés, sempre
d’acord amb el criteri periodístic dels professionals, totes les opinions, veus, posicions i creences.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la reforma de la Llei 22/2005,
del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per tal de transposar el contingut de la
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Directiva (UE) 2018/1808, del Parlament Europeu i del Consell, del 14 de novembre de 2018, relativa als
serveis de comunicació audiovisual.

V. Reptes de país

V.1. Acció de govern, inversions i política pressupostària
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El Parlament de Catalunya constata la manca de cohesió del Govern de la Generalitat i la seva paràlisi i
incapacitat per a impulsar polítiques per a afrontar el creixement de les desigualtats socials, la degradació
dels serveis públics, la protecció del territori i el repte de l’emergència climàtica.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar el projecte de llei de pressupostos
per al 2020 i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2020 abans de l’1 de novembre de
2109 per tal que l’1 de gener del 2020 pugui entrar en vigor el nou pressupost.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a suprimir l’any 2025 els peatges de les
autopistes que són competència de la Generalitat, com farà l’Estat a les autopistes de la seva competència.
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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,  el  compliment  del  Pla  de  rodalies  i  la
finalització del Corredor Mediterrani, entre d’altres compromisos pendents, per tal de posar fi al dèficit
inversor públic de l’Estat i dotar Catalunya de les infraestructures que necessita per al desenvolupament
econòmic i social.
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1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a)  Continuar  denunciant  el  dèficit  d’inversions  a  Catalunya  per  part  de  l’Estat  espanyol,  la  situació
energètica ineficient i  el dèficit sistèmic en el finançament,  que afecta la prestació de tots els serveis
públics  a  Catalunya,  serveis  que configuren  l’estat  del  benestar  i  que tenen a veure  amb àmbits  tan
diversos, entre d’altres, com l’educació, la salut, els serveis socials, el treball, la cultura, l’habitatge, el
medi ambient i la sostenibilitat, la seguretat, la mobilitat, el món empresarial, la indústria, la recerca, la
innovació, l’accés a les telecomunicacions, les universitats, el comerç, el consum, la justícia, l’esport,
l’associacionisme i la participació.

b) Continuar cercant les complicitats del món econòmic, social i cultural per a resoldre la situació actual.

c) Continuar treballant,  com a prioritat immediata,  per a garantir al màxim el potencial  econòmic, la
cohesió social i el benestar de Catalunya.

d) Aprofitar tots els mitjans que tingui a l’abast per a prestar els millors serveis públics, per mitjà de la
prestació directa, de la concertació o de la contractació de tercers, amb control i transparència, amb la
màxima qualitat i per al major nombre de persones.

2. El Parlament de Catalunya reconeix el paper cabdal que les entitats del tercer sector social, i altres
formes de concertació,  han tingut, tenen i han de continuar tenint  a Catalunya com a prestadores  de
serveis de qualitat, aprofitant la iniciativa ciutadana i l’experiència, i per a impulsar el model social català.

18

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació
del Reial decret llei 15/2017, del 6 d’octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d’operadors
econòmics dins el territori nacional, que va modificar la Llei de societats per facilitar la mobilització
d’empreses fora de Catalunya després del referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
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V.2. Provisió dels serveis públics

19

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu compromís amb el foment d’una societat del benestar que posi
les persones en primer terme, que garanteixi la funció redistributiva i l’equitat entre la ciutadania, que
tingui un protagonisme actiu en l’economia, impulsant nous sectors productius i la democratització de
l’activitat econòmica, i en la qual l’Administració pública prioritzi la gestió directa dels serveis públics i
sigui garant de la bona qualitat d’aquests.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a)  Garantir  la  provisió  dels  serveis  socials,  educatius  i  de  salut  d’acord  amb el  que  estableixen  les
legislacions  sectorials  corresponents,  sia  directament  pels  poders  públics  o  per  mitjà  de fórmules  no
contractuals com la concertació social o la cooperació interadministrativa, i subsidiàriament per mitjà de
la contractació pública estratègica basada en criteris de qualitat i d’atenció a les persones i als col·lectius
més vulnerables.

b)  Assegurar  la  provisió  pública  de  serveis  per  mitjà  del  desenvolupament  de  lleis  sectorials  que
consolidin el rol de la Generalitat com a prestador dels serveis essencials per a la ciutadania.

c) Desenvolupar, en els casos en què no sigui possible la gestió directa del servei públic, una utilització
estratègica dels mecanismes de concertació i de contractació, amb l’aprovació de lleis que, tot respectant
els principis de lliure concurrència, els regulin per a: 

1r. Garantir la qualitat en la provisió del servei independentment de qui el presti.

2n.  Impulsar  el  desenvolupament  d’una  economia  social  més  responsable,  democràtica,  sostenible,
feminista i justa.

3r. Fiscalitzar la prestació indirecta de serveis, assegurant-se que cap empresa, organització o entitat no es
lucra indegudament a costa dels drets de la ciutadania o de les condicions laborals del personal que presta
aquests serveis.

