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El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’octubre de 2018, ha
debatut
les
propostes
de
resolució
presentades
pels
grups
parlamentaris, subsegüents al debat sobre la priorització de l’agenda
social i la recuperació de la convivència tingut els dies 10 i 11
d’octubre.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del
Parlament, ha adoptat la següent
Resolució
I. Democràcia, convivència i cohesió social
II. Institucions i administracions
III. Afers socials
IV. Igualtat
V. Economia i hisenda
VI. Ensenyament
VII. Salut
VIII. Habitatge
IX. Territori
X. Cultura
XI. Esports
XII. Mitjans de comunicació

I. Democràcia, convivència i cohesió social

1
El Parlament de Catalunya, amb relació a la sobirania i les polítiques
socials, manifesta que:
a) El sentit últim del procés d’autodeterminació és que Catalunya
tingui totes les eines necessàries per a fer polítiques al servei de
les persones i del progrés personal i col·lectiu dels seus set milions
i mig de ciutadans.
b) El principi rector de les polítiques socials és fer possible la
igualtat d’oportunitats, independentment de les circumstàncies de
cadascú, tot reconeixent la singularitat de les persones i de les
institucions, és a dir, l’equitat en la diversitat.
c) Catalunya, pel fet d’ésser una nació sense estat, és un país en què
la iniciativa social ha tingut un paper molt important i ha configurat
un tarannà propi. Des de l’àmbit cultural i educatiu, passant pels
ateneus populars i el conjunt del teixit social, fins al camp
empresarial i laboral, hi ha molts exemples d’una manera d’actuar que
caracteritza els catalans.
d) La societat del benestar constitueix un bé molt preuat en les
democràcies europees més avançades. A Catalunya, l’Administració
pública presta serveis a les persones i estableix, alhora, un marc
estable de col·laboració amb el tercer sector i les entitats privades
disposades a assumir-ne responsabilitats.
e) Tota persona que viu a Catalunya, independentment de la seva
procedència i del procediment que hagi seguit per accedir al país, ha
d’ésser reconeguda com a subjecte de drets socials.
f) Catalunya disposa, sobretot, del talent de la seva gent. La
formació al llarg de la vida ha d’esdevenir una de les prioritats
polítiques del Govern. Això significa donar oportunitats educatives a
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la primera infància, sobretot a les persones que tenen dificultats en
l’aprenentatge, relligar bé el sistema educatiu i la formació
ocupacional i continuada, i impulsar la formació a l’empresa per a
millorar l’ocupabilitat de tots els treballadors.
g) La capacitat de posar en comú les intel·ligències individuals amb
amplitud de mires per tal d’assolir objectius col·lectius constitueix
un model de referència per a donar resposta a desafiaments que
reclamen la col·laboració entre les administracions i la societat
civil. L’U d’Octubre, com a exercici d’autodeterminació de Catalunya,
i
altres
lluites
compartides
representen
l’apoderament
de
la
ciutadania.
h) Més enllà de l’esforç i l’enginy de tothom (persones, entitats i
institucions), Catalunya necessita disposar de més recursos econòmics
–els que es corresponen amb la riquesa que genera– per a fer possible
les condicions de benestar dels catalans. I és la ciutadania de
Catalunya la que ha de decidir la quantitat que es destina a la
solidaritat amb altres territoris, tant peninsulars com d’arreu.
2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un pacte
transversal,
que
inclogui
totes
les
forces
polítiques
amb
representació al Parlament, amb l’objectiu de generar el consens i
l’acord necessaris per a impulsar les polítiques socials. Aquest pacte
ha d’incloure, com a mínim, els acords següents:
a) Pel que fa a la dependència i els serveis socials: actualització de
la Cartera de serveis socials establerta per la Llei 12/2007, de l’11
d’octubre, de serveis socials.
b) Pel que fa a la infància: desplegament total de la Llei 14/2010,
del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, i del Pacte per la infància.
c) Pel que fa a la discapacitat: adaptació de 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) Pel que fa a la violència masclista: desplegament total de la Llei
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència
masclista, i dotar-la del pressupost necessari per a combatre, entre
altres, 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 i la violència contra els drets sexuals i
reproductius.
e) Pel que fa a l’exclusió social: desplegament total de la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
3
El Parlament de Catalunya, en el marc del diàleg per a restablir un
ampli consens polític i social a Catalunya, reitera la necessitat que
el president de la Generalitat convoqui totes les presidències dels
grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu de constituir un espai
de diàleg per a facilitar acords sobre els grans temes de país,
d’acord amb la Moció 3/XII, aprovada el 5 de juliol de 2018, i l’insta
a fer-ho en el termini de trenta dies.
4
El Parlament de Catalunya:
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a) Constata que existeix un moviment popular i organitzat, que
representa el 80% de la ciutadania, que dona suport al dret a
l’autodeterminació com un dret reconegut per les Nacions Unides.
b) Denuncia que el poble català viu una important regressió de drets
polítics, socials, econòmics, culturals i ambientals, amb greus
conseqüències per a les llibertats fonamentals de les classes
populars.
d) Constata que per a fer efectiva la cohesió social cal un sector
públic fort i unes polítiques socials que donin respostes a les
necessitats de les classes populars.
e) Considera especialment greu la negació de l’exercici de les seves
funcions polítiques bàsiques amb sobirania, llibertat i plenes
garanties.
f) Condemna l’augment exponencial de les agressions feixistes de
l’extrema dreta i es compromet a actuar perquè aquestes actuacions no
restin impunes, i mostra la seva solidaritat amb el moviment
antifeixista.
g) Constata que l’escola pública catalana és una eina imprescindible
per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat
educativa.
5
El Parlament de Catalunya, amb relació a la convivència a Catalunya:
a) Manifesta que la convivència pacífica i de respecte als principis
democràtics és cabdal per a garantir una societat democràtica.
b) Constata que la societat catalana és oberta, plural i inclusiva, i
que un dels seus valors més arrelats és el respecte a la diversitat.
c) Demana que les institucions catalanes vetllin pel respecte dels
principis democràtics fonamentals per tal de garantir el bon
funcionament de la societat catalana.
d) Constata que una àmplia majoria de la societat catalana valora el
nivell de convivència a Catalunya com a bo o molt bo, i es compromet a
continuar treballant conjuntament per a millorar aquesta valoració.
e) Constata, per mitjà dels canals oficials de contacte directe amb la
població, dels treballs de l’Institut Català Internacional per la Pau
o del Síndic de Greuges, que la societat catalana aposta decididament
per les resolucions pacífiques i democràtiques mitjançant la mediació
en els conflictes polítics.
f) Manifesta que el dret de manifestació i la llibertat d’expressió
són coneguts i respectats per la majoria dels catalans i insta a
treballar per reforçar-los i respectar-los.
g) Demana respecte total i absolut per la presència de símbols,
emblemes o manifestacions polítiques tant als espais públics com als
espais privats, sempre que respectin els principis democràtics.
6
El Parlament de Catalunya reprova Núria de Gispert, expresidenta del
Parlament, pels seus reiterats comentaris públics, vexatoris i
excloents contra determinats diputats del Parlament de Catalunya que
representen no només 1.100.000 votants, sinó també el conjunt de la
societat catalana.
7
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El Parlament de Catalunya condemna la pràctica reprovable de declarar
non - grata, per les seves idees, la persona que pensa diferent, i rebutja
l’actuació de determinats càrrecs públics que la promouen, envoltantse en el bon nom de les institucions de què formen part.
8
El Parlament de Catalunya,
l’auge de l’extrema dreta:

davant

la pervivència

del

franquisme

i

a) Referma el seu compromís amb la democràcia i les llibertats i
condemna de manera enèrgica el règim franquista.
b) Constata amb preocupació –i les condemna– la persistència de la
ideologia feixista i les conseqüències d’aquesta funesta dictadura en
actituds i estructures polítiques, socials i civils presents encara en
l’actualitat.
c) Reclama una acció decidida de tots els poders públics per a posar
fi a qualsevol vestigi del franquisme, ja sigui en aspectes ideològics
o simbòlics o en els d’herència directa, en forma d’estructures de
poder institucionals, econòmiques i socials.
9
El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació pel creixent
protagonisme de l’extrema dreta a Catalunya, l’Estat espanyol, Europa
i el món i, davant d’aquest fenomen:
a) Insta els partits amb representació parlamentària a:
1r. Mantenir una posició de fermesa democràtica davant el rebrot de
partits i moviments que amenacen la democràcia, els drets i les
llibertats.
2n. No normalitzar les polítiques excloents, autoritàries, masclistes,
racistes o que vagin en contra de qualsevol col·lectiu.
3r. No contemporitzar amb els posicionaments feixistes amb els seus
discursos, culpabilitzant les víctimes del seu odi, ja siguin
emigrants, dones, minories ètniques o dissidents polítics, entre
altres.
b) Insta els partits amb representació parlamentària a mantenir un
cordó sanitari contra els partits d’extrema dreta amb una presència
creixent a Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i el món.
c) Fa valer els casos d’èxit a Catalunya a l’hora de fer front a
l’extrema dreta, per mitjà d’accions com la xarxa dels rumors falsos,
i gràcies a la fermesa democràtica de les formacions polítiques, de
les administracions i de les entitats.
d) Insta a convertir l’antifeixisme en una lluita compartida, símbol
de la defensa dels drets humans.
10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Emprendre totes les mesures necessàries per a eliminar dels espais
públics, els edificis oficials i els monuments tots els símbols
franquistes i feixistes que encara perviuen a les viles i ciutats de
Catalunya.
b) Retirar i eliminar qualsevol tipus de privilegi o reconeixement a
persones o institucions que en van rebre per llur suport al règim
franquista o per la voluntat d’aquest règim.
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c) Desplegar les eines necessàries per a frenar l’ascens dels
filofeixismes, per mitjà de l’educació i de la sensibilització contra
l’exclusió, l’autoritarisme, el masclisme, el racisme i qualsevol atac
a col·lectius, i també per mitjà de l’aplicació de les polítiques de
progrés.
11
El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació pel creixement
dels discursos i les forces d’ultradreta, feixistes i racistes a
Europa i al món.
12
El Parlament de Catalunya i els grups parlamentaris que hi són
representats es comprometen a rebutjar i denunciar qualsevol discurs o
expressió feixista o racista que es faci en aquesta cambra, i també a
no alimentar ni facilitar la introducció en els debats parlamentaris
de debats propis de la ultradreta.
13
El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça
de creixement del feixisme i el racisme a Catalunya, insta els mitjans
de comunicació públics i els que funcionen amb una llicència atorgada
per l’Administració pública o reben subvencions públiques a deixar de
col·laborar en la difusió d’una agenda política que facilita
percepcions socials sobre les quals s’implanta el discurs de la
ultradreta, per mitjà de les mesures següents:
a) No generar la percepció
seguretat a Catalunya, o
objectives demostren que
greus, són dels més baixos

