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La legislatura 2015-2017 ens va deixar una societat profundament dividida, una economia 
afeblida, unes institucions intervingudes,  problemes socials desatesos i una feixuga hipoteca 
en forma de procediments judicials oberts. 

La ferida oberta dificulta tenir diagnòstics compartits i, encara més, establir responsabilitats. 
Probablement és prematur i, fins i tot, contraproduent fer aquest exercici. En tot cas, hi ha 
responsabilitats en la manca de diàleg entre les institucions i en la decisió d’emprendre una 
via unilateral i il·legal que estava condemnada al fracàs. Per a nosaltres és obvi que mantenir 
el rumb de l’anterior legislatura no és una opció. 

El problema que fins ara hem estat incapaços de resoldre és un problema polític, que 
només trobarà solució des de la política. Sense minimitzar l’impacte de la judicialització de 
la política, cal reconèixer que les possibilitats d’incidir des de la política sobre els processos 
judicials oberts són mínimes. La creació d’un clima de diàleg i acords i la renúncia expressa a 
vies unilaterals i il·legals poden ser una bona aportació al millor desenllaç possible de les 
actuacions judicials. 

El millor que podem fer en les actuals circumstàncies és ser capaços d’assenyalar objectius 
compartits que ens permetin avançar, conscients que no estem cercant en aquests 
moments solucions definitives i que l’obertura d’un diàleg polític de fons exigeix un esforç 
previ de bastir ponts, que permetin restaurar la confiança en les institucions i el diàleg 
entre els diversos agents polítics. 

Sense un acord àmpliament majoritari és impossible avançar en reformes profundes i per 
això no és sobrer recordar que està condemnada al fracàs qualsevol proposta de canvi 
institucional que no tingui un suport mínim de dos terços dels membres del Parlament. 

Tampoc podem oblidar que la tensió política ha provocat també una tensió social que 
exigeix un especial esforç per garantir la convivència des del respecte a totes les opinions i 
cercant la reconstrucció de consensos bàsics trencats. En aquest àmbit, com també en el de 
la generació de consensos al si del Parlament, és imprescindible tant el lideratge de la 
Presidència de la Generalitat com la corresponsabilitat dels i les líders de les diferents 
formacions parlamentàries. Aquest lideratge només serà efectiu si parteix del 
reconeixement explícit i del respecte escrupolós a la pluralitat del Parlament.  

Les darreres enquestes1 posen de manifest que hi ha una majoria de catalans i catalanes, 
un 56 %, que aposten per explorar la via del diàleg i la negociació amb l’Estat per millorar 
el nostre autogovern, que el president Pedro Sánchez ha posat sobre la taula, enfront el 
34,8 % que prefereixen el camí cap a l’estat propi, i són també una majoria els ciutadans i les 
ciutadanes (54,9 %) que afirmen que el debat independentista ha perjudicat la convivència 

1 Baròmetre Polític de Catalunya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a EL 
PERIÓDICO. 29 d’octubre de 2018.  
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entre catalans. Una mostra més de les darreres enquestes2 posa de manifest que un 69,9% 
de catalans i un 68,8% d’espanyols advoquen per una reforma constitucional que propiciï 
un nou Estatut amb competències delimitades.  

La situació del país exigeix diàleg. Diàleg sobre el present, diàleg sobre el futur. Diàleg 
Catalunya endins i també diàleg Catalunya enfora. Diàleg des del respecte i per promoure 
el respecte. I el primer que cal és assolir un acord prou ampli i sòlid entre els mateixos 
catalans. 

Per això apuntem sis eixos que poden vertebrar una reflexió social i política i, a partir del 
necessari acord, poden assenyalar prioritats d’actuació:  

1) Assegurar la convivència, el pluralisme en l’espai públic i la neutralitat de les

institucions.

2) Garantir el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que no hi hagi el

necessari consens per reformar-los a través dels mecanismes i les majories establertes.

3) Desbloquejar les institucions, evitar erosionar-les creant organismes paral·lels i refer

consensos.

4) Prioritzar el desenvolupament econòmic, la igualtat d’oportunitats i el combat contra la

pobresa i l’exclusió social.

5) Obrir el debat sobre la millor manera d’enfortir l’autogovern i millorar el finançament, i

sobre els procediments per acreditar un suport ciutadà majoritari a l’acord al qual s’arribi.

6) Aprofundir en el diàleg amb el govern d’Espanya per avançar en la resolució de

problemes pendents.

Per a nosaltres, més enllà de la imprescindible superació de la situació de profunda divisió 
que patim a la nostra societat, com a conseqüència del procés independentista, estem 
convençuts que la lluita contra la desigualtat i per un creixement just i sostenible ha de ser 
la prioritat de qualsevol govern. Ho és per a nosaltres en el nostre treball diari a les 
institucions per afavorir la igualtat d’oportunitats per a tothom.  

Deu anys després de l’esclat de la crisi financera constatem que han estat les classes 
treballadores les que han pagat la part més gran de la factura que ens ha deixat: els estrats 

2 Sondeig de GAD3 per a La Vanguardia. 12 de novembre de 2018.  
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més pobres de la nostra societat han perdut durant la crisi -entre 2008 i 2016- gairebé el 
22% del que guanyaven. Els que ja estaven bé abans de la crisi, només han perdut el 7,7%. 
Sembla que hem après poc o res. Ha passat una dècada i el que abans eren reptes, ara ja són 
riscos certs: envelliment poblacional, canvi climàtic, agreujament de la dualització social, 
populisme…, i la recuperació econòmica és tan desigual que les xifres de creixement del PIB 
avergonyeixen qualsevol que les posi al costat del percentatge de pobresa infantil i de 
pobresa laboral. Els governs espanyol i català, amb les seves decisions, van contribuir a 
convertir la recuperació de l’economia en una injustícia més per a la societat.  

Amb la recuperació econòmica no és suficient. S’ha trencat la base de qualsevol contracte: la 
confiança. La confiança en el futur, la confiança en allò que és col·lectiu. Restablir certeses i 
seguretats i reconstruir de nou des de l’estabilitat i la seguretat: aquest és el difícil exercici 
prioritari per als  i les representants de la ciutadania. Necessitem posar les bases d’un nou 
contracte entre capital i treball que asseguri una distribució de la riquesa amb justícia 
social. Necessitem governs forts i cambres legislatives que, de manera responsable, legislin 
en benefici de tothom. Hem d’actuar per mobilitzar els recursos necessaris per contrarestar 
les desigualtats socials i garantir la sostenibilitat del planeta.  

Enfortir la convivència i recuperar consensos vol dir també restablir el principi de confiança 
trencat amb els nostres ajuntaments -i fer-ho amb lleialtat, transparència i col·laboració-, i 
avançar cap a una Europa Federal diversa i cohesionada que defensi els drets socials i 
laborals de la ciutadania europea. 

Els ajuntaments de Catalunya han estat, conjuntament amb les famílies, els atenuadors dels 
rigorosos impactes de la crisi. Ara ens calen ajuntaments més forts, amb la seva autonomia 
garantida, amb més recursos econòmics i amb més personal qualificat, perquè el país i la 
societat avancen si ho fan els seus pobles i les seves ciutats. Per això és imprescindible donar 
als ajuntament un nou impuls, malmès durant anys fruit de l’exercici de suplència de les 
responsabilitats que el Govern de la Generalitat ha desatès, i formalitzar acords que superin 
la fractura social que també s’ha traslladat al món local. 

I necessitem que la Unió Europea i les nostres institucions comunitàries, amenaçades per 
tendències polítiques altament preocupants que creixen en el seu si, avancin cap a una 
estructura federal. Necessitem una estructura consolidada sense fronteres interiors i amb 
un sistema jurídic comú que permeti la prosperitat i el benestar dels seus ciutadans i la 
preservació de la pau. Per a nosaltres, l’enfortiment de la Unió Europea és la solució per fer 
front als reptes que planteja el món actual. Aquest enfortiment ha de passar 
indefectiblement per la cessió de sobirania, pel federalisme fiscal, com a element clau que 
ens permetrà fer front a noves crisis financeres -que vindran de forma cíclica- i per a la 
defensa comuna com a resposta a l’armament de les potències actuals. 
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1. ASSEGURAR LA CONVIVÈNCIA, EL PLURALISME EN L’ESPAI PÚBLIC
I LA NEUTRALITAT DE LES INSTITUCIONS

Conscients de l’esquinçament produït durant la tardor de 2017 i de la consegüent polarització de la 
societat catalana, és el moment de treballar per la concòrdia, garantint que les institucions 
representen el conjunt de la ciutadania; per la recuperació del catalanisme integrador, plural i 
democràtic; per abordar els reptes de la societat catalana i construir entre tots i totes una Catalunya 
més justa socialment i pròspera; per restituir la centralitat de la política i, amb ella, la via del diàleg, 
la negociació i el pacte com a única fórmula per trobar solucions acordades que permetin al país 
reduir les grans desigualtats que ha provocat.  

L’únic camí possible és el del respecte a tota la ciutadania i als drets de tots emparats per la 
legalitat vigent. Perquè la solució només la trobarem unint esforços per la reconciliació i construint 
un acord que pugui concitar el suport d’una àmplia majoria.  

Des del Partit dels Socialistes i des d’Units per Avançar treballarem per promoure l’acord a Catalunya 
des d’aquest Espai de Diàleg, un espai que vol esdevenir un punt d’inflexió en la política catalana dels 
darrers anys, en què el Govern de la Generalitat només s’ha adreçat al 40% dels catalans i les 
catalanes, i també l’acord amb Espanya, amb un Govern socialista al capdavant disposat a dialogar.  

Per superar l’actual situació de paràlisi en què ens trobem és imprescindible acceptar unes regles 
comunes perquè el diàleg i l’acord siguin veritablement possibles:  

• Erradicar del debat qualsevol forma d’intolerància, intimidació o violència al que pensa
diferent. Catalunya s’ha anat construint al llarg del temps amb moltes aportacions i la seva
identitat és plural.

• Acceptar de forma plena i sincera la diversitat d'idees i la plena legitimitat de tots els
projectes polítics defensats en el marc democràtic. Acceptem la diferència i protegim la
diversitat.

• Dialogar sempre, de tot i amb tots, encara que no s'arribi a cap acord. Parlar no és cedir, és
reconèixer  l'altre.

• Acordar els mecanismes des de la bona fe i la lleialtat institucional, fent compatibles la
bilateralitat i la multilateralitat.

• Buscar solucions factibles, encara que siguin temporals o transitòries, perquè no hi ha una
solució definitiva ara. Quan els objectius polítics de cada part són el seu programa màxim,
sorgeix la paràlisi que impedeix progressar i impossibilita els acords. Preparem un futur sense
càrregues excessives i confiem en les properes generacions.

• Tenir present que el nostre esforç s’adreça a tota la societat, catalana i espanyola, en la seva
diversitat i complexitat. Necessitem la concòrdia. Una nova oportunitat per entendre'ns.

És el temps de la cooperació i la lleialtat institucional; és el temps de la paraula i l’enteniment per 
assolir un ampli consens, que ens permeti continuar progressant com a país i com a societat, 
garantint alhora creixement econòmic i redistribució, revertint les velles i noves desigualtats i 
l’empobriment dels treballadors, evitant la divisió i la fractura emocional de la ciutadania i 
reconstruint la plena convivència, regenerant la democràcia, refent consensos trencats i tornant el 
crèdit a les nostres institucions polítiques, amb la restitució i l’ampliació del nostre autogovern, que 
és de tots i totes, al capdavant. En definitiva, és el temps del diàleg, la negociació i el pacte.  
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2. GARANTIR EL RESPECTE A LA LEGALITAT I A L’ACTUAL MARC
INSTITUCIONAL, FINS QUE NO HI HAGI EL NECESSARI CONSENS PER
REFORMAR-LO A TRAVÉS DELS MECANISMES ESTABLERTS

Hem viscut massa anys en un laberint de falses promeses que han portat Catalunya a la desorientació 
i la inestabilitat, defugint les necessitats reals de la societat catalana. Tenim avui una societat més 
desigual, més injusta i més empobrida, una ciutadania més dividida, una economia més feble, una 
greu crisi de legitimitat política i institucional, hem patit la intervenció de les nostres institucions 
d’autogovern, després de la sortida de la legalitat per part del Parlament i de l’anterior Govern, i hi 
ha responsables polítics i líders socials a la presó, a l’espera de judici o a l’estranger. 