V.3. Governs locals 

20

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat per a derogar de manera immediata i urgent la
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i
aprovar una llei de règim i finances locals que reforci l’autonomia local, que garanteixi un sistema de
finançament  estable  i  proporcional  a  unes  competències  definides  dels  ens  locals  perquè  puguin
desenvolupar les polítiques públiques amb garanties de qualitat i transparència, i modificar la regla de la
despesa  perquè  no  s’apliqui  en  ajuntaments  que  tinguin  els  comptes  sanejats,  és  a  dir  que  tinguin
superàvit o equilibri pressupostari i un baix nivell de deute i compleixin el pagament als proveïdors en
menys de trenta dies.

b) Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat per a desenvolupar els instruments necessaris
per  a permetre  als  ajuntaments  amb demanda d’habitatge acreditada  limitar  les  pujades de preu dels
lloguers.

c) Establir, durant el mes de setembre de 2019, un calendari de pagament als ajuntaments i planificar un
programa per a cada ens local de reconeixement del deute, mitjançant conveni, i liquidar-lo durant el
període 2019-2020.

d) Crear una àrea de suport econòmic, legal i tècnic per als municipis de Catalunya, amb la funció de
facilitar  la  remunicipalització  d’aquest  servei  d’interès  general  als  municipis  que  ho  sol·licitin  amb
criteris de transparència i participació pública, i facilitar-los també la gestió del cicle integral de l’aigua,
amb prioritat pels usos de consum humà amb criteris de sostenibilitat ambiental.
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V.4. Administració de justícia

21

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar les greus deficiències que pateixen
molts dels equipaments judicials, cosa que dificulta la prestació d’un servei essencial com el de la justícia
i posa en perill la salut dels treballadors públics i dels operadors jurídics.

VI. Igualtat d’oportunitats, diversitat i cohesió social 

22

1. El Parlament de Catalunya constata que Catalunya és un país divers i plural, que és i vol ésser terra
d’acollida i terra d’oportunitats, i que la societat que la ciutadania de Catalunya vol bastir cerca l’equilibri
entre la cohesió i la diversitat, un equilibri basat en el principi d’inclusió, el reconeixement de la diversitat
i la interacció.

2.  El Parlament de Catalunya insta el  Govern a treballar  per  garantir  la igualtat  d’oportunitats per a
tothom, es vingui d’on es vingui, es parli la llengua que es parli, es pensi el que es pensi, s’estimi com
s’estimi, independentment de l’edat, del gènere o de les capacitats.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fomentar la interacció entre persones de
diferents  orígens  en  totes  les  seves  polítiques,  i  en  aquest  sentit,  entre  altres  mesures,  treballar  per
impulsar i donar suport a projectes de mentoria social que fomentin l’autonomia personal de persones
refugiades i de joves que han migrat sols, l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral i la participació en
condicions d’igualtat en tots els àmbits de la societat catalana, i que facilitin a la societat d’acollida el
coneixement  de  la  realitat  del  procés  migratori.  El  Parlament  de  Catalunya  considera  que,  per  a
aconseguir aquests objectius i millorar l’atenció als joves migrants, és imprescindible la col·laboració
lleial  de l’Administració de l’Estat,  i  en aquest  sentit insta el Govern de la Generalitat  a reclamar al
Govern de l’Estat: 

a) Informació periòdica sobre la situació d’arribada a les costes de l’Estat d’infants, adolescents i joves
migrants sols.

b) L’establiment dels mecanismes necessaris i suficients per a garantir una coordinació entre territoris de
cara a l’atenció a aquests infants i joves.

c) El manteniment i l’augment dels fons estatals de suport a l’acollida de joves migrants sols, i la revisió
de la metodologia de càlcul per al repartiment d’aquests fons, de manera que es primi el nombre de joves
acollits amb qui es treballa un procés educatiu i formatiu i la inclusió social i laboral i no pas el nombre
de joves atesos en una primera i única atenció de caràcter humanitari.

d) L’expedició automàtica del permís temporal de treball per als joves migrants sols que compleixin setze
anys, amb la voluntat de no discriminar-los respecte d’altres joves de la mateixa edat que poden iniciar un
procés  d’inserció  laboral,  donar  més  eines  i  garanties  a  llur  inclusió  social  mitjançant  el  treball  i
minimitzar-ne la vulnerabilitat.

4. El Parlament de Catalunya, per a garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats, insta el Govern de la
Generalitat a: 

a) Impulsar mesures per a reduir les llistes de valoració de discapacitat i dependència, especialment en les
zones del territori en què els terminis d’espera són més elevats.

b) Reclamar al Govern de l’Estat, per tal de millorar l’atenció a la dependència i la discapacitat: 

1r. El retorn del deute en dependència.