falsa de l’existència d’un greu problema de
a certs barris o ciutats, quan les dades
els índexs de delictes, especialment dels
d’Europa.

b) No col·laborar a generar una imatge d’emergència o d’allau amb els
fluxos migratoris constants i estructurals que existeixen i existiran
i que, en cap cas, no són quantitativament desbordants o no assumibles
per a un país de set milions de persones.
c) Dedicar un percentatge més elevat del temps informatiu i de debat
als problemes que veritablement afecten un percentatge important de la
població: les llistes d’espera en serveis públics, els preus de
l’habitatge inassequibles, els problemes de salut per la contaminació
atmosfèrica o l’alimentació insana, la pobresa infantil i la
dificultat d’accés als serveis educatius, de lleure o de cultura per
llur preu elevat.
d)
Informar
contrastant
sempre
les
informacions
amb
dades
objectivables, per a pal·liar les visions parcials o emocionals que
puguin alimentar arguments basats en sensacions, i no pas en
realitats, essent conscients que l’agenda setting dels mitjans de
comunicació no és neutra, ni els seus efectes són innocus.
14
El Parlament de Catalunya, amb la voluntat de lluitar contra l’amenaça
de creixement del feixisme i el racisme a Catalunya, insta el Govern
a:
a) Desplegar amb celeritat i eficiència la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat entre dones i homes, i fer campanyes per a posar en
valor les millores que els avenços en igualtat de gènere comporten per
a tota la societat.
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b) Desplegar amb celeritat i eficiència 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 garantir els drets de totes les diversitats
sexuals.
c) Garantir la laïcitat de tota l’Administració i posar en valor la
garantia de millor salut democràtica que comporta el respecte absolut
per les creences de cadascú, quan cap no s’imposa a cap altra.
d) Garantir programes educatius i divulgatius de memòria històrica,
especialment dels efectes que els règims feixistes han tingut en la
democràcia i en els drets de la població.
e) Donar suport als moviments socials i a les entitats antiracistes i
antifeixistes.