Mantenir el rumb de l’anterior legislatura és un greu error. La independència no arriba i, en canvi, 
s’ha malmès el nostre autogovern i s’ha afavorit una greu fractura social. El tot o res, la unilateralitat 
i el rupturisme és una via fracassada que no només ha generat tensió i frustració, sinó que ha deixat 
de banda bona part de la població, perquè la independència no és l’anhel de la majoria de catalans i 
catalanes.  

Rebutgem la judicialització de la política, tant dels que van emprar la via judicial com a única resposta 
al conflicte, mentre veien com anava creixent el problema, com dels que ara supediten la política als 
procediments judicials, a l’espera de conèixer unes sentències que públicament proclamen que no 
acataran sense explicar com, tot i que després les seves actuacions se cenyeixen al marc autonòmic 
vigent.  

Renunciar a resoldre els problemes de fons amb solucions unilaterals, impracticables o amb majories 
insuficients. Es pot obtenir la confiança i governar amb una majoria exigua, sí; però no es poden 
canviar les normes que han d'assegurar la convivència de tots sense el suport mínim de 2/3 dels 
membres del Parlament. I per tot això és imperatiu:  

• La seguretat jurídica ha de ser un valor imperatiu per poder superar les incerteses de la tardor
passada i construir el marc d’estabilitat política en aquesta nova etapa.

• Respectar la llei i les majories necessàries per a la seva reforma. El respecte a la llei és la
millor garantia dels drets de tots i totes. Ni procés constituent, ni projecte de Constitució
catalana tenen cabuda en el nostre marc legal. Acceptem la legalitat, el rigor jurídic, les
normes i els reglaments, així com els procediments i les majories necessàries per canviar-los.

• Impulsar la transformació de l'Estat, perquè integri millor la seva pluralitat i diversitat.
• I prioritzem el què és urgent: reforçar l'autogovern en l’àmbit institucional, normatiu, fiscal i

econòmic.
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3. DESBLOQUEJAR LES INSTITUCIONS, EVITAR EROSIONAR-LES
CREANT ORGANISMES PARAL·LELS I REFER CONSENSOS

Com a catalanistes no volem resignar-nos a aquesta situació que ens perjudica i ens impedeix 
avançar: només units avançarem. Les greus crisis se superen millor i més ràpidament com més 
acords i més amplis s’assoleixen, per això apostem per resoldre el conflicte a través del diàleg, però 
sense ingenuïtat, sent conscients que el diàleg sempre es dona entre diferents que tenen voluntat 
real d’arribar a acords i cedir, i que cedir per acordar no és perdre, sinó guanyar. Aquells que 
condicionen el diàleg a l’acceptació total dels seus plantejaments el que realment pretenen és que 
no es dialogui.  

Defensem la política i les institucions al servei de la ciutadania, en un moment en què s’estan posant 
en qüestió les nostres institucions, creant un sistema institucional paral·lel i menystenint el que 
hauria de ser la seva vocació de servei a l’interès general. No podem permetre que un mal ús de les 
institucions malmeti el nostre autogovern i bloquegi el seu bon funcionament. És possible 
regenerar les institucions catalanes perquè resolguin els problemes de la ciutadania i erradicar el 
seu ús en benefici d’un projecte ideològic excloent al servei d’una part de la societat.  

Reclamem una majoria per enfortir la nostra democràcia, més sentit institucional, imparcialitat i 
honradesa, més professionalitat en els serveis públics, més transparència i rendició de comptes i una 
recuperació de la cultura d’allò que és públic, que permeti retornar la confiança al conjunt de la 
població. La regeneració democràtica només s'aconseguirà des de l’autoexigència de la representació 
política per complir amb les seves obligacions vers la ciutadania. Ens comprometem a treballar per un 
acord ampli que permeti transmetre confiança més enllà de les legítimes aspiracions dels partits. 

Volem refer els consensos trencats a les institucions catalanes, i a vegades també extensiu als 
serveis públics, que han anat perdent la seva necessària i legal neutralitat política i s’han 
transformat en un instrument de part, al servei del procés independentista, i amb una aposta per 
la via unilateral. La televisió i la ràdio públiques han passat de ser “la teva”, com deia una falca 
publicitària, a ser exclusivament “la seva”, amb una ruptura del consens més elemental en un mitjà 
de naturalesa pública; s’ha intentat instrumentalitzar políticament el Cos dels Mossos d’Esquadra, 
posant en risc les seves funcions, afavorint la seva deslegitimació i erosionant la seguretat ciutadana; 
s’ha deteriorat l’històric consens en política lingüística, que va permetre en el seu moment evitar 
enfrontaments i divisions àdhuc en el model d’escola pública a Catalunya; i s’han utilitzat de forma 
sectària espais públics, i a vegades també espais de representació institucional, per dur a terme actes 
de part, com ara l’acte de constitució de l’entitat privada anomenada “Consell per la República”. 

Una democràcia avançada necessita respectar les normes de les quals s’ha dotat lliurement. El seu 
menysteniment només porta a la pèrdua de la democràcia efectiva i al descrèdit. Catalunya, els 
catalans i les catalanes no mereixen aquest comportament. Necessitem institucions governades per 
persones respectuoses amb l’ordenament jurídic i amb la neutralitat i la independència dels mitjans 
públics. Excloure una part de la població és reprovable i poc intel·ligent. 

3.1 Institucions al servei de tota la ciutadania  

Les  institucions catalanes viuen en una profunda paràlisi que afecta el normal funcionament de la 
democràcia a Catalunya. El fet que molts òrgans estatutaris i altres previstos en la legislació 
sectorial tinguin membres amb els seus mandats finalitzats, sense que s’hagi produït la normal 
renovació, és un símptoma inequívoc de la inactivitat en què ens troben. Per garantir i preservar el 
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nostre autogovern hem de disposar d’unes institucions actives i dinàmiques que complexin els seus 
mandats estatutaris i legislatius. 

L’acord, com a resultat de la negociació, ha desaparegut del Parlament de Catalunya. Cal que aquesta 
institució torni a ser l’instrument amb què la política, representada en els grups parlamentaris,  
articuli el seu normal i dinàmic funcionament al servei de la ciutadania.  

Cal cercar els consensos necessaris per procedir a la renovació dels òrgans estatutaris i altres 
previstos en les lleis sectorials que, per la inacció parlamentària, a hores d’ara tenen molts dels 
seus membres amb els mandats finalitzats. (Veure Annex 1)  

3.2  Una democràcia forta i defensa del que és públic 

Una de les conseqüències de la crisi esdevinguda des del 6 de setembre de 2017 és la 
desinstitucionalització del sector públic català, la pèrdua de la confiança dels ciutadans i les 
ciutadanes i la caiguda de la reputació del país en l’àmbit internacional.  

La desafecció ciutadana és un problema social i polític profund. Un problema que és de confiança, de 
crisi de valors democràtics, d’interlocució social, d’augment de desigualtats i de confrontació de 
visions culturals. La preocupació de la ciutadania per la salut de la nostra democràcia és un clam que 
en positiu reclama més i millor democràcia, més i millor política i més i millor defensa de tot allò que 
és públic. Volem retornar a la política, des de la seva autonomia i competència de representar la 
voluntat de la població, la capacitat per ser l’instrument fonamental per canviar la realitat des de 
l’autoexigència dels poders públics. (Veure Annex 2) 

Com a partit municipalista, el nostre objectiu ha estat sempre les persones, la millora de la seva 
qualitat de vida i la cohesió social dels barris, pobles i ciutats en els quals  viuen. Per això, les 
polítiques públiques que hem implementat i implementem es basen en els nostres principis i valors 
fundacionals: la igualtat, la justícia i el progrés. En aquest sentit, Barcelona és la capital de Catalunya 
i, al mateix temps, la regió metropolitana és el principal motor econòmic del país, així com un dels 
principals elements de projecció internacional de la nostra cultura. En un moment en què en el 
conjunt del món es reforça la governança urbana per fer front els reptes globals i augmentar la 
competitivitat dels territoris, cal que el Govern de la Generalitat atengui les demandes específiques 
de Barcelona i la seva àrea metropolitana, per enfortir el seu rol institucional i reforçar els serveis 
públics, les infraestructures i les polítiques de desenvolupament econòmic d’aquesta realitat local.   

3.2.1 Pacte Nacional de Reforma de l’Administració 
3.2.2 Llei de contractació pública de Catalunya 
3.2.3 Llei electoral de Catalunya 
3.2.4 L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el control de les administracions públiques 
3.2.5 Uns mitjans de comunicació, especialment els públics, de qualitat i plurals 
3.2.6 Apropar la justícia a la ciutadania 
3.2.7 Una nova Llei de seguretat pública i la Llei del sistema policial de Catalunya 
3.2.8 Un nou sistema de finançament local i una nova Llei de governs locals 
3.2.9 Recuperar el prestigi perdut de la Generalitat a les institucions europees 
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4. PRIORITZAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS I EL COMBAT CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

Perquè la política torni a ser una eina de millora de la qualitat de vida de les persones i de 
construcció d’una societat més lliure, més segura, més pròspera i més justa, cal convocar tots els 
espais de debat, coneixement i coordinació previstos en les resolucions i disposicions emanades del 
Parlament, a fi i efecte de promoure la participació dels agents socials i econòmics en els assumptes 
que afecten i preocupen els catalans i les catalanes.   

4.1 Un desenvolupament econòmic dinàmic en un territori sostenible 

Volem un creixement econòmic basat en el coneixement i la innovació, una fiscalitat progressiva que 
permeti un repartiment més just i equitatiu de la riquesa i crear ocupació estable amb un nou model 
econòmic, en què el creixement no generi noves desigualtats, sigui més respectuós amb el medi 
ambient i estigui més atent en la lluita contra el frau i l’explotació laboral.  

Catalunya no té un model econòmic clar ni compta amb el lideratge imprescindible per avançar en la 
recuperació econòmica i fer que aquesta elimini les desigualtats que s’han agreujat durant aquests 
anys, mentre es reduïa considerablement la despesa en serveis públics i es produïen canvis profunds 
en el món laboral que han donat lloc a més precarietat i més pobresa laboral.  

Ens proposem marcar el rumb dels canvis econòmics, prioritzant un canvi de model productiu. 
Necessitem una Catalunya segura jurídicament per retornar la confiança, crear llocs de treball 
estables i de qualitat, reduir les desigualtats socials, redistribuir correctament la riquesa que 
generem i fer una economia moderna i sostenible. Estem davant d’una gran oportunitat per créixer 
com a país i com a societat, i buscarem el consens i el pacte per liderar i tirar endavant un model 
majoritari que dibuixi amb garanties el nostre futur econòmic a llarg termini. (Veure Annex 2) 

4.1.1 Restablir la concertació social a Catalunya 
4.1.2 Acord per l'estabilitat i la confiança 
4.1.3 Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats 
4.1.4 Pla Especial d’Inspecció Laboral 
4.1.5 Reforma fiscal 
4.1.6 Pla d’Acció català contra el canvi climàtic 
4.1.7 Disseny intel·ligent i gestió compartida de les infraestructures de l’Estat a Catalunya 
4.1.8 Política d’innovació integral: missions socials, econòmiques i ambientals 
4.1.9 Nova Llei catalana de territori i urbanisme 
4.1.10 L’ICF, un autèntic instrument públic d’inversió 
4.1.11 Una universitat pública més accessible i millor dotada 

4.2 Valors, cultura i educació per a una ciutadania plena 

Les polítiques de ciutadania plena donen resposta a les capacitats de les persones, a la seva 
autonomia i a les seves aptituds per desenvolupar-se com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, 
cívics, responsables, tolerants i respectuosos amb la diversitat, per assolir una real igualtat 
d’oportunitats. Aquestes polítiques són les que garanteixen la transmissió de coneixements, valors i 
habilitats socials bàsiques per a la socialització i que forneixen alhora les eines per a formar-se un 
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mateix i per comprendre als altres en tota la seva diversitat. Volem que la societat esdevingui un 
engranatge perfecte de ciutadans i ciutadanes compromesos i millor preparats.  (Veure Annex 2) 

4.2.1 El dret a l’accés a la cultura 
4.2.2 El Pacte Nacional per l’Educació 
4.2.3 L’educació de 0 a 3 anys 
4.2.4 La Llei de formació professional 

4.3 Una societat inclusiva, més justa i cohesionada 

La crisi i les polítiques d’austeritat han erosionat de forma molt profunda la noció de servei públic, 
però també els drets de ciutadania i, especialment, la dignitat de les persones. Els i les socialistes 
volem ressituar la dignitat de les persones al centre del debat polític i del sistema de benestar de 
Catalunya i ho fem amb actuacions prèvies com a garantia de present i de futur, entenent la igualtat 
d’oportunitats com a pedra angular del sistema democràtic.  