2n. L’agilitació dels treballs per a establir el barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat,
que ha de permetre a Catalunya potenciar la multidisciplinarietat dels equips actuals de valoració i crear
sinergies entre equips i processos per a augmentar-ne la capacitat de valoració.

23

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar una estratègia per a reduir la llista d’espera de beneficiaris de prestacions reconegudes per la
Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
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en situació de dependència, que inclogui, entre altres mesures, una simplificació del tràmit administratiu i
un increment dels professionals que gestionen les prestacions i dels recursos econòmics que s’hi destinen
actualment.

b) Actualitzar,  en el  termini de tres  mesos,  la Cartera  de serveis  socials de la Llei  12/2007, de l’11
d’octubre, de serveis socials.

c)  Reestructurar  el  sistema  de  protecció  de  la  infància  amb  el  consens  del  sector  i  del  conjunt
d’administracions  implicades  potenciant  l’acollida  familiar,  implementant  el  model  Barnahus  (cases
d’infants), orientant el sistema cap a un model de centres de dimensions reduïdes i amb serveis de qualitat
i millorant les condicions laborals dels professionals que hi treballen, d’acord amb el que estableix la Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, per a proporcionar als
infants un entorn similar al de la llar, en coordinació amb els ajuntaments.

24

1. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla per a revertir la pobresa a Catalunya, insta el Govern a: 

a) Treballar per revertir els efectes de les retallades sofertes els darrers anys en serveis i pilars bàsics de
l’estat del benestar, com l’educació, la sanitat i els serveis socials, que afecten el conjunt de la societat i el
futur més pròxim.

b) Augmentar la inversió en polítiques socials fins a assolir, com a mínim, la mitjana espanyola.

c) Apostar per l’erradicació del sensellarisme per mitjà de la intervenció en l’allotjament i l’ocupació com
a eina d’inclusió.

d) Avançar en la generalització de la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb totes les
rendes del treball derivades de contractes a temps parcial, recollida en l’article 4.1 de la Llei 14/2017, del
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

2.  El Parlament  de Catalunya,  amb relació  al  pla  de millorament  de l’atenció a la  dependència  i  de
reducció de les llistes d’espera, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Donar una atenció de qualitat a les persones dependents,  amb la reducció de les llistes d’espera,  i
assegurar la qualitat de l’ocupació dels professionals del sector prioritzant les mesures següents: 

1r. Augmentar el nombre de places residencials i centres de dia.

2n. Recuperar la universalitat de les prestacions econòmiques vinculades.

3r. Actualitzar les ràtios de personal i millorar els mòduls econòmics.

4t. Garantir les millores laborals dels professionals del sector.

5è. Eliminar les desigualtats territorials en la prestació del servei.

b) Identificar la soledat no desitjada com un dels grans reptes de la societat i, en aquest sentit, impulsar la
generació de xarxes de suport veïnal i fomentar programes d’habitatge col·laboratiu com el cohabitatge.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla per a reduir la pobresa infantil, insta el Govern de la
Generalitat a: 

a)  Donar compliment  al  Pacte per  a  la  infància  a  Catalunya,  signat  el  19 de juliol  de 2013, amb el
recompte de menors en situació de malnutrició a Catalunya.

b) Redactar un informe de compliment del Pacte per a la infància a Catalunya, pacte que s’ha de fer
públic i s’ha de traslladar als grups parlamentaris.

c) Augmentar la inversió en polítiques d’infància fins a assolir la mitjana europea.

d) Posar en marxa un pla estratègic contra la pobresa infantil dotat dels recursos necessaris perquè les
famílies afectades puguin tenir garantida una atenció, una educació, una cura i un benestar adequats.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla per a millorar l’atenció a les persones amb discapacitat,
insta el Govern de la Generalitat a: 

a)  Incrementar  els  recursos  destinats  a  intèrprets  en  llengua  de  signes  catalana,  per  a  eliminar  les
desigualtats socials existents.
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b) Oferir a les persones amb discapacitat demandants d’ocupació, per mitjà del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya, itineraris personalitzats d’inserció laboral que comprenguin orientació, acompanyament,
formació i contractes de treball, mitjançant fórmules de col·laboració amb corporacions locals i altres
institucions públiques. El personal d’aquests serveis ha de comptar amb la qualificació professional que
exigeix el compliment de la seva tasca, amb formació en matèria de sensibilització, de coneixement de les
capacitats  i  aptituds que presenten les persones amb discapacitat  i  d’adaptació dels llocs de treball,  i
també d’igualtat d’oportunitats.

c) Apostar per la figura de l’assistent personal com a recurs del Sistema per a l’autonomia i atenció a la
dependència (SAAD).

5. El Parlament de Catalunya, amb relació al pla urgent per al desplegament de les lleis socials, insta el
Govern de la Generalitat a: 

a) Actualitzar urgentment la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis
socials, amb l’ajustament de la ràtio de personal dels serveis socials a les noves realitats demogràfiques i
socials, juntament amb una memòria econòmica per a l’exercici 2020.

