
 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple 

Ref.: 255JAS01101800001  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-

xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents 

propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació política general 

del Govern (tram. 255-00003/12). 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució 1 

Sobre un model de relació de bilateralitat 

El Parlament de Catalunya declara que l'actual model autonòmic està esgotat, 

en tant que no dóna resposta a les demandes de la societat. Per això, s'empla-

ça a treballar amb l'objectiu d'assolir un nou estatus polític que permeti a les 

institucions catalanes gaudir de majors cotes d'autogovern, mantenint una re-

lació bilateral entre el Govern de Catalunya i el Govern de l'Estat, basada en els 

principis d'igualtat i diàleg institucional. 

 

Proposta de resolució 2 

Sobre un pacte de claredat 

El Parlament de Catalunya ratifica que la celebració d'un referèndum sobre el 

futur polític de Catalunya és la millor solució per a resoldre el conflicte demo-

cràtic existent al nostre país. Per això s'emplaça a assolir, dins d'aquesta legis-

latura, un acord entre l'àmplia majoria de forces polítiques de Catalunya sobre 

aquest referèndum en el que, com a mínim, es determini el procediment, la 

pregunta, les condicions per a dur-lo a terme i la interpretació del seu resultat.  
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Proposta de resolució 3 

Sobre el treball autònom 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure i impulsar la constitució 

immediata del Consell Català del treball autònom i naturalesa jurídica, tal com 

estableix el Capítol 4, article 10 del Decret 18/2010 d’aplicació a Catalunya de 

l’Estatut del treball autònom.  

 

Proposta de resolució 4 

Sobre una universitat pública accessible a tothom 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar un mecanisme en el sistema 

de preus universitaris que estableixi pels i per les estudiants de graus i màs-

ters públics, una bonificació del 99% per al curs següent equivalent als crèdits 

aprovats en primera matrícula; així com a complir amb l'acord d'aquesta cam-

bra que reclama una rebaixa general del preu de les matrícules universitàries 

equivalent al 30% i l'equiparació dels preus dels màsters amb els graus. Totes 

aquestes mesures seran aplicades des del curs 2019-2020. 

 

Proposta de resolució 5 

Protegim la Costa Brava 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Reunir-se amb la Plataforma SOS Costa Brava per trobar i acordar soluci-

ons als més de 2.225 nous habitatges que es volen edificar a la Costa 

Brava. 

2. Fer tot el possible per aturar i minimitzar els nous projectes urbanístics 

que es volen posar en marxa a la Costa Brava.  

3. Modificar de manera urgent el Pla Director Urbanístic del sistema costa-

ner per permetre la desclassificació de sòls urbanitzables que no han 

estat desenvolupats i desclassificar ja aquells que la legislació ja ho 

permet per a evitar nous projectes urbanístics.  

 

Proposta de resolució 6 

Sobre l'increment proporcionat d'efectius policials 
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant amb l’objectiu 

de revertir l’actual situació de manca d’agents al cos dels Mossos d’Esquadra, 

xifrada pels sindicats en un mínim de 1.500 agents, per tal de superar la xifra 

de 18.000 agents, tot distribuint proporcionalment pel territori aquestes noves 

incorporacions.  

 

Proposta de resolució 7 

Sobre la repressió política 

El Parlament de Catalunya condemna la deriva autoritària que ha comportat la 

presó i l’exili de nombroses persones per llurs idees, sempre manifestades de 

forma pacífica, i que comporta un retrocés democràtic de drets fonamentals. 

 

Proposta de resolució 8 

Sobre el retorn de les pagues extres al funcionariat 

El Parlament insta el Govern a retornar les pagues extra pendents de 2013 i 

2014 als treballadors i treballadores públiques de la Generalitat durant l’any 

2019.  

 

Proposta de resolució 9 

Sobre el finançament de les escoles bressol  

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Elaborar una proposta de coresponsabilització en el finançament de  llars 

d’infants públiques, que fomenti la tarifació social per motius de renda familiar 

disponible bruta i on la Generalitat recuperi, com a mínim, el mòdul econòmic 

de 1.800 euros per any i plaça, tal com li correspon per llei, amb una partida 

suficient als propers pressupostos de la Generalitat.  

2. Acordar amb els ens municipals la fórmula per restituir les partides destina-

des al foment i al funcionament de les llars d’infants municipals no retornades 

als ajuntaments des de 2012. 

3. Equilibrar territorialment l’oferta de places d’escola bressol, d’acord amb els 

criteris de demanda de cada municipi, d’índex d’atur al municipi, de renda fa-

miliar disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies.  
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Proposta de resolució 10 

Sobre el compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 

l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Manifestar el seu compromís públic i inequívoc amb la Llei 24/2015 i el seu 

compliment.  

2. Prioritzar i demanar de manera clara i urgent la retirada del recurs 

d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015, en el marc de la seva agenda de 

diàleg bilateral amb el Govern de l’Estat.  