Treballarem amb una Agenda per la Igualtat amb què garantirem la inversió de 2010 en els serveis 
públics més importants, una atenció sanitària de qualitat, una solució per als menors estrangers no 
acompanyats que venen a Catalunya, que no es culpabilitzi l’individu més feble i que no es 
pretenguin resoldre les problemàtiques socioeconòmiques només amb subsidis, sinó amb una 
dotació de serveis públics accessibles i universals, i prioritzarem el retorn de les pagues extres de 
2013 i 2014 als empleats públics, donant compliment a la Proposta de Resolució dels grups PSC-Units 
i Catalunya en Comú Podem aprovada al Parlament el passat 9 d’octubre. (Veure Annex 2) 

4.3.1 Pla de xoc de temps màxims d’espera garantit a la sanitat 
4.3.2 Reformar l’Atenció Primària 
4.3.3 Garantir l’atenció a la dependència 
4.3.4 Desplegar la Llei 14/2017 de Renda Garantida 
4.3.5 Posar en marxa una estratègia d’actuació integral contra la pobresa infantil 
4.3.6 Millorar els entorns comunitaris amb una nova Llei de Barris 2.0 
4.3.7 Ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer 
4.3.8 Facilitar el rol de les famílies 
4.3.9 Llei de la gent gran 
4.3.10 Pacte català contra la xacra de la violència masclista 
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5. OBRIR EL DEBAT SOBRE LA MILLOR MANERA D’ENFORTIR L’AUTOGOVERN I MILLORAR
EL FINANÇAMENT, I SOBRE ELS PROCEDIMENTS PER ACREDITAR UN SUPORT CIUTADÀ
MAJORITARI A L’ACORD AL QUAL S’ARRIBI

El mes de desembre d’enguany, la Constitució espanyola farà quaranta anys. Fent valdre l’acord que 
fou possible l’any 1978, el temps transcorregut i les modificacions que ha viscut la nostra societat 
demanden un canvi profund. Un canvi que abasti aspectes com els drets fonamentals dels ciutadans, 
l’organització i les relacions de les institucions que formen l’Estat i, òbviament, el model territorial. 
Catalunya i les seves institucions han de ser actors d’aquest reforma, que ha de tenir la perspectiva 
de construir una eina que tingui llarg recorregut i permeti regenerar les institucions i la societat 
espanyola amb profunditat. En definitiva, una reforma inajornable per garantir la continuïtat d’una 
societat i un Estat cohesionats.  

El xoc de trens al qual els Governs del Partit Popular i Junts pel Sí ens van conduir no és més que una 
manifestació d’impotència, manca de voluntat, incapacitat evident i fracàs polític. També cal tenir 
molt present que la fractura social que patim a Catalunya és producte d’anys d’irresponsables 
estratègies nacionalistes portades a l’extrem i també de la imposició, a la resta d’Espanya, d’una 
visió uniforme de si mateixa que pretén impedir que es reconegui diversa, tal com és.  

La política de blocs no només és contraproduent per al nostre autogovern i per al conjunt de 
catalans i catalanes, sinó que també es retroalimenta en una espiral creixent de conflicte, basada 
en la imposició d’uns i la desobediència dels altres, que no porta enlloc més que a la frustració i la 
confrontació permanent. Els partits conservadors diuen fer una defensa del model constitucional de 
1978, quan realment proposen un retrocés de l’Estat de les Autonomies en una imaginària Espanya 
homogènia i centralitzada, mentre que els partits independentistes intenten imposar una homogènia 
Catalunya imaginària i una suposada Espanya irreformable.   

La realitat és que Catalunya és una nació plural i diversa i Espanya una nació de nacions. Espanya 
integra un conjunt de pobles amb singularitat pròpia, però amb vincles socials, culturals i polítics 
que els han mantingut units. Avui, Espanya és un país modern -amb un caràcter plurilingüe i 
pluricultural insuficientment reconegut i fomentat- que es fonamenta en la igualtat de drets i la 
garantia del dret d’autonomia dels pobles que la integren. És per això que, com sempre hem 
defensat, el fet de reconèixer Catalunya com a nació i Espanya com un estat plurinacional, no 
trenca la unió política d’Espanya ni dona als catalans drets diferents dels de la resta d’espanyols. 
És en el federalisme, que defensem els i les socialistes, on es troben les millors solucions per 
reconèixer, respectar i integrar les diverses aspiracions nacionals que conviuen a Espanya, sense 
disminuir la cohesió social i la igualtat entre espanyols. Federalisme és assegurar la convivència i els 
drets a través del pacte. 

Les històries de Catalunya i Espanya estan entrellaçades. La història de Catalunya no es pot entendre 
sense la d’Espanya en el seu conjunt i viceversa. La prosperitat d’una i altra estan connectades, com 
també l’autonomia de Catalunya ha estat sempre estretament lligada a la democràcia espanyola. La 
Constitució de 1978 és la primera de tota la història d’Espanya que es va elaborar des d’un ampli 
consens de les diferents forces polítiques, amb les catalanes al capdavant. Votada per una immensa 
majoria de catalans i catalanes va ser un punt de trobada en un moment polític excepcional, un 
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acord que ens ha proporcionat el període democràtic més llarg i pròsper de la nostra història i 
l’etapa de més autogovern i millor reconeixement de la singularitat de Catalunya.  

Fem un balanç positiu dels 40 anys de l’Estat de les Autonomies, però considerem que cal corregir les 
disfuncions detectades i adaptar-lo als nous temps. La via de l’acord és l’única eficient, viable i 
legítima per renovar les nostres regles de convivència i combatre la fractura social. Volem un gran 
acord entre catalans, i entre els catalans i la resta d’espanyols, per reformar la Constitució 
espanyola i convertir Espanya en un Estat federal, democràtic i social que assumeixi plenament el 
seu caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüe.  

Existeix un ventall de posicions molt diverses respecte al conflicte polític i social que viu Catalunya i, 
en aquest sentit, és impossible trobar una solució en què uns s’imposin als altres, perquè la victòria 
d’uns o altres, acaba sent la derrota de tots. Si els mateixos catalans ens vam auto imposar la 
necessitat d'un suport mínim de dos terços dels membres del Parlament per reformar l'Estatut, no 
pot sostenir-se que reformes encara més radicals i qüestions que afecten els sentiments d’identitat 
o pertinença puguin escometre's amb un suport parlamentari menor.

Per tant, la solució només pot arribar a través d’un procés de diàleg, negociació i pacte, fruit d’un 
procés de deliberació que ens permeti acostar posicions. Un cop assolit un ampli consens, de com a 
mínim dues terceres parts del Parlament, serà el vot del ciutadà el que, en darrera instància, 
ratificarà o no la proposta que se sotmeti a referèndum. (Veure Annex 2) 

5.1 Un acord per recuperar el consens i la confiança 
5.2 Un nou model de finançament: la hisenda federal 
5.3 Una reforma constitucional federal 
5.4 Una reforma estatutària 
5.5 Sancionar els acords a través del vot ciutadà 
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6. APROFUNDIR EN EL DIÀLEG AMB EL GOVERN D’ESPANYA PER
AVANÇAR EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES PENDENTS

L’única via possible per a resoldre els problemes de la ciutadania catalana, en una normal relació 
entre governs, són les negociacions i les propostes concretes. En aquest sentit, la proposta dels i les 
socialistes del PSC i del PSOE queda recollida en la Declaració de Barcelona (Veure Annex 3)  i en la 
formulació d’un Pacte d’Estat per a Catalunya, que ha desenvolupat Units per Avançar. 

Després d’un any, el fracàs de la via unilateral i el canvi de Govern a Espanya han donat pas a un 
millor escenari. El Govern de Pedro Sánchez ha contribuït al restabliment d’una normalitat 
institucional que ha començat a donar fruits, avançant en el desglaç polític i institucional que fa més 
possible el diàleg i l’acord.  

En aquests primers mesos de Govern socialista a Espanya ha quedat demostrat que, malgrat les 
profundes diferències i enormes dificultats, hi ha marge per arribar a acords en molts temes de 
país i donar sortida així a les necessitats polítiques, econòmiques i socials dels catalans i les 
catalanes. (Veure Annex 4). La millora de l’autogovern, les condicions en serveis i prestacions de la 
infància vulnerable, el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació 
professionals, l’enfortiment de la Inspecció de Treball i del SOC, l’acord sobre universitats i recerca, 
les mesures contra la violència masclista i el Pacte per a la Indústria són alguns exemples d’aquest 
canvi d’escenari.  

Només en els primers mesos del Govern de Pedro Sánchez hem aconseguit el que ha estat 
impossible amb els anteriors Governs del Partit Popular. Recordem que les 23 reivindicacions que 
l’expresident Mas va lliurar a l’expresident Mariano Rajoy el 2014 no van ser escoltades ni 
estudiades, com tampoc les 46 reivindicacions del president Puigdemont de 2016.  

Només des del reconeixement de la diversitat en el nostre país aconseguirem continuar avançant. 
Només des de la paraula podrem trobar solucions. Per això, ens comprometem a donar suport al 
Govern de la Generalitat en la recerca d’espais de diàleg per promoure l’impuls i l’activació de totes 
les comissions previstes a l’Estatut d’Autonomia, així com les lleis sectorials estatals i autonòmiques, 
que permetin avançar en els acords necessaris per impulsar polítiques que fa massa temps que 
romanen aturades o insuficientment desenvolupades i de les quals en depèn, en bona mesura, el 
benestar dels catalans i les catalanes.   
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ANNEX 1 
Cal cercar els consensos necessaris per procedir a la renovació dels següents òrgans estatutaris i 
altres previstos en les lleis sectorials que, per la inacció parlamentària, a hores d’ara tenen molts 
dels seus membres amb els mandats finalitzats.  

3.1.1 El Consell de Garanties Estatutàries té pendent renovar cinc dels sis membres que escull el 
Parlament. La renovació més antiga està pendent des de 2015.  

3.1.2 La Sindicatura de comptes té pendent renovar quatre dels seus set membres. La renovació 
més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.3 El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té pendent renovar 
tots els seus membres (6) i també renovar la seva Presidència. Alguns des de 2015.  

3.1.4 El Consell Audiovisual de Catalunya té pendent renovar tres dels seus sis membres i 
renovar la seva Presidència.  La renovació més antiga està pendent des de 2016. 

3.1.5 El Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals té pendent renovar tots els seus membres (16). La renovació més antiga està 
pendent des de 2016. 

3.1.6 El Consell Assessor de RTVE té pendent renovar la totalitat dels seus membres (13). Alguns 
des de 2014. 

3.1.7 Està pendent de renovació la Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades des de 
2017. 

3.1.8 Les Presidències del Consell Fiscal de Catalunya i de l’Agència Catalana de Protecció Social 
estan pendents de nomenament des de la seva creació. 

3.1.9 El Ple del Consell Fiscal de Catalunya està pendent de designació dels seus membres des de 
l’aprovació de la Llei del codi tributari (l’anterior legislatura). 

3.1.10 La Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries té pendent renovar la 
totalitat dels seus set membres des de 2017. 

3.1.11 L'òrgan col·legiat a què fa referència l'article 89.2 de Llei 19/2014, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern. Des de la seva creació el 2014 no s’ha designat cap 
membre. 

3.1.12 El Plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts té pendent designar cinc dels seus 
set membres. La renovació més antiga està pendent des de 2014. 

3.1.13 La Comissió Executiva de la Junta de Museus té pendent renovar tres dels seus cinc 
membres així com la Vicepresidència. La renovació més antiga està pendent des de 2015. 

3.1.14 El Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya té pendent renovar la 
totalitat dels seus membres (2) des de 2017. 
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3.1.15 El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili té pendent renovar la totalitat dels seus 
membres (2). La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.16 El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona té pendent renovar la totalitat 
dels seus membres (2). La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.17 Els dos membres del Consell Social de la Universitat de Barcelona estan pendents de 
renovació. La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.18 El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra té pendent renovar la totalitat dels seus 
membres (2). La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.19 El Consell Social de la Universitat de Lleida té pendent renovar la totalitat dels seus 
membres (2). La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.20 El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya té pendent renovar la totalitat 
dels seus membres (2). La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.21 El Consell Social de la Universitat de Girona té pendent renovar la totalitat dels seus 
membres (2) des de 2018. 