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

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

d) Desplegar  reglamentàriament  la Llei  13/2014, del  30 d’octubre,  d’accessibilitat,  i  dotar-la amb un
pressupost suficient.

e) Desplegar reglamentàriament la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància
i  l’adolescència,  i  donar  trasllat  als  grups  parlamentaris  de  tots  els  decrets  desplegats  i  els  recursos
econòmics associats.

f)  Desplegar  totalment  la  Llei  11/2014,  del  10 d’octubre,  per  a  garantir  els  drets  de lesbianes,  gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i dotar-la del
pressupost suficient per a oferir una veritable atenció a les víctimes.

g) Desplegar la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i dotar-la d’un pressupost
adequat per a fer efectius els drets que s’hi estableixen i, en especial,  assegurar una dotació suficient
d’intèrprets en llengua de signes.

25

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a proposar un sistema objectiu i rigorós de
càlcul d’un salari mínim de referència (SMR) per a Catalunya i aprovar-lo en el termini de tres mesos
amb l’objectiu de potenciar  un marc català de relacions laborals que permeti  fomentar l’ocupació de
qualitat per la via de la concertació social i territorial i lluitar contra la precarietat laboral, que afecta
sobretot les dones.

26

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar compliment a la Llei 18/2007, del 28
de  desembre,  del  dret  a  l’habitatge,  i  dotar-la  d’un  pressupost  suficient  per  a  assolir  l’objectiu
d’aconseguir  un parc  mínim del  15% d’habitatges  destinats a polítiques socials  en les àrees  de forta
demanda acreditada, d’acord amb el Pla territorial sectorial d’habitatge.

VII. Seguretat pública

VII.1. Model integral de seguretat pública 

27

El  Parlament  de  Catalunya,  per  tal  de  reforçar  el  model  de  seguretat  pública  català,  basat  en  el
garantiment de la democràcia, la convivència i la protecció de les persones i els béns, insta el Govern de
la Generalitat a: 

a) Impulsar l’actualització de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
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Catalunya, i de la Llei 10/1994, de l’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, i la
Llei 16/1991, de les policies locals, per tal d’avançar en la integració de la Policia de la Generalitat -
Mossos d’Esquadra i de les policies locals que operen a Catalunya dins d’un model policial que abordi
amb eficàcia els reptes del segle XXI.

b) Impulsar la revisió de la xifra de 18.267 efectius acordada per la Junta de Seguretat l’any 2006 per a
adequar-la als nous reptes de seguretat i a les característiques sociodemogràfiques de Catalunya.

c) Dissenyar un pla de reposició de la plantilla per a adequar-la a les necessitats organitzatives derivades
de l’envelliment de la plantilla, les jubilacions i altres contingències.

d) Consolidar, mitjançant la formació, el model integral de seguretat pública de Catalunya: 

1r. Impulsant la formació conjunta dels operadors de seguretat ciutadana, emergències i protecció civil
amb accions formatives i per mitjà dels canvis legislatius necessaris.

2n. Potenciant la formació de futurs professionals de seguretat pública i d’emergències, per mitjà de la
formació professional i d’estudis universitaris de grau i màster.

3r.  Millorant  la  qualitat  de  les  instal·lacions  i  l’equipament  per  a  la  formació  dels  operadors  i
professionals de la seguretat pública.

e) Reclamar al Govern de l’Estat que aboni el deute pendent destinat al Cos de Mossos d’Esquadra, xifrat
en prop de vuit-cents milions d’euros.

VII.2. Depuració de responsabilitats en els atemptats del 17 i 18 d’agost de 2017 

28

El Parlament de Catalunya, arran de les darreres revelacions periodístiques sobre els atemptats del 17 i 18
d’agost  de  2017 a  Barcelona  i  Cambrils,  insta  el  Govern  de  la  Generalitat  a  dur  a  terme  totes  les
actuacions necessàries davant el Govern espanyol i, si escau, davant instàncies internacionals per a aclarir
els  fets  i  les  circumstàncies  que  els  van  fer  possibles,  especialment  la  relació  fins  al  moment  dels
atemptats entre l’imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, i el Centre Nacional d’Intel·ligència, i a fer totes
les gestions necessàries per a depurar responsabilitats.

VIII. Salut

29

1. El Parlament de Catalunya expressa la importància de garantir l’accés universal i l’equitat per tal de
donar resposta a les necessitats de salut de tota la població, tot considerant les possibles desigualtats i
posant el focus en les desigualtats de gènere.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a exigir al Govern de l’Estat que compleixi
els compromisos amb Catalunya i que aboni el deute del Fons de cohesió sanitària reconegut pel Ministeri
de Sanitat amb relació al període 2013-2018, de 33,6 milions d’euros, per tal que el Govern de Catalunya
pugui continuar millorant l’accessibilitat i els temps d’espera del sistema de salut.