II. Institucions i administracions

15
El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i
les llibertats fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència,
la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a
l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la
ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la
Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la
judicialització de la política i la violència exercida contra els
drets fonamentals.
b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord
i al respecte de la pluralitat de les diverses opcions de tots els
catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva
intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la
violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per
l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
16
El Parlament de Catalunya, per la democratització de les institucions,
insta el Govern a estudiar la tramitació de la modificació legislativa
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa
popular, modificada per la Llei 7/2014, del 25 de juny, per tal que
les proposicions de llei admeses a tràmit no puguin ésser esmenades en
llur totalitat i puguin obrir, d’una manera automàtica, la ponència
legislativa. N’han de restar excloses les que continguin elements
racistes, xenòfobs o qualsevol altra forma de discriminació.
17
El Parlament de Catalunya reconeix que les administracions locals han
estat cabdals per a mantenir un cert nivell d’atenció a la ciutadania
i de cohesió social durant els darrers anys, i que ho han fet sense la
corresponsabilitat mínima necessària per part de les administracions
superiors, tant l’autonòmica com l’estatal.
18
El Parlament de Catalunya, en reconeixement del món local com a garant
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de la cohesió social, insta el Govern a:
a) Aturar i pal·liar els efectes dels incompliments mantinguts els
darrers anys amb les administracions locals, per mitjà de les mesures
següents:
1a. Presentar, abans de la tramitació del pressupost de la Generalitat
del 2019, un calendari de pagament als ajuntaments, i posar en
l’agenda un programa de reconeixement del deute amb cada ens local,
per mitjà d’un conveni, i de compromís de liquidació.
2a. Posar en l’agenda un calendari de pagament del deute contret amb
les diputacions per mitjà d’acords que s’ha usat per a finançar les
despeses i els deutes de la Generalitat.
3a. Instar la convocatòria immediata del Consell de Governs Locals per
a renovar-lo i perquè pugui complir la seva funció de dictamen de les
disposicions normatives en tràmit parlamentari.
b) Recuperar eines per a facilitar el paper del món local en
l’aplicació de polítiques de progrés social, per mitjà de les mesures
següents:
1a. Incrementar, en el pressupost per al 2019, les dotacions del Fons
de cooperació local, tant per a ajuntaments com per a consells
comarcals i entitats municipals descentralitzades.
2a. Reactivar, amb recursos suficients, els instruments de cooperació
local, com la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i la Llei
3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions
amb dèficits urbanístics.
3a. Crear un pla extraordinari d’inversions de sostenibilitat i
cohesió social i urbana que substitueixi el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya per a complementar l’execució d’obres, serveis i
infraestructures locals i la millora de l’espai públic, potenciant les
pràctiques comunitàries dutes a terme pel teixit associatiu del barri
o municipi.
c) Presentar, dins d’aquesta legislatura, un projecte de llei de
governs locals i un projecte de llei de finances locals que reforcin
l’autonomia local, que garanteixin 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.

III. Afers socials

19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a)
Continuar-li
facilitant,
i
facilitar-la
també
als
grups
parlamentaris, la informació del seguiment sobre el desplegament que
es fa de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania, especialment el nombre de sol·licituds ateses, el nombre
persones que ja reben la prestació, el nombre de denegacions
efectuades i els motius de les denegacions.
b) Procurar els recursos necessaris per a millorar l’atenció a les
persones sol·licitants de la renda garantida de ciutadania.
c)

Iniciar

els

treballs

per

a

promoure,

de

manera

coordinada

i
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transversal amb tots els departaments de la Generalitat i amb la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social, el IV Pla de suport al tercer
sector social.
20
El Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment reiterat, per part
del Govern de l’Estat, de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència, en no aportar una quantitat com a mínim
equivalent a la que aporta l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
21
El Parlament
l’Estat:

de

Catalunya

insta

el

Govern

a

exigir

al

Govern

de

a) La recuperació de la retallada del 15%, produïda el 2013, en el
finançament mínim garantit de l’atenció a les persones en situació de
dependència.
b) La supressió de la normativa referent al finançament del nivell
mínim del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència
continguda en el Reial decret 1050/2013, del 27 de desembre, que
penalitza Catalunya i els territoris de l’Estat amb més pes demogràfic
i amb més usuaris amb prestacions econòmiques per cures en l’entorn
familiar.
c) La recuperació del nivell de finançament de l’atenció a la
dependència acordat entre l’Estat i Catalunya per mitjà del conveni
bilateral vigent entre el 2007 i el 2011, i que es va deixar d’acordar
el 2012.
d) La recuperació de les aportacions del Ministeri de Sanitat i
Serveis Socials en concepte de cotitzacions al sistema de la seguretat
social dels cuidadors familiars.
e) El compliment dels acords pressupostaris, d’acord amb els informes
tècnics elaborats per l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials
(IMSERSO) en cooperació amb les comunitats autònomes, per a la
injecció de 2.861 milions d’euros al sistema estatal de la
dependència, i també el finançament necessari per a eixugar les
llistes d’espera en l’activació de prestacions i serveis d’atenció a
l’autonomia personal.
22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Ampliar, progressivament i tenint en compte les necessitats
territorials, el nombre de places als centres especials de treball per
tal d’afavorir-hi l’accessibilitat.
b) Agilitar la valoració del grau de discapacitat, i també la revisió
del reconeixement d’aquest grau.
c) Desplegar el Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre,
d’accessibilitat, abans que s’acabi l’any 2018 i es garanteixi la
participació dels col·lectius als quals afecta directament la llei en
l’elaboració del futur Codi d’accessibilitat, que serà l’instrument
que marcarà els paràmetres més concrets i tècnics d’aquesta llei.
23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) Accelerar els plans individuals d’atenció (PIA), perquè és
l’instrument que utilitzen els serveis socials per a determinar les
modalitats d’intervenció més adequades a les necessitats de les
persones, d’entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes,
per llur grau de dependència, incorporant-hi la participació de les
persones beneficiàries i les famílies o les entitats tutelars que les
representin.
b) Aplicar, amb caràcter d’urgència, les mesures necessàries per a
reduir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per
dependència de graus II i III.
c) Revertir l’increment del copagament en els serveis de la cartera de
serveis i eliminar la suspensió de la prestació econòmica vinculada al
servei.
d) Adoptar les mesures necessàries per a garantir que la pobresa no
sigui una justificació per a retirar la custòdia dels fills.
e) Garantir que les beques de menjador arribin a tots els infants que
la necessitin, i també que llur pagament als consells comarcals es
faci amb puntualitat, amb l’objectiu que cap infant no passi gana.
f) Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que
participen als centres oberts extraescolars puguin gaudir de les
instal·lacions
esportives
d’espais
públics
com
escoles
o
poliesportius.
g) Unificar en una sola via l’accés als serveis socials, creant un
únic sistema de relació entre l’Administració i els operadors dels
serveis, reduint l’estructura administrativa que comporti menys
burocràcia per als usuaris i els operadors, per tal de destinar més
recursos a la gent gran i garantir més serveis.