3.1.22 La Comissió de Garantia de Dret d’Accés a la Informació Pública té pendent renovar tres 
dels seus cinc membres. La renovació més antiga està pendent des de 2017. 

3.1.23 El Consell Superior de Cooperació té pendent renovar la totalitat dels seus membres (5) 
des de 2016. 

3.1.24 Està pendent de renovar, des de 2017, la totalitat dels membres (3) del Consell Assessor de 
Protecció de Dades de Catalunya. 

3.1.25 El Consell Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries té pendent 
renovar la totalitat dels seus membres (6) des de 2016. 

3.1.26 El Comitè d’Experts sobre el Canvi Climàtic té pendent assignar els seus membres (7) des 
de l’aprovació de la Llei de canvi climàtic (anterior legislatura). 

3.1.27 El Consell Assessor de l’Institut Català de Finances té pendent renovar la totalitat dels seus 
membres (6) des de 2017. 

3.1.28 La direcció de l’Oficina Antifrau està pendent de renovació des de 2016. 

3.1.29 El Consell Català de Foment de la Pau té pendent renovar quatre dels seus set membres. 

3.1.30 El Consell Assessor del Síndic de Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d'altres Tractes 
o Penes Cruels, Inhumans o Degradants té pendent renovar dos dels seus dotze membres
des de 2018.
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ANNEX 2 
Al Parlament de Catalunya hem estat capaços d’arribar a grans consensos. En aquesta legislatura 
(XII) s’han aprovat més de cinquanta iniciatives amb el suport de quatre o més grups i s’ha
aconseguit la unanimitat en temes com la violència masclista, la transició energètica, l’atenció a la
primera infància i els mitjans de comunicació.

Llistat de concordances entre les propostes del programa electoral del PSC a les eleccions al 
Parlament de Catalunya, del 21 de desembre de 2017, i les iniciatives parlamentàries aprovades per 
quatre  o més grups durant la present legislatura. 

3. DESBLOQUEJAR LES INSTITUCIONS, EVITAR EROSIONAR-LES CREANT ORGANISMES
PARAL·LELS I REFER CONSENSOS

3.2  Una democràcia forta i defensa del que és públic  

3.2.1 Cal un Pacte Nacional de Reforma de l’Administració per fer de la integritat i l’ètica pública 
el motor de la governança i el bon govern. 

3.2.2 Fem nostre el compromís ètic i de responsabilitat social en la gestió pública. Necessitem una 
Llei de contractació pública de Catalunya, per assolir més transparència, integritat i 
sostenibilitat social i ambiental de les compres públiques i de la provisió i gestió dels serveis 
públics i les infraestructures. 

3.2.3 Una llei electoral per millorar la representació al Parlament català. Defensem com a 
prioritat de l’acció de govern una nova Llei electoral que millori la proporcionalitat del model 
actual, sigui fidel al principi d’una persona, un vot i garanteixi un adequat equilibri territorial.   

3.2.4 Cal enfortir la democràcia posant les institucions al servei de l’interès general.  
Reformularem l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el sistema d’elecció dels 
organismes de garantia de drets i control de les administracions públiques. 

3.2.5 Necessitem uns mitjans de comunicació, i en especial els públics, de qualitat i plurals, 
garantint els drets dels ciutadans a rebre una comunicació plural i transparent, perquè els 
mitjans de comunicació són un bé social indispensable per a l’exercici de la llibertat i la 
pràctica democràtica. 

 PR del Grup PSC-Units aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del 
PSC, C’s, CeCP i PP. CCMA. Creiem en la missió de servei públic dels mitjans de comunicació de 
la CCMA. Advoquem per un esforç permanent en el foment dels principis i valors democràtics 
que porten a la tolerància, la diversitat, la igualtat i la convivència. El Parlament insta el 
Govern de la Generalitat a: a) Aprovar un nou Contracte Programa, de manera urgent, que 
tingui en compte l'estabilitat financera i la viabilitat econòmica de la CCMA. b) Desenvolupar 
la moció 13/XI d’1 de març sobre renovació dels membres del Consell de Govern de la CCMA. 
c) Prioritzar l'afany de pluralitat que permeti que l'audiència dels mitjans públics no sigui, tal
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com es mostra a les enquestes del CEO, majoritàriament de votants de partits 
independentistes, sinó que siguin els mitjans de referència del conjunt de ciutadanes i 
ciutadans amb independència de la seva opció política. 

Moció 9/XII del Parlament de Catalunya sobre els mitjans de comunicació públics de la 
Generalitat presentada pel PP i aprovada amb els vots del PSC, C’s, CeCP, PP i CUP. El 
Parlament es compromet a reformar urgentment la legislació audiovisual de Catalunya per 
reforçar i garantir la vocació de servei públic dels mitjans de comunicació de la Generalitat al 
conjunt dels ciutadans. Aquesta reforma ha d’incloure un procediment d’elecció dels òrgans 
de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que sigui obert, transparent i 
competitiu i que garanteixi la neutralitat política i la competència professional dels candidats 
i l’exigència de majories parlamentàries reforçades per a elegir-los. 

3.2.6 Recuperarem la confiança malmesa en les institucions judicials. Hem de fer valdre que la 
justícia és un servei públic bàsic per a les persones. Aproparem la justícia als ciutadans i les 
ciutadanes amb especial dedicació en aquells àmbits d’especial feblesa per una de les parts, 
com són els casos de violència de gènere i menors, o dels litigis contra entitats financeres 
per casos de clàusules abusives que perjudiquen greument els ciutadans. 

3.2.7 Ningú ha de quedar privat d’estar i sentir-se segur en qualsevol lloc. Replantejarem un 
sistema de seguretat pública integral, millorarem la coordinació entre administracions i 
l’eficiència en l’ús dels recursos amb una nova Llei de seguretat pública i la Llei del sistema 
policial de Catalunya, millorant la intervenció integral de totes les policies dins del territori de 
Catalunya. 

3.2.8 Per garantir la lleialtat i la corresponsabilitat institucionals, impulsarem un nou sistema de 
finançament local (Llei d'hisendes locals) i una nova Llei de governs locals, per desenvolupar 
les previsions estatutàries i clarificar les competències.  

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, 
CUP i PP. PER LA COHESIÓ TERRITORIAL I EL MÓN LOCAL. Insta el Govern a (12) aprovar un 
nou model de finançament per als ajuntaments. Mentrestant, incrementar progressivament 
el Fons de Cooperació Local de Catalunya fins al 3,5%, passant de 124 M€ el 2015 a 653 M€ el 
2019. (13) Augmentar progressivament les transferències corrents per finançar programes i 
serveis de competència compartida entre la Generalitat i els ajuntaments. Un augment 
progressiu d'aquestes transferències fins a arribar al 5% dels ingressos corrents de la 
Generalitat el 2019. (17) Desenvolupar la constitució del Consell de Governs Locals de 
Catalunya com a espai de representació local i interlocució amb la Generalitat. Un òrgan 
previst per l'Estatut, però que mai s'ha arribat a posar en funcionament. També caldria 
desenvolupar la llei que empara aquest òrgan i que regula l'organització i el finançament dels 
ens locals. (18) Elaborar una nova Llei de governs locals per desenvolupar les previsions 
estatutàries, clarificar les competències i fer realitat la participació dels municipis en els 
ingressos de la Generalitat.  

PR del Grup CeCP aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, 
C’s, CeCP, PP i CUP. PEL RECONEIXEMENT DEL MÓN LOCAL COM A GARANTS DE LA COHESIÓ 
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SOCIAL. (1) El Parlament de Catalunya reconeix que les administracions locals han estat 
puntals 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). (2) Insta el Govern de la 
Generalitat a aturar i pal·liar els efectes dels incompliments mantinguts els darrers anys amb 
les administracions locals, duent a terme les següents mesures: a. Presentar abans de la 
tramitació del pressupost de la Generalitat de 2019, un calendari de pagament als 
ajuntaments, agendant un programa per a cada ens local de reconeixement del deute, 
mitjançant conveni, i de compromís de liquidació. b. Agendar, també, un calendari de 
pagament del deute contret amb les Diputacions a través d'acords en què s'han usat per a 
finançar les despeses i els deutes de la Generalitat. c. Instar la convocatòria immediata del 
Consell de Governs Locals per a la renovació de l'òrgan i perquè pugui desenvolupar la seva 
funció de dictamen de les disposicions normatives en tràmit parlamentari. (4) Dur a aprovació 
del Parlament, dins d'aquesta legislatura, una Llei de governs locals i una Llei de finances 
locals que reforci l'autonomia local, que garanteixi un sistema de finançament estable i 
proporcional amb unes competències ben definides dels ens locals perquè es puguin 
desenvolupar amb garanties de qualitat i transparència les polítiques públiques. 

3.2.9 Més democràcia i més federalisme europeu com a solució. Hem de reforçar el federalisme 
europeu enfront dels atacs del nacionalisme i de la creixent estatalització de les decisions 
europees. Recuperarem el prestigi perdut de Catalunya a Europa, reforçant la participació 
de la Generalitat en les diferents institucions i organismes europeus. 

4. PRIORITZAR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I EL
COMBAT CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL

4.1 Un desenvolupament econòmic dinàmic en un territori sostenible  

4.1.1 Restablir la concertació social a Catalunya amb continguts de desenvolupament econòmic i 
laboral que suposin compromisos efectius per la millora de la competència i la cohesió social 
de la nostra economia, que suposi un creixement sostingut i sostenible més just socialment. 
No calen declaracions, sinó concretar compromisos davant dels diferents escenaris que 
puguem preveure en una diagnosi comuna. 

4.1.2 Perquè tornin les empreses i en vinguin més. Plantejarem a organitzacions empresarials i 
sindicats un Acord per l'estabilitat i la confiança que garanteixi l'estabilitat política i la 
seguretat jurídica. Un acord que mostri al món una societat travada, diversa i unida front les 
adversitats i vers les oportunitats. Un acord que ens permeti recuperar novament la 
confiança en nosaltres i el crèdit reputacional perdut davant el món. Un acord que faciliti el 
retorn de les empreses que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya i, en força 
casos, també el domicili fiscal i que en puguin venir moltes més. 

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, JxCat, ERC i CeCP. SECTORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
Insta el Govern a (1) aprovar, en el termini de 6 meses, un Pla per recuperar la confiança i el 
crèdit reputacional de Catalunya, a través d'un acord ampli amb les organitzacions 
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empresarials, els sindicats, les universitats, els centres de recerca, les ciutats i el propi Govern, 
que garanteix la seguretat jurídica i l'estabilitat política per tal de permetre el retorn 
d'algunes empreses i l'atracció d'inversions. 

4.1.3 Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats. De manera immediata iniciarem el diàleg amb 
els agents socioeconòmics i el món local i aprovarem un programa marc d’ocupació i 
reactivació econòmica sostenible, amb l’objectiu de reduir l’atur generant 50.000 llocs de 
treball addicionals als que crea el creixement econòmic, especialment en ocupacions verdes, 
i contribuir a fer un teixit productiu més sostenible, prioritzant l’ocupació dels joves i de les 
persones aturades de llarga durada.  

4.1.4 Per combatre l’abús i l’explotació laboral posarem en marxa un Pla Especial d’Inspecció 
Laboral que perseguirà i sancionarà les pràctiques empresarials abusives i que fan 
competència deslleial a aquelles empreses que compleixen amb el conveni col·lectiu i 
cotitzen totes les hores de treball, per regularitzar fins a 100.000 contractes de treball 
actualment precaris o en situació irregular. 

    PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. TREBALL AMB DRETS. Insta el Govern a (1) dotar amb els recursos suficients a la Inspecció 
de Treball i als organismes responsables de vetllar per la salut i la seguretat al treball; (2) 
incrementar la vigilància de les condicions de treball fonamentals: l'abonament dels salaris 
deguts, els despenjaments o modificació de salari o jornada fraudulents, les jornades de 
contractes a temps pardal abusives, les hores extraordinàries forçades i no abonades, la 
modificació a la carta dels horaris cada setmana o cada dia, la prestació de treball "a crida" 
de l'empresari, els contractes temporals sense causa, etc.; (3) incrementar la vigilància dels 
abusos i els fraus en les noves formes de fugir del dret del treball i, per tant, de les 
responsabilitats empresarials; (7) posar en marxa una campanya per donar a conèixer a tots 
els treballadors i treballadores els seus drets i les vies per denunciar-ne abusos; (8) 
acompanyar, amb mesures pròpies, la posada en marxa del Plan por el Empleo Digno del 
Govern l'Estat. 