30

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar i fer públic dins del 2019 un registre detallat de centres hospitalaris, assistencials i d’atenció
primària que no disposin d’un sistema adaptat d’accessibilitat als serveis sanitaris per a persones amb
qualsevol  tipus  de  discapacitat,  i  també  dels  que  no  tinguin  adaptats  els  panells  d’informació  i  de
comunicació.

b)  Garantir  un sistema sanitari  transparent  i,  en  aquest  sentit,  impulsar  la  compareixença  obligatòria
davant la Comissió de Salut, cada legislatura, dels gerents dels grans hospitals catalans i dels responsables
de l’atenció primària de cada territori, per a fer pública la situació sanitària i respondre a les preguntes de
control dels grups parlamentaris.

c) Fer pública anticipadament la planificació de cobertura de vacants als centres hospitalaris i d’atenció
primària per vacances, substitucions, jubilacions o qualsevol altra raó, i també la disponibilitat de llits
hospitalaris, per a cada centre de salut.

d) Donar a conèixer públicament el criteri del Departament de Salut amb relació al tancament de centres
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d’atenció  primària  i  centres  sanitaris  nocturns,  i  també  respecte  a  la  disminució  en  la  dotació
d’ambulàncies medicalitzades, especialment en les poblacions en què per motius geogràfics, urbanístics o
socioeconòmics aquestes mesures han tingut i encara tenen un impacte especialment negatiu.

e) Publicar el nombre de llits tancats durant les èpoques de vacances, amb detall dels serveis afectats i
durada del tancament, a cada hospital i centre d’atenció primària.

f) Publicar,  dins del  2019, el  grau de compliment del  Pla de reposició i  modernització dels equips i
elements  tecnològics  dels  anys  2018  i  2019,  amb  especificació  de  les  partides  pressupostàries
efectivament assignades a cada centre, i publicar així mateix el pla previst per als anys 2020 i 2021.

g)  Complir  l’obligació  de  transparència  donant  a  conèixer  els  protocols  per  a  determinar  les  llistes
d’espera de tots els centres del Siscat, amb l’objectiu que els pacients puguin conèixer la data aproximada
d’intervenció o número d’ordre dins la llista d’espera, tant per als procediments quirúrgics com per als
diagnòstics.

h) Fer una anàlisi dels incompliments laborals actuals en l’atenció primària, els serveis hospitalaris i el
transport sanitari, amb relació als acords de les darreres vagues, i dur a terme amb caràcter d’urgència
totes les accions necessàries,  no solament per a donar a conèixer els incompliments,  sinó les accions
concretes per a solucionar-los.

i) Presentar  i  dur a terme, de manera urgent,  un pla de millorament de consultoris, centres  d’atenció
primària  i  centres  hospitalaris  amb  problemes  de  climatització  o  qualsevol  altre  problema  de  les
infraestructures.

j)  Ajustar  els  recursos  de la  xarxa  de salut  mental  a  les  necessitats  de la  població,  d’acord  amb les
recomanacions de les guies de bona pràctica clínica i garantint l’equitat en l’accés per a tots els ciutadans.

k) Dotar de transparència el  sistema públic de salut amb la publicació sistemàtica de l’evolució dels
indicadors de gestió per a avaluar-los, tal com va aprovar el Parlament, i incorporar-los automàticament al
web del Departament de Salut.

31

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Enfortir una sanitat pública, universal, equitativa, de qualitat i finançada amb impostos, com a garantia
d’igualtat, equitat i solidaritat.

b)  Elaborar  una  estratègia  pluriennal,  amb  escenaris  pressupostaris,  que  consideri  també  un  pla
d’inversions i que permeti, en un horitzó de dos anys, arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pública
de salut, amb priorització de les accions per a revertir els efectes de les retallades i la pèrdua de la qualitat
assistencial.

c) Incloure en el pressupost per al 2020 l’estratègia i el pla econòmic pluriennal esmentats.

IX. Ensenyament

32

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a)  Defensar  i  aplicar  el  model  d’immersió  lingüística  en  tots  els  àmbits,  recursos  i  nivells  de
l’ensenyament a Catalunya, i esmerçar tots els recursos administratius, econòmics, didàctics i humans
necessaris per a garantir-lo. És imprescindible garantir un sol model educatiu per a tots els infants, tot
rebutjant un model que segregui els infants en funció de la llengua.

b) Garantir i fomentar que l’ensenyament sigui un àmbit de creativitat, cultura democràtica, cooperativa i
solidària,  ecològicament  responsable,  igualtat  en  la  diversitat,  debat  lliure  i  pensament  crític.
L’adoctrinament d’infants no pot tenir ni té cabuda a les aules de l’escola catalana, i sí que hi té cabuda,
en canvi, el foment del lliure debat raonat i crític.

c) Garantir i promoure que l’ensenyament sigui un àmbit que fomenti el sentit crític, el respecte a la
diversitat,  i  els  valors  i  els  criteris  per  a  prevenir  i  evitar  el  feixisme,  el  racisme,  la  xenofòbia,  el
masclisme, el sexisme i la LGTBIfòbia.