IV. Igualtat

24
El Parlament de Catalunya:
a) Es compromet a fomentar la igualtat d’oportunitats per a totes les
persones, independentment del gènere, l’orientació sexual, la llengua,
l’origen, el context socioeconòmic i sociocultural i de qualsevol
altra condició social o personal, com a eina fonamental per a la
cohesió social del país.
b)
Defensa
la
igualtat
com
un
dels
valors
essencials
del
republicanisme, i com a pilar fonamental per a garantir la justícia
social en qualsevol societat democràtica.
c) Rebutja i denuncia qualsevol tipus de discriminació, i es compromet
a treballar per l’erradicació del racisme, la xenofòbia, la LGBTIfòbia i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la
dignitat de les persones.
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar mesures que garanteixin la igualtat salarial a Catalunya i
fer campanyes de sensibilització que contribueixin a erradicar la
discriminació salarial de les dones.
b) Crear, per decret, un registre públic obligatori de plans
d’igualtat, com a únic instrument que permet a l’Administració
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establir un sistema de seguiment i avaluació de plans d’igualtat,
d’acord amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva de dones i homes.
c) Crear un sistema d’ajudes, de caràcter tècnic i econòmic, per a
impulsar la implantació de mesures i plans d’igualtat en les petites i
mitjanes empreses.
d) Impulsar la realització de campanyes i actuacions que fomentin la
corresponsabilitat i que permetin harmonitzar els diferents temps de
vida de les persones.
e) Consolidar la reunió de grup (focus group) per la igualtat de gènere
en salut perquè vetlli per la incorporació de la mirada de gènere i
impulsi noves accions que en permetin la plena inclusió.
f) Adjudicar els ajuts per a projectes de recerca en salut, en el marc
de llur convocatòria, d’acord amb el Pla estratègic de recerca i
innovació en salut 2016-2020 (PERIS), només als projectes que
incorporin una representació equilibrada de dones i homes en llurs
mostres.
26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos pont per a
dones que hagin estat víctimes de la violència domèstica i masclista.
b) Millorar actuacions en contra de la discriminació salarial,
convidant els agents socials a incloure clàusules contra la
discriminació salarial en els convenis col·lectius.
c) Impulsar noves línies de microcrèdits
emprenedores que vulguin començar un negoci.

orientades

a

les

dones

27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar lluitant per la defensa dels drets de les persones dels
col·lectius LGBTI, completant el desplegament dels serveis d’atenció
integral a tot el territori.
b)
Reconèixer
les
pràctiques
i
actituds
discriminatòries
que
actualment i de manera habitual pateixen les persones dels col·lectius
LGBTI+ per tal de rebutjar frontalment i sancionar aquestes actituds,
i crear programes de prevenció per tal d’erradicar la LGBTI-fòbia.
c) Garantir l’accessibilitat física i sensorial a totes les activitats
i els serveis públics o privats, d’acord amb el que estableix la Llei
13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
d) Elaborar el Pacte nacional per a les persones amb discapacitat.
e) Promoure accions de formació i ocupabilitat per a les persones de
col·lectius amb una especial dificultat per a la inserció laboral, i
amb risc de precarietat o pobresa.
f) Promoure accions a favor de les famílies monoparentals.
g) Continuar desplegant la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes, per a superar les desigualtats que encara
pateixen les dones, sobretot en l’àmbit laboral, i emprendre mesures
per al tancament de la bretxa o discriminació salarial.
h) Impulsar la mirada de gènere i diversitat sexual i d’expressió de
gènere en la diagnosi i la praxi de l’assistència sanitària
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proporcionada pel Servei Català de la Salut.
i) Impulsar la sensibilització, la mirada de gènere i diversitat
sexual i d’expressió de gènere en l’àmbit de la justícia catalana.
j) Garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana a totes
les persones que arribin a Catalunya i a les que hi han arribat els
darrers dos anys.
k) Impulsar el Pacte nacional per a la interculturalitat com a eina
per a fomentar la inclusió, la interacció i el reconeixement a la
diversitat.
l) Impulsar lleis necessàries per a regular determinats àmbits per tal
de contribuir a la igualtat d’oportunitats entre les persones i, per
tant, la cohesió social i la convivència:
1r. Una llei
l’envelliment.