4.1.5 Ingressos suficients per als serveis públics i el progrés social i econòmic. Impulsarem una 
Reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i progressiu que ens permeti 
incrementar els ingressos fiscals propis (IRPF, successions i donacions, impost de patrimoni i 
fiscalitat verda), al mateix temps que exigirem mesures per combatre el frau i l’elusió fiscal, 
amb l’objectiu de dotar de manera suficient els serveis públics i garantir el progrés social i 
econòmic. Amb aquests ingressos i gastant més eficientment, recuperarem el nivell de 
despesa en serveis públics d’abans de les retallades. 

4.1.6 Davant la realitat del canvi climàtic, desenvoluparem polítiques de mitigació i impulsarem la 
transició energètica per pal·liar el seu impacte: aprovarem un Pla d’Acció català contra el 
canvi climàtic (2018/2025) i treballarem per la mobilitat sostenible, amb l’objectiu de 
garantir la qualitat de l’aire, facilitant el canvi al vehicle elèctric i millorant el transport públic.  
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Moció 6/XII del Parlament de Catalunya sobre la transició energètica presentada pel PSC-
Units i aprovada sense cap vot en contra. Insta el Govern a: a) Crear una comissió de treball, 
amb representants dels grups parlamentaris i del Govern, que en el termini de sis mesos arribi 
a un acord amb relació al Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya. b) 
Presentar, en el termini de sis mesos, un pla de desplegament del cotxe elèctric a Catalunya i 
avançar en el desplegament de la mobilitat elèctrica per carretera, de manera que es doti el 
Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a 
Catalunya 2016-2019 (PIRVEC) dels recursos suficients, i se n’allargui la implantació i 
l’execució fins a l’any 2021. El desplegament de punts de recàrrega s’ha de fer assegurant que 
aquesta infraestructura és interoperable i que es dona visibilitat a la localització dels punts i a 
llur estat de funcionament en temps real, d’acord amb la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, i s’ha de garantir que tota la flota pública de l’Administració de la Generalitat 
sigui elèctrica l’any 2030. e) Presentar, en el termini de sis mesos, la normativa que ha de 
regir la construcció amb criteris bioclimàtics, amb l’objectiu que els nous edificis construïts 
siguin de consum energètic gairebé nul a partir de l’any 2020. f) Constituir, en el termini de sis 
mesos, el comitè d’experts del canvi climàtic i presentar, posteriorment, l’informe preliminar 
per a elaborar els pressupostos de carboni per al període 2020-2025, d’acord amb el que 
estableix la Llei del canvi climàtic, aprovada amb el consens de tot el Parlament. g) Elaborar 
una proposta de decret per modificar la normativa vigent sobre el desplegament de la 
generació elèctrica solar i eòlica. En aquest àmbit, l’insta a crear una comissió de treball en 
què participin els òrgans i organismes dels departaments de la Generalitat competents en les 
matèries d’energia, medi ambient i urbanisme i les entitats representatives del sector més 
involucrats en la tramitació de la instal·lació de parcs eòlics tant terrestres com marins a 
Catalunya, i també a establir els mecanismes necessaris perquè es puguin seguir, coordinar i 
agilitar les tasques i responsabilitats de tots els departaments de la Generalitat en les 
tramitacions dels parcs eòlics. h) Impulsar i simplificar, en el marc de les competències pròpies 
de la Generalitat, la tramitació administrativa de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de 
baixa potència, amb incidència especial en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, 
l’emmagatzematge i les microxarxes tancades i intel·ligents. i) Incorporar a la futura llei de 
territori la regulació per a afrontar les necessitats de la transició energètica renovable i la 
lluita contra el canvi climàtic, d’acord amb el que estableix la Llei del canvi climàtic. j) Fer les 
actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè estableixi un calendari de 
tancament de les centrals nuclears amb quaranta anys de vida, d’acord amb la Llei del canvi 
climàtic, preveient la solució a l’emmagatzematge i la gestió dels residus amb garantia de 
solvència dels criteris tècnics i de seguretat, i perquè impulsi conjuntament un pla de 
reindustrialització de les comarques amb centrals nuclears. Elaborar plans de transició 
energètica per als territoris amb centrals nuclears, en què es prioritzi la subrogació dels llocs 
de treball actuals als centres productors per a fer front als desmantellaments.  

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, JxCat, ERC i CeCP. SECTORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
Insta el Govern a (16) acordar les bases per al Pacte Nacional per a la Transició energètica 
que des de la garantia de subministrament tingui per objectiu desenvolupar el màxim 
potencial de les energies renovables, per poder arribar el 100% renovable l'any 2050, i que 
redueixi en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, i en especial dels derivats del 
petroli en l’àmbit del transport rodat i dels ports de mercaderies en l'horitzó de l'any 2040. 
(18) Presentar al Parlament, en un termini de sis mesos, un PIa per a l'impuls de la
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modernització de les xarxes de distribució elèctrica els sistemes avançats de gestió de 
consums, així com la generació distribuïda, microxarxes de distribució d'energia elèctrica i 
xarxes tancades. (19) Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini de tres mesos, un 
pla estratègic per al desplegament de la infraestructura de recàrrega del vehicle elèctric a 
Catalunya que asseguri que l'any 2020 la cobertura arribarà a tot el territori, incorporant 
també com a objectiu que el 100% de la flota pública de la Generalitat sigui elèctrica i/o amb 
propulsió de combustibles no fòssils l'any 2030 i un 30% de renovació del parc de vehicles 
privats en l'horitzó del 2025 segueixi aquests estàndards, incorporant partides 
pressupostàries explícites en el pressupost de l'any 2019. (23) Modificar la legislació catalana 
per tal d'agilitzar la tramitació d'implantació de l'energia eòlica i fotovoltaica. 

4.1.7 Infraestructures adaptades al territori. Que siguin útils amb  capacitat per atraure inversions 
i contribuir al creixement econòmic. Garantirem un disseny intel·ligent i la gestió compartida 
de les infraestructures de l’Estat a Catalunya, recuperant el nivell d’inversió previst a 
l’Estatut, prioritzant, especialment, la millora de la xarxa de Rodalies i el Corredor 
Mediterrani. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, 
CUP i PP. PER LA COHESIÓ TERRITORIAL I EL MÓN LOCAL. Insta el Govern a (33) presentar, en 
el termini de tres mesos, un pla d'inversions a cinc anys de les infraestructures que són de la 
seva responsabilitat abastament detallades en els Plans sectorials vigents, en matèria de 
xarxa viària, ferroviària de passatgers i tramvia, d'aigua, de plataformes logístiques, de 
telecomunicacions, d'educació i sanitat, en el que es detallin les previsions anuals de licitació. 
L'objectiu és augmentar la inversió real de la Generalitat de Catalunya, a l'equivalent a un 1% 
del PIB en cadascuna d'aquestes anualitats a partir de 2019. 

Moció 6/XII del Parlament de Catalunya sobre la transició energètica presentada per PSC-
Units i aprovada sense cap vot en contra. Insta el Govern a (l) Fixar calendaris i pressupostos 
per a noves infraestructures de transport electrificat, com el tren-tram al Camp de Tarragona, 
l’arribada de la línia 1 del Metro a Badalona i de la línia 3 a Esplugues de Llobregat, la línia 8 i 
el tram central de la línia 9. (m) Desplegar la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del 
sistema de transport públic de Catalunya, i impulsar les mesures fiscals finalistes que inclou 
aquesta llei perquè entrin en vigor l’1 de gener de 2019, amb l’objectiu d’augmentar els 
recursos econòmics de la Generalitat destinats finançar el transport públic. Així mateix, fer les 
actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè recuperi la inversió en transport 
públic a l’Autoritat del Transport Metropolità. 

4.1.8 Apostem per la Innovació. Una política d’innovació integral prioritzant missions socials, 
econòmiques i ambientals per transformar el país. Aliances que inspirin i potenciïn la 
transformació dels nostres sectors madurs cap als nous mercats emergents, que crearem 
conjuntament govern, empreses i l'entramat d'organitzacions que es dediquen a aportar 
valor al nostre país. Ho farem identificant i construint tres aliances innovadores que 
suposaran un projecte col·lectiu, que ens defineixen com a país i com a societat i esdevinguin 
motiu d'il·lusió, orgull i optimisme: 1. Aliança per l’habitatge del present i del futur, 2. Aliança 
per l’alimentació saludable i 3. Aliança per la mobilitat sostenible.  
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4.1.9 Preservar l’equitat territorial. Farem una nova Llei catalana de territori i urbanisme, que 
permeti desenvolupar un urbanisme sostenible, limiti l'expansió del territori urbanitzable, 
preservi els espais naturals i el litoral, aposti per unes ciutats compactes, permeti la seva 
renaturalització i contempli la instal·lació de les noves infraestructures energètiques 
renovables, necessàries per implantar un nou model que prioritzi les energies renovables i 
fomenti l’autoconsum. 

Moció 6/XII del Parlament de Catalunya sobre la transició energètica presentada per PSC-
Units i aprovada sense cap vot en contra. Insta el Govern a (i) incorporar a la futura llei de 
territori la regulació per a afrontar les necessitats de la transició energètica renovable i la 
lluita contra el canvi climàtic, d’acord amb el que estableix la Llei del canvi climàtic. 

4.1.10 L’ICF, un autèntic instrument públic d’inversió. Mobilitzarem recursos a través de l’ICF per 
impulsar i fer viables projectes de R+D+i en tres línies prioritàries: 1. La reconversió industrial 
basada en les aliances innovadores, 2. L’impuls de la PIME innovadora i 3. La 
internacionalització. Aquesta inversió prioritzarà la col·laboració amb universitats i centres 
tecnològics. 

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, JxCat, ERC i CeCP. SECTORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
Insta el Govern a (4) crear a través de I'ICF línies de finançament que prioritzin els sectors 
estratègics del país: transició energètica, indústria 4.0, sector agroalimentari, habitatge, 
inversions en innovació i recerca, recolzament a les pimes i autònoms. 

4.1.11 Una universitat més accessible. Per protegir i garantir l’ensenyament superior i universitari 
català, reduirem un 30% el cost de les matrícules i facilitarem el retorn social del 
coneixement que es genera a la universitat, garantia d’excel·lència i prestigi. Incrementarem 
el finançament públic, arribant progressivament al compromís europeu del 3% del PIB.  

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, C’s, CeCP, PP i CUP. UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT PER A TOTHOM. Insta el 
Govern a (11) fixar un mecanisme en el sistema de preus universitaris que estableixi, pels i per 
les estudiants de graus i màsters públics, una bonificació del 99% per al curs següent 
equivalent als crèdits aprovats en primera matrícula; així com acomplir amb l’acord d'aquesta 
cambra 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. (12) Millorar el finançament públic de les Universitats a 
través d'un Pla de finançament i d'un Pla d'Inversions Universitàries per als propers anys 
2019-2022, incorporant al proper pressupost 100M€/any, durant 3 anys, garantint així 
l'accés, la igualtat d'oportunitats i la qualitat del sistema universitari.  
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4.2 Valors, cultura i educació per a una ciutadania plena 

4.2.1 Catalunya, un país de lectors i lectores. Promourem el dret a l’accés a la cultura i garantirem 
que a tots els municipis hi haurà un servei de lectura pública a través de les biblioteques 
municipals.  

   PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, PP i 
CUP. EDUCACIÓ I CULTURA, EINES PER A LA IGUALTAT. Insta el Departament d'Ensenyament 
a (5) reactivar, actualitzar i millorar el Programa biblioteca escolar Puntedu que suposi la 
dotació, el reconeixement i el manteniment de les biblioteques escolars del territori. (6) Dotar 
tots els centres amb la figura del bibliotecari o bibliotecària escolar com a especialista amb 
dedicació plena dins la funció pública i mentre no sigui així, equiparar a nivell de 
reconeixement de mèrits i complements, el càrrec de coordinadors de biblioteca a escoles, i 
instituts públics amb la resta de càrrecs de coordinació del centre (TAC, LIC, de cicle, etc.). (8) 
Insta el Departament de Cultura a promoure l’accés i la participació en la cultura de tota la 
ciutadania mitjançant la creació d'un carnet cultural que fomenti la inclusió i la igualtat 
d'oportunitats. 