2. El Parlament de Catalunya: 
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a) Reitera el seu suport als docents de l’Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), i
de les escoles La Salle i Pau Claris de la Seu d’Urgell (Alt Urgell) i el rebuig a la insistència de la Fiscalia
a perseguir-los judicialment, amb relació a uns fets que haurien ocorregut el 2 d’octubre de 2017.

b) Condemna l’actitud de les institucions, els partits i les associacions que han volgut instrumentalitzar
l’escola amb la finalitat de visualitzar un suposat conflicte inexistent en el si de la societat i l’escola
catalanes.

c) Considera necessari i imprescindible que els representants polítics que han assenyalat públicament els
docents pel fet d’haver exercit llur tasca es disculpin.

33

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició els recursos necessaris a
l’inici  del  curs  2019-2020 per  assegurar  el  desplegament  del  Decret  150/2017,  del  17 d’octubre,  de
l’atenció  educativa  a  l’alumnat  en  el  marc  d’un  sistema  educatiu  inclusiu,  la  recuperació  de  la
corresponsabilitat del Govern en el finançament d’un terç del cost de la plaça de l’etapa educativa de
primera infància (0-3 anys), presentar un calendari de restitució del deute pendent als ajunta-ments en
concepte de foment i funcionament de les llars d’infants i impulsar immediatament mesures normatives
per a combatre la segregació escolar i garantir una escolarització equilibrada entre els diversos centres
educatius, independentment de llur titularitat.

34

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a planificar l’eliminació dels més de mil
barracons que són utilitzats com a aules als centres educatius públics de manera que l’any 2022 hagin
estat substituïts per equipaments educatius convenientment dotats.

X. Recerca i universitats

35

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Aprovar un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats públiques per al període 2019-
2022,  amb l’objectiu  de  garantir  l’estabilitat  i  la  qualitat  universitàries,  sobretot  en  els  àmbits  de  la
docència, la recerca i la innovació, i permetre disposar d’una estructura suficient de personal docent i
investigador i de personal d’administració i serveis. Concretament, cal haver recuperat l’any 2020 la xifra
de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 2010, que era de 900 milions
d’euros, i arribar a 1.300 milions d’euros l’any 2022.

b) Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 2011, fins a assolir el curs
2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i compensar les universitats públiques per aquesta reducció
amb  un  augment  de  la  transferència  pública,  que  s’ha  d’establir  i  concretar  en  els  pressupostos
corresponents, equivalent a l’impacte de la reducció i amb un augment de les transferències, a banda de
l’increment pressupostari a què fa referència la lletra a. La reducció de taxes ha de continuar fins a arribar
a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar al de la mitjana dels països de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).

c) Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti els recursos per a la innovació
i la transferència de coneixement que acosti Catalunya a l’objectiu d’inversió del 2% del producte interior
brut, basat en les polítiques de recerca i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya,
per tal d’enfocar també la innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.

d) Aprovar una estratègia per a un nou model de formació professional dual, adaptada a la realitat i a les
demandes i els reptes de la indústria a Catalunya, que faciliti als joves l’accés al mercat de treball i la
inserció laboral.

36

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assumir com a propi el manifest dels rectors
i dels presidents dels consells socials de les universitats públiques i, en aquest sentit, l’insta a adoptar, de
manera urgent, les mesures següents: 

a) Aprovar i posar en marxa el Pacte nacional per a la societat del coneixement, amb el lideratge del
Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat i la plena col·laboració de les universitats i la resta
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d’agents del sistema de coneixement a Catalunya.

b) Afavorir una major autonomia institucional de les universitats públiques, en llurs àmbits organitzatiu,
de personal, financer i acadèmic, i amb un compromís ferm amb la màxima transparència, amb avaluació
i amb retiment de comptes a la societat.

c) Posar en marxa un pla de xoc per a millorar el finançament de les universitats públiques per al període
2020-2022, amb l’objectiu de garantir el funcionament ordinari de les activitats acadèmiques i la qualitat
universitària, sobretot en els àmbits de la docència i la recerca, i, concretament, per a recuperar per a l’any
2020 la xifra que va destinar al finançament de les universitats públiques el 2010, 900 milions d’euros, i
arribi l’any 2022 als 1.300 milions d’euros.

d)  Reduir  progressivament  les  taxes  i  els preus universitaris  aplicats  des  del  2011 fins a  assolir  una
reducció  aproximada  del  30%,  i  compensar  les  universitats  públiques  per  aquesta  reducció  amb  un
augment de la transferència pública equivalent a l’impacte de la reducció que comporti un augment de les
transferències,  a  banda de  l’increment  pressupostari,  fins  a  arribar  a  un cost  de matrícula  dels  títols
oficials de grau i de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE, amb un programa ambiciós de
beques, beques salari i beques per mobilitat.

e) Fomentar la plena participació dels estudiants en la vida universitària.