marc

per

a

l’adaptació

de

la

societat

catalana

a

2n. Una llei d’autonomia personal.
3r. Una llei d’igualtat de tracte i no-discriminació.
4t. Una llei de foment de l’associacionisme.

V. Economia i hisenda

28
El Parlament de Catalunya es compromet a fer els tràmits que siguin
necessaris per a donar curs a la proposició de llei contra l’abús
bancari, que va decaure pel finiment de l’onzena legislatura i que
tenia per objecte ampliar la protecció dels consumidors, de les
petites i mitjanes empreses i de les entitats sense ànim de lucre, i
també de les administracions públiques, enfront d’aquestes pràctiques
abusives.

VI. Ensenyament

29
El Parlament de Catalunya, en el context del respecte a totes les
idees en democràcia:
a) Reconeix la diversitat i 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 a millor garantia de convivència.
b) Rebutja qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’escola
i insta el conjunt de forces polítiques a no posar en risc la
convivència als centres educatius.
c) Defensa l’educació com una eina fonamental per a la construcció
d’una societat plenament democràtica i socialment cohesionada i es
referma en els principis rectors establerts per l’article 2 de la Llei
d’educació de Catalunya, entre els quals es compten la transmissió i
la consolidació de valors propis d’una societat democràtica, el
respecte a la convivència, l’exclusió de qualsevol adoctrinament, el
pluralisme i la participació.
d) Insta el Govern a garantir el dret a l’educació amb respecte a
tothom
amb
independència
de
les
idees
de
cadascú
i
sense
discriminació, i rebutja l’assenyalament de ningú, sigui alumne o
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professor.
e) Expressa una confiança plena en la professionalitat dels docents,
dels equips directius i del Cos d’Inspecció d’Educació, alhora que
condemna rotundament les males pràctiques que es puguin produir i
insta el Govern a treballar per a erradicar-les.
f) Es referma en la defensa d’un model d’escola no segregativa, que
faci de la igualtat d’oportunitats el seu objectiu principal.
g) Expressa el seu suport al model educatiu de Catalunya, pel qual no
se segrega els alumnes per raons lingüístiques, i treballa des del
respecte a la diversitat i a la convivència d’una manera integral i
inclusiva. El Parlament insisteix en la - importància de continuar
garantint l’aprenentatge del català i el castellà com a llengües
oficials de Catalunya, i també l’aranès a l’Aran, i el ple coneixement
d’aquestes dues llengües en acabar l’ensenyament obligatori, i així
mateix, i de manera progressiva, d’una tercera llengua.
30
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear i posar en marxa, durant el 2019, un pla que vetlli per uns
centres escolars lliures de violències, amb la participació de la
comunitat educativa.
b) Establir mecanismes dins el sistema educatiu per a prevenir,
detectar i combatre qualsevol situació de violència dins els centres
escolars.
c) Promoure activitats formatives especialitzades per al professorat
per a dotar-lo d’eines i mecanismes davant situacions de violència als
centres escolars.
d) Desplegar el Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, com a
eina de cohesió social i territorial.
e) Prendre, com a referència per a la concessió dels ajuts de
menjador, el llindar actualitzat de risc de pobresa per a tots els
membres de la unitat familiar.
f) Exigir a l’Estat que recuperi les aportacions econòmiques per al
finançament del primer i el segon cicle d’educació infantil (de zero a
sis anys).
g) Elaborar un projecte per a fomentar la implicació de les facultats
de ciències de l’educació perquè proposin estratègies innovadores per
atendre les necessitats dels centres d’alta complexitat.
h) Presentar en seu parlamentària els resultats de l’avaluació del
model dels instituts escola que actualment estan en funcionament, i
els criteris que han de marcar la configuració del mapa escolar
d’aquest tipus de centre dins el servei educatiu de Catalunya.
i) Impulsar els consensos establerts en el Pacte per a la reforma
horària aprovat el 17 de juliol de 2017 i avalat per la comunitat
educativa.
j) Impulsar mesures contra qualsevol tipus de segregació a l’escola i
desenvolupar
un
pla
contra
l’abandonament
escolar
prematur,
prioritzant la inversió en centres d’alta complexitat per a garantir
la igualtat d’oportunitats.
k) Potenciar els plans educatius d’entorn 2.0 integrals per a garantir
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l’èxit educatiu de tot l’alumnat dels zero als vint anys.
l) Impulsar una nova normativa per a garantir una atenció digna i
adequada a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials, per a
assolir l’èxit educatiu.
31
El Parlament de Catalunya, amb
continuada, insta el Govern a:

relació

a

la

a) Millorar el model de tarifació social de
impulsar les mesures de suport econòmic directe.