PR dels Grups JxCat i ERC aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots 
deL PSC, JxCat, ERC i CeCP. CULTURA I LLENGUA. Insta el Govern de la Generalitat a (3) 
posicionar 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. 

4.2.2 Per desenvolupar el servei públic d’educació inclusiu i de qualitat, amb l’objectiu de lluitar 
contra el fracàs i l’abandonament escolar, recuperarem i actualitzarem el Pacte Nacional per 
l’Educació amb la participació de tota la comunitat educativa.   

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, C’s, CeCP, PP i CUP. UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT PER A TOTHOM. Insta el 
Govern a (1) iniciar immediatament el desplegament del Decret 1 50/2017, de 17 d'octubre, 
de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, i incrementar la 
partida a tal efecte en els propers exercicis pressupostaris per garantir els recursos necessaris 
perquè l'alumnat, i particularment l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), rebi 
una educació de qualitat, i compti amb un nombre d'hores d'atenció, dotades del personal 
docent, tècnic (TEI) i de suport (vetlladores i vetlladors, etc.), adequades per atendre 
adequadament cada necessitat educativa. 

4.2.3 Defensem l’educació de 0 a 3 anys com una política igualadora i decisiva per al creixement 
personal: garantirem places d’escola bressol suficients i amb el finançament necessari per al 
seu desplegament.  

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, 
CUP i PP. PER LA COHESIÓ TERRITORIAL I EL MÓN LOCAL. Insta el Govern a (8) Donar 
compliment immediat a la sentència del TSJC per la qual obliga  la Generalitat a pagar les 
subvencions de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute 
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contret i pendent d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi. (9) 
D'acord amb l'escrit de la sentència del TSJC, a retornar també el deute contret i pendent 
d'abonar per la gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no 
plantejar-li amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d'aquest consistori al 
Govern de la Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos 
cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència. 

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, C’s, CeCP, PP i CUP. UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT PER A TOTHOM. Insta el 
Govern a (3) donar compliment a la disposició addicional 49 de la Llei 4/2017, del 28 de març, 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que estableix que el Govern ha de 
recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol 
municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que cobreixi, com a mínim, un 
mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i comprometre’s a augmentar-lo 
progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, acordats amb els ajuntaments. (4) 
Acordar i presentar, en un termini màxim de tres mesos, un calendari de restitució de les 
partides destinades al foment i al  funcionament de les llars d'infants municipals no 
retornades als ajuntaments des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions 
de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència. (5) 
Fomentar la tarifació social per motius de renda familiar disponible bruta per garantir 
l'equitat en l'accés a aquest servei públic. (6) Equilibrar territorialment l'oferta de places 
d'escola bressol, d'acord amb les necessitats educatives de cada municipi, de l'índex d'atur al 
municipi, de renda familiar disponible bruta i de nivell educatiu de les famílies, en 
corresponsabilitat amb els ajuntaments. 

PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, PP i 
CUP. EDUCACIÓ I CULTURA, EINES PER A LA IGUALTAT. (7) Instar el Covem de la Generalitat a 
destinar una dotació pressupostària adient per a l'educació de 0 a 3 anys, fins a arribar 
progressivament als nivells d'inversió de I'any 2011. 

Moció 2/XII del Parlament de Catalunya sobre la conciliació dels diferents vessants de la vida 
de les famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys, presentada per C’s i aprovada per PSC, C’s, CeCP 
i CUP. Insta el Govern a a) Destinar una dotació pressupostària a l’educació infantil de 0 a 3 
anys, per tal que sigui universal i gratuïta. b) Complir la disposició addicional 49 de la Llei 
4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que 
estableix que el Govern ha de recuperar la corresponsabilitat en el finançament del servei 
públic de les escoles bressol municipals i garantir un finançament de les escoles bressol que 
cobreixi, com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’ha de 
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, acordats 
amb els ajuntaments. c) Restituir les partides destinades al foment i al funcionament de les 
llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012 que no hagin estat 
substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat 
institucional i transparència. d) Impulsar l’augment del nombre de places públiques en 
educació infantil per a infants d’entre 0 i 3  anys, per a facilitar i garantir la conciliació de la 
vida laboral i familiar. e) Establir un pla per a augmentar substancialment la proporció 
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d’infants de famílies menys afavorides socioeconòmicament que tenen accés a l’educació 
abans dels tres anys. f) Garantir les parelles educatives a les aules amb infants d’entre 0 i 3 
anys. g) Preveure els recursos necessaris per a impulsar i garantir un model de llar d’infants 
inclusiva, basat en el principi d’inclusió i d’igualtat d’oportunitats, assegurant una dotació 
adequada per a personal especialitzat de suport, que sigui suficient per a satisfer les 
necessitats educatives especials dels alumnes i, en concret, per a augmentar el nombre 
d’auxiliars i vetlladors; i, així mateix, garantir els recursos necessaris per a obrir aules en llars 
d’infants ordinàries d’atenció especialitzada d’aquests infants, i abaixar les ràtios en aquestes 
unitats de suport. 

Moció 8/XII del Parlament de Catalunya sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
presentada per CeCP i aprovada per unanimitat. (1) Insta el Govern a elaborar un pla de 
desenvolupament infantil centrat en la primera infància, en què estiguin implicats els 
departaments d’Ensenyament, Treball, Afers Socials i Famílies, Salut i altres departaments del 
Govern, si escau, i els ajuntaments i la comunitat educativa, amb lideratge pedagògic i 
relacional de la Generalitat, amb respecte a l’autonomia municipal i de centre, que treballi 
conjuntament les polítiques públiques de suport a les famílies i als infants i que estableixi un 
calendari i propostes concretes amb els objectius de: a) Coordinar totes les polítiques de 
suport a la primera infància que duguin a terme les diferents administracions. b) Treballar en 
xarxa entre les escoles bressol, els espais familiars i les accions de suport i apoderament 
parental per a garantir un correcte desenvolupament dels infants, el suport adequat a cada 
família, pensant en la igualtat d’oportunitats dels infants, i també entre dones i homes, la 
lluita contra la segregació educativa i la cohesió social. c) Fomentar la connexió entre les 
escoles bressol i els centres d’educació infantil i primària, per a garantir la coherència 
pedagògica i l’equitat educativa per a l’etapa completa d’infantil, de 0 a 6  anys, a curt, a 
mitjà i a llarg termini, i recuperar el valor d’aquesta etapa educativa de 0 a 3 anys. (2) En 
relació a les escoles bressol, insta el Govern a: a) Elaborar un pla de formació de mestres, tant 
teòric com pràctic, per a proporcionar coherència pedagògica a l’etapa, i oferir formació a 
serveis territorials del Departament d’Ensenyament, perquè comptin amb especialistes que 
puguin teixir xarxa a tot el país. b) Establir la coeducació com a eix central de les línies de 
treball, per a acompanyar els equips de les escoles bressol en el procés de descobrir els 
estereotips de gènere i les discriminacions que se’n deriven, ajudar-los a generar estratègies 
per a transformar les escoles en espais lliures de sexisme i oferir uns models no estereotipats 
a nens i a nenes. c) Donar compliment a l’apartat 40.e de la Resolució 17/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i 
la necessitat d’una resposta institucional, i especialment a la mesura d’impulsar un programa 
de beques de menjador a les escoles bressol, incloure el servei de menjador com a part del 
projecte educatiu de l’escola i afavorir en la contractació els criteris de proximitat i 
certificació ecològica. d) Revisar el procés d’autorització i inspecció de centres de zero a tres 
anys privats i públics perquè compleixin les condicions que marca la normativa actual. 

4.2.4 La Formació Professional ha de respondre a les necessitats de formació, qualificació i 
requalificació de les persones al llarg de la vida i també a les demandes econòmiques de cada 
sector productiu. Desplegarem la Llei de formació professional, posant en marxa l’Agència 
Pública de Qualificació i Formació Professional.  
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PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, C’s, CeCP, PP i CUP. UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT PER A TOTHOM. (6) El 
Parlament, davant l'incompliment en el calendari de desplegament de la Llei 10/201 5, del 19 
de juny, de formació i qualificació professionals, reitera la importància del seu desplegament i 
exigeix l'actualització i el compliment del calendari amb transparència, diàleg i la participació 
de tots agents implicats, i assegurant-ne el finançament necessari per fer possible el seu 
impuls i per garantir una veritable integració dels subsistemes actuals. (7) El Parlament insta 
el Govern de la Generalitat a convocar, en el termini d'un mes, la Comissió Rectora del 
Sistema de Formació i Qualificació Professionals per tal de presentar el calendari de 
desplegament de la Llei 10/201 5, la seva actualització i el finançament previst. (8) El 
Parlament manifesta l'incompliment del punt 6 de la Moció 42/XI, i li exigeix aprovar abans 
de finals de 2018, els Estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de 
Catalunya, amb la participació dels diferents agents socials implicats. (9) El Parlament insta el 
Govern de la Generalitat a incrementar els recursos destinats a la FP per ampliar l’oferta 
pública, tot garantint la gratuïtat, així com per incrementar la dotació de professionals per tal 
de reduir les ràtios i millorar l'atenció educativa, combatre l'abandonament prematur i 
millorar les taxes de graduació, així com reforçar la formació de professorat.  

4.3 Una societat inclusiva, més justa i cohesionada 

4.3.1 Farem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantit a la sanitat, assegurant que els 
temps d’espera seran iguals per a tota la població, independentment del lloc on es visqui. 
Perquè una bona atenció sanitària ha de ser a temps.  

   PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. PER UN SISTEMA DE SALUT PÚBLIC CENTRAT EN LES PERSONES I LES SEVES NECESSITATS. 
Insta el Govern a (4) elaborar un veritable pla de xoc per reduir les llistes d'espera 
quirúrgiques, diagnostiques i de visites a l'especialista. 

   PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i PP. 
MILLORS SERVEIS SANITARIS I MENYS DESIGUALTATS TERRITORIALS. Insta el Govern a (1) 
implementar un Pla per disminuir les desigualtats territorials en les visites mèdiques, proves i 
atenció quirúrgica i presentar-lo abans de sis mesos a la Comissió de Salut. 

PR del Grup C’s aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, 
C’s, CeCP i PP. PER L'IMPULS URGENT DE MILLORES PER AL SISTEMA SANITARI CATALÀ I ELS 
SEUS PROFESSIONALS. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a (1) 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. 

    Moció 7/XII del Parlament de Catalunya sobre la política sanitària presentada per PSC-Units i 
aprovada per PSC, C’s, CeCP, PP i CUP (en alguns punts a favor ERC i JxCat). El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a c) Dur a terme una coordinació interdepartamental del Govern 
per a abordar integralment els determinants socials, per a lluitar contra les desigualtats en 
salut, i amb perspectiva de gènere, i dotar les partides pressupostàries necessàries per a 
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assolir-ho. (f) Complir de manera immediata la Moció 2/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
la política sanitària: 1r. Garantint el compliment dels temps de referència en tot el territori a 
què fa referència l’Ordre SLT 102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de 
referència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català 
de la Salut, mentre aquesta ordre no sigui modificada. 2n. Elaborant una nova disposició 
reglamentària d’accessibilitat del sistema de salut, de manera que: els terminis de referència 
que s’hi estableixen passin a ésser terminis màxims de garantia; s’estableixi un termini màxim 
garantit de quaranta-vuit hores per a l’atenció en les consultes programades d’atenció 
primària; s’estableixi un termini màxim garantit de quaranta-vuit hores per tal que tota 
persona atesa en un servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el procés diagnòstic 
que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, sia alta, hospitalització, derivació o 
intervenció quirúrgica; s’estableixi el mecanisme de reclamació i l’obligació del Servei Català 
de la Salut de donar una alternativa en cas d’incompliment del termini màxim garantit. En 
aquest supòsit, s’ha de proposar un altre centre on sí que es pugui complir, prioritzant sempre 
els centres de gestió pública; s’estableixi un termini màxim d’un mes, des de la data en què 
s’hagin produït, en el cas dels ingressos i les intervencions cancel·lats i les visites 
desprogramades. 3r. Garantint, en el termini d’un mes, la implantació de les mesures 
necessàries per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista 
d’espera sigui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de 
derivar el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha programat 
efectivament. 