XI. Empresa i societat del coneixement

37

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a)  Potenciar  l’estratègia  SmartCAT,  a  nivell  local  i  internacional,  mitjançant  l’impuls  d’iniciatives
intel·ligents en el territori, l’acompanyament de tots els pobles i ciutats de Catalunya en aquest procés de
transformació  digital  i  el  posicionament  de  Catalunya  com una  nació  intel·ligent  (smart  nation)  de
referència en els fòrums i congressos internacionals.

b) Impulsar iniciatives que garanteixin l’objectiu d’atraure talent  local i  internacional al sector de les
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), fomentar la reorientació professional cap als estudis
de grau digitals i generar vocacions tecnològiques entre els més joves, amb un èmfasi especial en les
noies.

c) Donar suport a les discussions, els treballs i els consensos que s’aprovin en el si del Pacte nacional per
a la societat del coneixement, perquè es puguin concretar en una memòria econòmica que es traslladi a
l’elaboració dels propers pressupostos de la Generalitat.

38

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Reduir al màxim possible les càrregues burocràtiques que suporten les empreses, especialment a l’inici
de llur activitat, tot facilitant-los al màxim els tràmits i eliminant qualsevol duplicitat, d’acord amb el que
estableix la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

b) Ampliar i reforçar els programes de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) destinats
a l’assessorament i suport integral a les petites i mitjanes empreses i als emprenedors que cerquen l’accés
al finançament en les diverses modalitats existents (públic, fons europeus, préstec, finançament col·lectiu
o  crowdfunding, capital de risc o qualsevol altra), i ampliar progressivament el nombre de punts per a
arribar a territoris que actualment no disposen d’aquest servei.

c) Elaborar un pla específic de suport i desenvolupament de la formació professional, especialment de la
formació  professional  dual,  i  fer  campanyes  de  difusió  dels  avantatges  de  l’ocupabilitat  i  el
desenvolupament professional que proporcionen els estudis professionals.

d) Fer un estudi de la distribució territorial dels centres que imparteixen formació professional i formació
professional dual, i també de l’adequació a les necessitats dels estudiants i les oportunitats d’ocupació.

e) Dissenyar un pla amb l’objectiu d’augmentar  la presència de les dones en les carreres  tècniques i
científiques, i també en la formació professional i la formació professional dual.

f) Dur a terme una campanya de sensibilització i foment dels plans d’igualtat de gènere efectiva a les
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empreses, amb l’objectiu d’incentivar i facilitar l’arribada de dones als òrgans de decisió, en col·laboració
amb les organitzacions empresarials i sindicals.

g)  Impulsar  la  creació  d’un  consell  de  dones  emprenedores,  amb  la  participació  d’organitzacions
patronals i sindicals, amb l’objectiu de tractar i aportar solucions a les problemàtiques específiques que
han de superar les dones en l’àmbit empresarial.

h)  Augmentar  progressivament  la  inversió  en  R+D+I,  en  els  pressupostos  corresponents  als  propers
exercicis, fins a acostar-se a la mitjana europea.

i) Millorar el sistema de suport a la innovació i a la producció sostenible.

j)  Potenciar  les estratègies  per a augmentar  el  nombre d’empreses  innovadores,  amb el  disseny d’un
programa d’incentius específic que asseguri la transferència i gestió del coneixement i faciliti l’accés a la
innovació a les petites i mitjanes empreses i als autònoms.

XII. Emergència climàtica i gestió del territori 

39

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Desplegar i dur a terme les accions necessàries per a afrontar l’emergència climàtica amb l’objectiu de
fer una societat i un territori descarbonitzats i resilients.

b) Derogar, en el termini de tres mesos, el Decret 147/2009, del 22 de setembre, pel qual es regulen els
procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques
a Catalunya, i proposar les modificacions legislatives necessàries perquè es permeti desenvolupar nous
projectes  de  parcs  eòlics  de  més  de  10  MW  i  per  a  reduir  els  costos  d’implantació  de  l’energia
fotovoltaica a  terra,  de manera  que una part  de les noves instal·lacions solars es  puguin implantar  a
Catalunya, amb una revisió del sistema de tramitació actual per agilitar-la. El Govern s’ha de coordinar
amb Red Eléctrica de España per a planificar la connexió dels objectius de potència eòlica i fotovoltaica
que es determinin per als anys 2025 i 2030.

c) Delimitar i planificar, conjuntament amb els ajuntaments afectats, les zones de baixa emissió o zones
urbanes d’atmosfera protegida, començant per l’elaboració del corresponent estudi de factibilitat a escala
supramunicipal i el pla posterior d’implantació mitjançant polítiques de disminució del trànsit privat i la
gestió sostenible de l’aparcament a l’àrea metropolitana.