formació
les

superior

i

universitats

i

b) Aprofundir en la cobertura i la quantia de les beques per mitjà
d’un sistema progressiu.
c) Simplificar els processos de concessió de beques i ajuts, en un
model de finestra única.
d) Equiparar el preu del primer curs de màster al preu dels graus per
als estudiants provinents dels nous graus.
e) Posar en marxa les primeres beques salari per a estudiants amb pocs
recursos econòmics.
f) Generalitzar la formació terciària tenint en compte el paper
fonamental que té la formació professional per al sector econòmic.
g) Planificar adequadament la formació professional superior i la de
grau mitjà, repensant la vinculació de la formació professional de
grau superior amb el sistema universitari.
h) Redactar i aplicar un programa per a millorar el rendiment acadèmic
i la fidelització de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà, i
impulsar els programes de noves oportunitats per tal que la formació
sigui garantia d’equitat a l’hora d’accedir al món laboral.
i) Posicionar la formació professional per a l’ocupació com a element
clau en la formació al llarg de la vida laboral, en especial davant
els reptes de la transformació del mercat de treball i la
digitalització,
i
avançant
en
la
complementarietat
dels
dos
subsistemes de formació: l’educatiu i el laboral.

VII. Salut

32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a)
Desplegar
totalment
la
Llei
9/2017,
d’universalització de l’assistència sanitària
públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

del
amb

27
de
juny,
càrrec a fons

b) Impulsar durant la dotzena legislatura, amb la participació del
sector de la salut mental, les estratègies en salut mental i
addiccions per al període 2017-2020, amb un èmfasi especial en
l’atenció a la salut mental infantil i juvenil.
c) Aprovar i desplegar un model integrat d’atenció social i sanitària
per a les persones grans amb necessitats d’atenció complexes, per a
garantir un servei de qualitat amb atenció de proximitat als centres
residencials i als domicilis, interconnectat i al mateix barri, que
permeti envellir amb qualitat de vida.
d) Impulsar durant la dotzena legislatura, en coordinació amb els
departaments implicats, les directrius i els objectius estratègics
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continguts en el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social
i sanitària (PIAISS).
e) Continuar elaborant i desplegant els plans estratègics sanitaris
territorials, com a fulls de ruta que identifiquen les prioritats i
guien les actuacions sanitàries del territori, amb la participació del
món
local,
la
ciutadania,
els
professionals
i
les
entitats
proveïdores.
f) Dur a terme, abans que s’acabi el primer semestre del 2019, un
procés de revisió amb criteri clínic dels temps de referència en
determinats procediments quirúrgics i visites a especialistes,
incorporant-hi el punt de vista d’experts i d’usuaris.
g) Elaborar i desplegar el Pla sobre
addiccions per al període 2019-2022.

drogodependències

i

altres

h) Desplegar el Marc de la participació ciutadana en salut per a
facilitar que la ciutadania tingui un paper més actiu en el sistema de
salut.
33
El Parlament de Catalunya, per a l’impuls urgent de millores per al
sistema sanitari català i els seus professionals, insta el Govern a:
a) No tancar els llits hospitalaris previstos ni a l’estiu ni a
l’hivern, i presentar un mapa de la situació real de la llista
d’espera a Catalunya.
b) Analitzar les necessitats de professionals per als propers deu anys
tenint en compte les places existents, els nous programes contractats
i les previsions de jubilació dels professionals, i treballar
propostes per a incrementar l’oferta formativa a les professions
sanitàries.
c) Confeccionar un mapa de les necessitats de professionals en atenció
primària sense cobrir, juntament amb un pla per a afavorir la
contractació a les places de difícil cobertura.
d) Presentar un pla de pagament als professionals per a revertir els
efectes de les retallades.
e) Recuperar totes les direccions participatives per objectius (DPO) i
abonar les pagues extraordinàries impagades dels anys 2013 i 2014.
f) Destinar una partida econòmica a reparar les teulades dels
hospitals catalans per evitar situacions com les viscudes el dia 16 de
juliol de 2018 a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
g) Complir les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
que obliguen que el personal sanitari que encadena contractes
temporals passi a tenir un contracte indefinit no fix.
h) Reconèixer el seu agraïment als treballadors sanitaris pel seu
esforç, tot insistint que cal oferir-los fets concrets que vagin més
enllà de les bones paraules.