   Moció 1/XII del Parlament de Catalunya sobre el model sanitari presentada per C’s i 
aprovada per PSC, C’s, CeCP i PP. El Parlament de Catalunya insta el Govern a c) Publicar, de 
manera més transparent i mensualment, la informació de les llistes d’espera del sistema 
sanitari públic desagregada per centre, tipus d’intervenció, prova o especialitat, i sexe. d) 
Elaborar una nova disposició reglamentària d’accessibilitat al sistema de salut que derogui 
l’Ordre SLT/102/2015, del 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de referència per a 
l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei Català de la Salut, i que 
estableixi terminis d’accés garantit per a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei 
Català de la Salut. e) Garantir immediatament, mentre no sigui modificada l’Ordre 
SLT/102/2015, el compliment dels temps de referència a tot el territori. 

4.3.2 La prevenció és la millor opció per fer front a les malalties i per això acostarem el sistema 
sanitari a la vida de les persones reforçant i reformant l’Atenció Primària, dotant-la de més 
capacitat i autonomia de gestió.  

   PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. PER UN NOU SISTEMA SOCIOSANITARI. Insta el Govern a (3) reforçar les capacitats de 
l'Atenció Primària i dotar-la de cartera de serveis que inclogui la prescripció d'ingrés a centre 
sociosanitari, hospital de dia i hospitalització domiciliària. 

    PR del Grup CeCP aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s PP i CeCP. 
SOBRE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA SALUT. 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 anys, I amb l'objectiu d'arribar a mig termini a destinar a l'atenció 
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primària un 25% del pressupost global de salut. (2) Destinar prioritàriament l'increment 
pressupostari en Atenció Primària a revertir 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 territorials 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 coordinació amb altres àmbits. 

   PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i PP. 
MILLORS SERVEIS SANITARIS I MENYS DESIGUALTATS TERRITORIALS. Insta el Govern a (3) 
reforçar els equips d'atenció primària implementant la rendició pública de comptes de forma 
periòdica d'acord amb indicadors objectius de resultats en salut, qualitat cientificotècnica i 
percebuda, docència i recerca, despesa i rendiment assistencial. (4) Assegurar l'assistència 
sanitària en els punts allunyats dels centres hospitalaris mitjançant l'establiment de consultes 
d'alta resolució per a aquells pacients la residència dels quals estigui a més de 50 Km de 
distància del centre hospitalari i ampliar de forma progressiva els serveis de telemedicina per 
evitar desplaçaments innecessaris a la població que viu en el medi rural, sobretot a  la nostra 
gent gran. (5) Dotar dels recursos necessaris l'Atenció Primària amb l'objectiu d'incrementar 
la seva capacitat resolutiva. 

PR del Grup C’s aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots de PSC, C’s, 
CeCP i PP. PER L'IMPULS URGENT DE MILLORES PER AL SISTEMA SANITARI CATALÀ I ELS SEUS 
PROFESSIONALS. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a (3) 
confeccionar un mapa de les necessitats de professionals en Atenció Primària sense cobrir, 
juntament amb un pla per afavorir la contractació a les places de difícil cobertura. 

Moció 1/XII del Parlament de Catalunya sobre el model sanitari presentada per C’s i provada 
per PSC, C’s, CeCP i PP. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Desplegar el dispositiu 
d’estiu del sistema sanitari de Catalunya per tal de reforçar la dotació de professionals de 
l’atenció primària i hospitalària, i també els dispositius del Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM), especialment a les zones costaneres. 

4.3.3 Per garantir la qualitat de vida als anys i respondre a les necessitats de les persones i les 
famílies, prioritzarem l’atenció domiciliària en l’atenció a la dependència i reduirem la llista 
d’espera d’entrada en residències de gent gran i persones amb discapacitat. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. PER UN SISTEMA DE SALUT PÚBLIC CENTRAT EN LES PERSONES I LES SEVES NECESSITATS. 
Insta el Govern a (5) elaborar un nou Mapa Sanitari, comptant amb la participació dels 
ajuntaments, per dimensionar la distribució de recursos amb criteris d'equitat, d'accessibilitat 
i de qualitat per adequar-lo a: a) l'envelliment progressiu de la població catalana orientant els 
serveis a la cronificació i a la dependència.  
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PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. SERVEIS SOCIALS D'ACCÉS UNIVERSAL PER AFRONTAR LES VELLES I LES NOVES 
DESIGUALTATS. Insta el Govern a (1) fer públic el temps d'espera orientatiu per  accedir a una 
residència de la Gent Gran, mitjançant el web del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies; (2) revertir la davallada de prestacions de cuidadores no professionals en l'àmbit de 
la Dependència. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. PER UN NOU SISTEMA SOCIOSANITARI. Insta el Govern a (4) portar a terme un Pla de Xoc 
per reduir la llista d'espera per rebre una prestació en Dependència i Discapacitat, 
simplificant el tràmit administratiu i augmentant els recursos humans tant de l'administració 
local com de la Generalitat de Catalunya. 

PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del  PSC, C’s, CeCP i CUP. 
PER LA PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL. Insta el Govern a (2) prioritzar en els 
pressupostos de la Generalitat les partides destinades a l’atenció a la dependència, garantint 
el finançament necessari per donar cobertura a aquelles persones que necessiten aquests 
serveis i prestacions.  

PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i PP. 
PROTECCIÓ DE LES PERSONES MÉS VULNERABLES. Insta el Govern a (4) augmentar el nombre 
de places residencials públiques o en règim de concert per a la tercera edat, centres de dia, 
habitatges tutelats, el nombre i quantitat de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV), a 
actualitzar les ràtios de personal i millora dels mòduls econòmics, a eliminar les desigualtats 
territorials existents en la prestació de serveis d'atenció a la dependència i a garantir les 
millores laborals dels professionals del sector. (5) Reduir els terminis de valoració de la 
dependència, redacció del Pla Individual d'Atenció, el cobrament de la prestació i/o accés a 
serveis d'atenció a la dependència, garantint un termini màxim de tres mesos d'espera. 

PR dels Grups CeCP, ERC i JxCat (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb 
els vots del PSC, JxCat, ERC i CeCP. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (títol PR JxCat i ERC). Insta el 
Govern a (3) elaborar el projecte de Llei d'autonomia personal, reformant el sistema d'atenció 
i promoció per a l'autonomia personal i la millora de la capacitat de les persones a viure 
dignament, prioritzant l'atenció en l'entorn familiar i descronificant les situacions de 
vulnerabilitat. 

PSC, C’s, CeCP i PP. PACTE TRANSVERSAL PER LES POLÍTIQUES SOCIALS. Insta el Govern a (1) 
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 següents acords: (a) 
Dependència i serveis socials: actualització de la Cartera de Serveis Socials prevista a la Llei 
12/2007 de Serveis Socials. 

PR del Grup PP aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, C’s, 
CeCP i PP. SERVEIS SOCIALS. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a (1) 
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accelerar els PIA (Pla Individual d'Atenció) ja que és l'instrument que utilitzen els serveis 
socials per determinar les modalitats d'intervenció més adequades a les necessitats de les 
persones d'entre els serveis i les prestacions econòmiques previstes pel seu grau de 
dependència, incorporant la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats 
tutelars que la representi. (2) Dur a terme, amb caràcter d'urgència, les mesures necessàries 
per tal de reduir el nombre de persones pendents de rebre la prestació per dependència de 
graus II i III.  

Moció 7/XII del Parlament de Catalunya sobre la política sanitària presentada per PSC-Units i 
aprovada per PSC, C’s, CeCP, PP i CUP (en alguns punts a favor ERC i JxCat). El Parlament de 
Catalunya insta el Govern a e) Elaborar un nou mapa sanitari, comptant amb la participació 
dels ajuntaments i les entitats locals, els col·legis professionals de les professions sanitàries, 
les associacions, els sindicats i els representants dels malalts, per a dimensionar la distribució 
de recursos assistencials dotant-los de les plantilles de professionals adequades, amb criteris 
d’equitat, d’accessibilitat i de qualitat i de gènere, per adequar-lo a:  1r. L’envelliment 
progressiu de la població catalana, orientant els serveis a la cronificació i a la dependència. 

4.3.4 Volem avançar cap a la garantia de rendes per combatre la pobresa i la desigualtat. 
Desplegarem la Llei 14/2017 de Renda Garantida a partir de l’avaluació de la seva posada en 
marxa. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
PP. SERVEIS SOCIALS D'ACCÉS UNIVERSAL PER AFRONTAR LES VELLES I LES NOVES 
DESIGUALTATS. Insta el Govern a (3) incrementar la dotació de professionals que valoren les 
sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania, per tal de reduir en un 50% els 19.500 
expedients que resten pendents de valoració, en un termini de tres  mesos; (4) fer efectiu el 
pagament automàtic de la Renda Garantida de Ciutadania a tots aquells expedients que han 
superat els quatre mesos de tramitació sense que s'hagi produït cap resposta per part de 
l'administració, tal com marca la Llei. 

PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del  PSC, C’s, CeCP i CUP. 
PER LA PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL. Insta el Govern a (8) fer efectiu el silenci 
administratiu positiu recollit a la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania, perquè la 
falta de resposta per part de l’Administració no suposi la denegació de la prestació i la pèrdua 
dels seus drets per al ciutadà. 

PR dels Grups CeCP, ERC i JxCat (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb 
els vots del PSC, JxCat, ERC i CeCP. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (títol PR JxCat i ERC). Insta el 
Govern a (2) seguir desplegant la Renda Garantida de Ciutadania com a instrument per 
revertir les situacions de vulnerabilitat i garantir la igualtat d'oportunitats. I en aquest sentit: 
aprovar el reglament establint els mecanismes necessaris perquè els col·lectius especialment 
vulnerables que s'havien detectat que quedaven fora de l’univers hi tinguin cabuda, facilitant 
la lectura àmplia en el marge del que estableix la llei; reconèixer les prestacions i fer efectiu 
els pagaments en els terminis i en els efectes que preveu la llei; incrementar la dotació de 
professionals que valoren les sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania per tal de reduir 
en un 50% en un termini dels expedients de pensions complementàries, que resten pendents 
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de valoració, en un termini de tres mesos i a partir del primer trimestre del 2019, tenir tots els 
expedients dins el termini de valoració. 

PR del Grup C’s aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, 
C’s, CeCP i PP. PACTE TRANSVERSAL PER LES POLÍTIQUES SOCIALS. Insta el Govern a (1) 
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 impulsar les 
polítiques socials. Aquest pacte ha d’incloure, com a mínim, els següents acords: (e) exclusió 
social. Desplegament total de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania. 

4.3.5 Impulsarem una estratègia d’actuació integral contra la pobresa infantil que abordi el 
fenomen en tots els seus aspectes: educatiu, de lleure, social, de salut, relacional, emocional 
i psicològic. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
CUP. GARANTIR LA IGUALTAT I L'ATENCIÓ A LES NECESSITATS CANVIANTS AL LLARG DE LA 
VIDA. Insta el Govern a (8) posar la lluita contra la pobresa Infantil com una prioritat del 
Govern i crear una figura a Catalunya equivalent a la de l'Alt Comissionat per a la lluita contra 
la pobresa infantil que faci possible l'increment dels recursos econòmics destinats a polítiques 
d'infància fins a assolir com a mínim en el 2,4% del PIB en els propers 2 anys. 

PR dels Grups CeCP, ERC i JxCat (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb 
els vots del PSC, JxCat, ERC i CeCP. AFERS SOCIALS I FAMÍLIES (títol PR JxCat i ERC). Insta el 
Govern a (4) desenvolupar la Llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i 
l'adolescència en tota la seva totalitat, revisant, així, el sistema de protecció. 

PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots de PSC, C’s, CeCP i CUP. 
PER LA PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL. Insta el Govern a (3) desplegar 
reglamentàriament la Llei 14/2010, de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència i 
elaborar un informe de compliment del Pacte per la Infància signat el 19 de juliol de 2013. 

PR del Grup C’s aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, 
C’s, CeCP i PP. PACTE TRANSVERSAL PER LES POLÍTIQUES SOCIALS. Insta el Govern a (1) 
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 impulsar les 
polítiques socials. Aquest pacte ha d’incloure, com a mínim, els següents acords: (e) Infància: 
desplegament total de la Llei 14/2010 de Drets i Oportunitats en la Infància i l'Adolescència, i 
del Pacte per la Infància. 