3. Aplicar amb fermesa les mesures contra la pobresa energètica contingudes 

en la Llei 24/2015, especialment la signatura dels convenis amb les subminis-

tradores perquè assumeixin el deute de les famílies vulnerables evitant 

l’assetjament a les famílies vulnerables. 

 

Proposta de resolució 11 

Sobre les violències masclistes 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Incrementar un 35% la partida específica per a l’abordatge de les violències 

masclistes als pressupostos de l’any 2019.   

2. Promoure les condicions necessàries per tal d’elaborar i implementar un 

model integral d’abordatge de les violències sexuals, seguint criteris d’equitat 

territorial i destinant els recursos necessaris.   

3. Incrementar la dotació pressupostària dels SIADs, fer-ne efectiva la regla-

mentació sobre els seus serveis i augmentar les figures professionals que en 

formen part per tal de donar una atenció adequada a totes les dones, així com 

incrementar la xarxa d’atenció de violències masclistes. 

 

Proposta de resolució 12 

Sobre la situació dels infants i joves immigrants no acompanyats a Catalunya 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:  
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1.  Presentar de forma urgent una estratègia de país per abordar l’acollida i 

acompanyament als infants i joves immigrants no acompanyats, coordinada 

entre els diferents Departaments de la Generalitat i amb la resta 

d’Administracions públiques i entitats de defensa dels drets de la infància, que 

garanteixi el compliment dels drets de la infància i l’adolescència per a tots 

aquells menors d’edat que arriben a Catalunya en processos migratoris i, 

d’aquells que tenint la majoria d’edat es troben sense arrelament ni acompa-

nyament familiar.  

2.  Impulsar, en el marc d’aquesta estratègia:  

a.   Mesures urgents per a l’acollida d’infants i adolescents en condici-

ons de dignitat i adequades al propi marc legislatiu de Catalunya, desti-

nant els recursos pressupostaris necessaris per a la protecció de la in-

fància amb la implicació transversal de tot el Govern, i no només de la 

DGAIA. 

b.  Priorització de recursos per a l’acollida en habitatges assistits i en 

acollida en famílies, i en  programes educatius específics, d’atenció a la 

salut, d’esports, de lleure, en col·laboració amb els ajuntaments dels 

municipis d’acollida.  

c.  Dissenyar els programes d’atenció a adolescents que fan la majoria 

d’edat i viuen a Catalunya sense xarxa de suport familiar, per a garantir 

els recursos per a la seva inclusió sociolaboral amb plenitud de drets. 

3. Reclamar al Govern de l’Estat  

a. El disseny d’una estratègia conjunta a nivell estatal per a millorar la 

informació i la previsió respecte aquest flux migratori i per a garantir re-

cursos i distribució territorial que faciliti l’acollida i integració d’aquests 

infants i joves en condicions a tot l’Estat 

b. Agilitzar l’accés a documentació que permeti a aquests joves l’accés 

al mercat laboral. 

 

Proposta de resolució 13 

Sobre l'atenció primària a la salut 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Incrementar el pes relatiu del pressupost d’atenció primària sobre el total 

del pressupost en salut fins a arribar al nivell del 2010 en un màxim de dos 
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anys, i amb l’objectiu d’arribar a mig termini a destinar a l’atenció primària un 

25% del pressupost global de salut. 

2. Destinar prioritàriament l’increment pressupostari en Atenció Primària a re-

vertir les retallades fetes en condicions laborals dels i les professionals 

d’aquests serveis, a cobrir al 100% les places dels i les professionals que es 

jubilen i les baixes laborals, i a reobrir horaris o punts d’atenció continuada 

tancats els darrers anys a partir d’una planificació que prioritzi revertir l’efecte 

que han tingut aquestes retallades del servei en l’increment d’iniquitats territo-

rials o socials 

3. Racionalitzar la gestió i garantir la coordinació dels processos assistencials 

amb base a l’Atenció Primària, potenciant el lideratge de l'Atenció Primària en 

el sistema i en la cura del pacient, i millorant la capacitat de gestió dels seus 

professionals en els processos assistencials tant del propi àmbit com en la co-

ordinació amb altres àmbits. 

 

Proposta de resolució 14 

Sobre la corporació catalana de mitjans audiovisuals 

1. El Parlament insta el Govern a acordar i aprovar, abans que acabi l’any, un 

nou contracte programa amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

que tingui en compte l’estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la 

CCMA. 

2. El Parlament es compromet a dur a votació de la cambra, dins d’aquest perí-

ode de sessions, la renovació necessària dels membres del Consell de Govern 

de la CCMA, i a fer-ho retornant als criteris de governança que inspirava la llei 

de 2007, i complint els acords aprovats a la Moció 13/XI, de 17 de març de 

2016, és a dir, amb un acord de majoria qualificada de 2/3 de vots del Ple del 

Parlament, i amb candidats i candidates que sorgeixin a proposta d’un mínim 

de 3 grups parlamentaris.  

Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2018 

Jéssica Albiach Satorres Elisenda Alamany Gutiérrez 

Presidenta del GP CatECP Portaveu del GP CatECP 