VIII. Habitatge

34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar els ajuts al lloguer, incidint en la mediació
extrajudicial pels casos d’impagament per tal de reduir al mínim els
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desnonaments per aquesta causa.
b)
Promoure
campanyes
intensives
de
comunicació
destinades
a
propietaris d’habitatge buit, perquè els cedeixin a preu taxat, i amb
garantia de cobrament de renda.
c) Orientar les polítiques d’habitatge a fer que els ajuts públics per
a la rehabilitació que rebin els propietaris d’habitatges buits
impliquin, a canvi, la posada a disposició d’aquest habitatge per
mitjà de les borses de lloguer assequibles i les borses de lloguer
municipals.
d) Incidir en la cessió per part dels grans tenidors dels habitatges
buits, per a destinar-los a lloguer social, i posar en funcionament,
amb col·laboració amb els ajuntaments, un servei eficaç de detecció de
casos de mal ús de l’habitatge, com ara pisos buits i pisos turístics
no autoritzats, entre altres.
e) Promoure la legislació necessària per a garantir la generació de
lloguer social i assequible i cercar les fórmules econòmiques per a
fer-ho possible.

IX. Territori

35
El Parlament de Catalunya, per al foment de la cohesió territorial,
insta el Govern a:
a) Impulsar iniciatives econòmiques i socials orientades a millorar la
competitivitat de les empreses d’economia familiar agrària, amb
l’objectiu d’arrelar la gent al territori i d’afavorir que s’hi
estableixi nova població.
b) Establir polítiques de desenvolupament en l’àmbit rural que
facilitin les condicions de vida als habitants d’aquestes zones,
prioritzant d’assegurar-ne l’accés als serveis bàsics.
c) Promoure i incentivar el relleu generacional en l’activitat
agrària, també des de la perspectiva de gènere, amb l’apoderament de
les dones i els joves, com a mesura per a frenar el despoblament
rural.
d) Aprovar el Pla interdepartamental per la dinamització territorial
per a afavorir el desenvolupament econòmic i la cohesió social del
territori.
e) Definir noves actuacions en matèria de millora urbana, tenint en
compte una redefinició de criteris per a determinar les àrees
d’atenció especial i posant més èmfasi en la sostenibilitat ambiental,
d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, en la
valoració dels projectes.

X. Cultura i llengua

36
El
Parlament
de
Catalunya
considera
que
el
coneixement,
el
reconeixement i la promoció de totes les llengües europees, com a
patrimoni compartit de la ciutadania del continent, és un termòmetre
del grau d’adhesió de la societat als valors d’Europa, i que el
plurilingüisme enriqueix les persones i multiplica llur capacitat
comunicativa en un món globalitzat.
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37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar la política lingüística de foment del català i garantir a
la població adulta l’accés i l’aprenentatge de la llengua catalana, i
també continuar la política lingüística de foment de l’aranès, com a
elements d’acollida, d’integració, d’igualtat d’oportunitats i de
cohesió social.
b) Situar la cultura com a base de la cohesió social, i fomentar la
creació, la participació i el gaudi de la cultura en tot el territori
i a l’abast de tothom.

XI. Esports

38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar el suport i la col·laboració amb les entitats esportives i
associacions per a aprofundir en els valors de l’esport com a eina de
cohesió social.
b) Dissenyar programes esportius orientats a la promoció de l’esport
entre col·lectius vulnerables.
c) Promoure la pràctica esportiva
capacitats i de la gent gran.

de

les

persones

amb

diferents

XII. Mitjans de comunicació

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure activament el
respecte i la garantia de seguretat per a tots els professionals dels
mitjans de comunicació a l’hora de desenvolupar la feina, en un entorn
lliure de violència, d’amenaces i de coaccions.
40
El Parlament de Catalunya, amb relació a la Corporació Catalana de
Mitjans Audio- visuals, insta el Govern a:
a) Aprovar urgentment un nou contracte programa de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals que tingui en compte l’estabilitat
financera i la viabilitat econòmica d’aquest ens.
b) Desenvolupar el que estableix la Moció 13/XI amb relació a la
renovació dels membres del Consell de Govern de la Corporació.
c) Prioritzar l’afany de pluralitat dels mitjans públics, de manera
que l’audiència d’aquests mitjans no sigui, tal com mostren les
enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió, majoritàriament de votants de
partits independentistes, sinó que esdevinguin els mitjans de
referència del conjunt dels ciutadans amb independència de llur opció
política.
Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2018
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i
Ramió
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