d) Crear una línia de suport econòmic per al desplegament de la zona de baixes emissions de les rondes de
Barcelona i per al desplegament de les futures zones de baixes emissions a la resta de municipis de més
de cinquanta mil habitants. La Generalitat, en les vies que són de la seva competència i en l’Àmbit 40, ha
de  desplegar  durant  el  2020  el  reglament  per  tal  que  en  els  episodis  ambientals  declarats  es  pugui
restringir la circulació dels vehicles furgonetes (N1) anteriors a Euro 1 i dels turismes (M1) Euro 1 i
anteriors a Euro 1.

e) Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial
una estratègia per a reduir l’ozó troposfèric a la comarca d’Osona.

f) Incloure a l’agenda del Pacte nacional per la indústria els vectors ambientals i energètics necessaris per
a assolir el full de ruta en el camp de l’economia verda i circular que, al mateix temps que integrin els
objectius quantitatius, assignin responsabilitats i estableixin quins són els mitjans per a assolir-los amb la
participació  del  sector  privat  i  la  resta  d’administracions  de  Catalunya,  i  fixar  un  calendari  per  a
l’execució de les mesures i els indicadors per a avaluar-ne el grau d’assoliment.

g) Impulsar un programa per a acompanyar la transformació tecnològica de les empreses catalanes cap a
la indústria 4.0, tot donant una resposta integral a aspectes com la sensibilització o la provisió de serveis
específics.

h) Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a incorporar en el pla de gestió i en la resta de plans i programes
en curs de redacció les directrius de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, amb l’impuls de la
mitigació en les seves actuacions i la introducció de mesures d’adaptació als nous escenaris per a garantir
aquest recurs.

i) Crear, en el termini de sis mesos, la nova Agència Catalana de l’Energia, a partir de l’actual Institut
Català  d’Energia  (Icaen),  com  a  instrument  impulsor  de  les  actuacions  relacionades  amb  la
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descarbonització del sector energètic català, amb capacitat de governament sobre el Pacte nacional per a
la transició energètica de Catalunya, tal com estableix la Llei 16/2017.

40

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Elaborar el nou Pla director d’infraestructures 2021-2030 amb una atenció especial a les actuacions
més necessàries amb relació a la lluita contra la contaminació ambiental i per a afrontar l’emergència
climàtica.

b) Avançar cap a un percentatge més alt de vehicles de zero i baixes emissions, per mitjà d’avantatges
competitius  i  la  implantació  d’infraestructures  de  recàrrega  de vehicles  elèctrics  que  garanteixin  una
cobertura adequada.

c) Reforçar la policia mediambiental dels agents rurals com a instrument per a garantir la salut del medi i
l’activitat humana sostenible al medi natural.

d) Establir polítiques forestals per tal que els boscos es gestionin d’una manera sostenible i planificada,
amb contribució a la prevenció de grans incendis forestals.

e) Promoure l’ús de fustes certificades de boscos sostenibles i la revalorització del producte no aprofitable
per  a  fusta com a biomassa,  i  impulsar  la  instal·lació  de  calderes  de  biomassa  com a contribució  a
l’increment de les energies renovables i la reactivació del sistema econòmic agroforestal.

41

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar al servei de la reforestació de la
Ribera d’Ebre i de la resta d’indrets afectats pels greus incendis de les darreres setmanes tots els recursos
necessaris  per  a  minimitzar  l’impacte  que  aquests  incendis  han  tingut  en  les  activitats  agrícoles  i
ramaderes i per a recuperar la biodiversitat perduda.

42

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar el regadiu en els sistemes Xerta-
Sénia i Segarra-Garrigues en compliment del Pla de regadius 2008-2020, i també a modernitzar els regs.

43

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir protocols d’actuació contra plagues
i espècies invasores.

44

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a formalitzar i aprovar el Pacte Nacional per
a la Política Alimentària de Catalunya, amb la participació dels agents econòmics i socials i conduït pel
Consell  Català de l’Alimentació,  dins l’any 2020. El Pacte haurà de basar-se en criteris de sobirania
alimentària i de producció local d’aliments sans, segurs i de qualitat, amb baixa petjada de carboni i una
contribució clara i directa a la mitigació del canvi climàtic, facilitar el relleu generacional i contribuir a la
cohesió  territorial  a  partir  d’un  desenvolupament  rural  que  sigui  sostenible  des  del  punt  de  vista
econòmic, social i de recursos naturals.

45

El Parlament de Catalunya insta el  Govern de la Generalitat  a establir mesures  contra les pràctiques
abusives de mercat i competència deslleial que dificulten que els productors rebin un preu just i que posen
en risc la qualitat dels productes.

46

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revalorar la producció pesquera local amb
la  promoció  de  productes  de  qualitat  i  facilitar  mesures  de  protecció  de  sectors  estratègics  com les
piscifactories o la producció de mol·luscs i bivalves.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2019

La secretària tercera, Laura Vílchez Sánchez; el president, Roger Torrent i Ramió