PR del Grup PP aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, C’s, 
CeCP i PP. SERVEIS SOCIALS. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a (5) 
garantir que les beques menjador arribin a tots els infants que la necessitin, així com el seu 
pagament als Consells comarcals amb puntualitat amb l'objectiu que cap infant passi gana. 
(6) Buscar fórmules perquè els nens en situació de vulnerabilitat que participen en els Centres
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Oberts extraescolars puguin gaudir de les instal·lacions esportives d'espais públics com 
escoles o poliesportius. 

4.3.6 Aprovarem la Llei de barris 2.0 per lluitar contra la segregació urbana i la ineficiència 
energètica, amb l’objectiu d’aconseguir grans Àrees de rehabilitació d’habitatges en barris 
amb més necessitats.  

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, 
CUP i PP. PER LA COHESIÓ TERRITORIAL I EL MÓN LOCAL. Insta el Govern a (5) Mantenir 
l'acord d'ampliació del termini del Pla de Barris el 2019 i posada en marxa urgent d'un pla 
d'inversió local, amb una nova Llei de barris, i augmentar el finançament del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya a partir dels ingressos tributaris de la Generalitat, que tingui 
en compte la capacitat fiscal i les necessitats de despesa dels governs locals, així com les 
singularitats dels territoris. (6) Nous fons per activar 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. (10) Recuperar la dotació pressupostària de 100 M€ per actuacions 
integrals a barris, introduint factors complementaris (ocupació, eficiència energètica, etc.). 
(14) Crear un Fons d'Ajuda a la Rehabilitació d'Habitatges, amb una dotació mínima del
Govern de la Generalitat de 50 milions d'euros.

PR del Grup PSC-Units (transaccionada) aprovada al debat de Política General amb els vots 
del PSC, JxCat, ERC i CeCP. SECTORS D'ACTIVITAT ECONÒMICA I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. 
Insta el Govern a (21) impulsar l’Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica dels 
Edificis, prioritzant l'accessibilitat i l’eficiència energètica d'edificis i habitatges amb 
aprofitament d'energia renovable i que cobreixi la necessitat d'actuació sobre un mínim de 
50.000 habitatges anuals, incorporant partides pressupostàries explícites en el pressupost de 
l'any 2019. (22) Presentar, en un termini de 3 meses, un Pla de desplegament, amb les 
propostes legislatives adients, de l'autoconsum elèctric solar fotovoltaic que afavoreixi la 
implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb una gestió 
activa de la seva demanda i producció d'energia elèctrica amb el suport de les tecnologies 
d'emmagatzematge d'energia, que permeti reduir els consums energètics, maximitzar les 
capacitats del sistema elèctric i millorar la seva sostenibilitat ambiental i econòmic global. 

PR del Grup CeCP aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, JxCat, ERC, CUP 
i CeCP. 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. Insta el Govern a (1) 
manifestar el seu compromís públic i inequívoc amb la Llei 24/201 5 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 24/201 5, especialment la signatura dels convenis amb les subministradores perquè 
assumeixin el deute de les famílies vulnerables evitant l'assetjament a les famílies 
vulnerables. 
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PR del Grup CeCP aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, 
C’s, CeCP, PP i CUP. PEL RECONEIXEMENT DEL MÓN LOCAL COM A GARANTS DE LA COHESIÓ 
SOCIAL. Insta el Govern a recuperar eines per a facilitar el paper del món local en l'aplicació 
de polítiques de progrés social: a. Incrementant, en el pressupost per al 2019, les dotacions 
del Fons de Cooperació Local (tant per a ajuntaments com per a Consells Comarcals i EMDs) 
b. Reactivant, amb recursos suficients, els instruments de cooperació local com la Llei 2/2004,
de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i
la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits
urbanístics. c. Crear un Pla Extraordinari d'inversions de Sostenibilitat i Cohesió Social i
Urbana que substitueixi el PUOSC per a suplementar l'execució d'obres, serveis i
infraestructures locals i la millora de l'espai públic, potenciant les pràctiques comunitàries
dutes a terme pel teixit associatiu del barri o municipi.

Moció 6/XII del Parlament de Catalunya sobre la transició energètica presentada per PSC-
Units i aprovada sense cap vot en contra. Insta el Govern a (c.) presentar, en el termini de sis 
mesos, un pla de rehabilitació d’habitatges que prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència energètica 
d’edificis i habitatges amb aprofitament d’energia renovable i que cobreixi la necessitat 
d’actuació sobre un mínim de cinquanta mil habitatges anuals. (e.) Presentar, en el termini de 
sis mesos, la normativa que ha de regir la construcció amb criteris bioclimàtics, amb l’objectiu 
que els nous edificis construïts siguin de consum energètic gairebé nul a partir de l’any 2020. 
(h) Impulsar i simplificar, en el marc de les competències pròpies de la Generalitat, la
tramitació administrativa de les instal·lacions d’energia fotovoltaica de baixa potència, amb
incidència especial en l’autoconsum, inclòs l’autoconsum compartit, l’emmagatzematge i les
microxarxes tancades i intel·ligents. (n) Garantir l’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol,
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, a les grans companyies comercialitzadores, amb l’impediment del tall de
subministrament a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

4.3.7 L’habitatge ha de deixar de ser un problema. Cal recuperar la iniciativa pública en la seva 
promoció. Augmentarem el parc públic d’habitatge de lloguer, en col·laboració amb les 
administracions locals i entitats d’iniciativa social, a preus assequibles i estables, pensant en 
les famílies amb pocs recursos i els i les joves que es volen emancipar.  

PR del Grup PSC-Units aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del 
PSC, C’s, JxCat, ERC, CeCP i PP. HABITATGE. Davant el fet que Catalunya és la Comunitat 
Autònoma on més han pujat els desnonaments per impagament del lloguer, i davant la 
constatació de la falta d'habitatge de lloguer que ajudi a regular els preus del mateix, el 
Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: a) Incrementar els ajuts al 
lloguer, incidint en la mediació extrajudicial pels casos d'impagament, per tal de reduir a la 
mínima expressió els desnonaments per aquesta causa. b) Promoure campanyes intensives de 
comunicació, destinades a persones propietàries d'habitatge buit, perquè els cedeixin a preu 
taxat, i amb garantia de cobrament de renda. c) Orientar que tot ajut públic a la rehabilitació 
rebut per propietaris d'habitatges buits impliqui, a canvi, la posada a disposició d'aquest 
habitatge a través 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 tal de destinar-los a 
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lloguer social, posant en funcionament, amb col·laboració amb els Ajuntaments, un servei 
eficaç de detecció de casos de mal ús de l'habitatge: pisos buits, pisos turístics no autoritzats, 
etc. e) Promoure la legislació necessària per tal de garantir la producció de lloguer social i 
assequible, buscant les fórmules econòmiques per fer aquesta producció possible. 

Moció 4/XII del Parlament de Catalunya sobre les polítiques d’habitatge presentada per CeCP 
i aprovada pel PSC, C’s, JxCat, ERC, CeCP i CUP. (1) El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a a) Promoure un nou Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge que convoqui els 
actors socials i polítics a treballar conjuntament per a afrontar l’emergència d’habitatge que 
viu Catalunya i a fer conjuntament una modificació estructural de les polítiques públiques 
d’habitatge de la Generalitat i de la resta d’administracions públiques, amb l’objectiu de 
millorar l’accés de la ciutadania a l’habitatge, augmentar el parc públic i privat de lloguer 
social i assequible, reduir els casos d’exclusió residencial i potenciar el lloguer com a opció 
d’accés a l’habitatge. El nou pacte nacional ha de treballar a partir de l’aprovació del Pla 
territorial sectorial d’habitatge, com a full de ruta de la política d’habitatge per als propers 
quinze anys, i de les conclusions d’un informe d’avaluació dels objectius aconseguits pel Pacte 
Nacional vigent. b) Presentar, en el marc del procés de treball per a la definició del nou Pacte 
Nacional pel Dret a l’Habitatge, l’informe d’avaluació i assoliment d’objectius del Pla pel dret 
a l’habitatge 2013-2016, i també del període 2016-2017, en què constin el nivell d’execució 
pressupostària, les mesures aplicades, els resultats obtinguts i l’impacte que ha tingut en la 
situació d’emergència d’habitatge que viu Catalunya. c) Aprovar inicialment, en el termini de 
tres mesos, el Pla territorial sectorial d’habitatge, com a eina de planificació territorial de les 
polítiques d’habitatge públic, amb la finalitat que s’apliquin, i dotant-lo d’una memòria 
econòmica. d) Elaborar el Pla pel dret a l’habitatge 2018-2021, que fixi les prioritats socials i 
territorials en matèria d’habitatge públic de lloguer social i que garanteixi protecció i 
alternatives d’habitatge a les famílies que necessiten un habitatge social. Aquest pla ha de 
desplegar les mesures del Pla territorial sectorial d’habitatge necessàries per a assolir 
l’objectiu legal de solidaritat urbana, que fixa que el 15% del parc d’habitatges s’ha de 
destinar de manera permanent a habitatge social, tal com estableix l’article 73 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i a altres mesures i programes d’actuació 
del Govern i del que disposen els articles vigents de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social, o de les 
normes de nova creació. e) Dotar pressupostàriament la creació d’un fons de solidaritat 
urbana derivada de l’aplicació del Pla territorial sectorial d’habitatge, quan aquest s’aprovi 
definitivament, que permeti finançar la provisió d’habitatge social i la resta de modalitats 
residencials destinades a assolir l’objectiu de solidaritat urbana. En aquest sentit, i mentre no 
s’aprovin els pressupostos per a l’exercici posterior a l’entrada en vigor del Pla territorial 
sectorial d’habitatge, el Govern ha d’adoptar les mesures pressupostàries necessàries per a 
incrementar el parc públic d’habitatge social i el privat assequible. f) Destinar recursos i 
executar programes per a garantir la màxima disponibilitat immediata d’habitatge per a 
situacions d’emergència social, en els termes següents: Primer. Continuar ampliant el 
pressupost per a exercir directament el dret de tanteig i retracte per a augmentar de manera 
immediata la disponibilitat de pisos de lloguer per a emergència social. Així mateix, el Govern 
ha d’impulsar mesures que facilitin l’accés al dret de tanteig i retracte a municipis i entitats 
del tercer sector. Segon. Dedicar tots els recursos i habitatges necessaris a les meses 
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d’emergència social, amb l’objectiu de donar sortida a les llistes d’espera que porten les 
persones a situacions de gran vulnerabilitat. g) Pel que fa a la mobilització pel lloguer social 
de pisos buits en mans de grans tenidors i entitats financeres, adoptar les mesures següents: 
Primer. Donar compliment a la normativa vigent i executar els mecanismes sancionadors i les 
multes coercitives previstos per als casos d’entitats financeres i grans tenidors que no 
compleixin la Llei 18/2007 i les parts vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la 
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, i de la Llei 4/2016, i que no posin a disposició de lloguer 
social els habitatges buits de més de dos anys. Segon. Continuar aplicant l’impost sobre els 
habitatges buits a les entitats financeres i grans tenidors que no compleixin llur funció, 
d’acord amb el que estableix la llei que regula aquest impost, i atenent als principis generals 
de la normativa marc catalana en matèria d’habitatge, i també a iniciar, un cop aixecada la 
suspensió pel Tribunal Constitucional, l’aplicació de l’expropiació temporal d’habitatges buits 
que estableix la Llei 4/2016, tant per part de la Generalitat com per part dels ajuntaments, 
que poden exercir-la, i que poden exercir també les competències sancionadores que els 
atorga el marc jurídic vigent. (2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
demanar al Govern de l’Estat que: a) Modifiqui la Llei de l’Estat 29/1994, del 24 de novembre, 
d’arrendaments urbans, per a incloure-hi, com a mínim, les mesures següents:  Primer. 
Limitar els pactes de revisió dels preus d’arrendament fins a l’import equivalent a les 
variacions dels índexs de preus de consum. Segon. Revisar la fiscalitat i les condicions fiscals 
de les societats anònimes cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari amb l’objectiu de 
vincular-les a la promoció d’habitatges de lloguer assequible, de manera que es preservi la 
funció social de l’habitatge. b) Adopti urgentment les modificacions legislatives, 
reglamentàries i pressupostàries necessàries que permetin: Primer. Dotar a les comunitats 
autònomes i els ajuntaments amb més competències, de manera que disposin de més 
instruments per a desplegar polítiques de garantia d’accés i estabilitat del mercat de lloguer. 
Segon. Revisar les mesures i incrementar els recursos previstos en el Pla estatal d’habitatge 
2018-2012 fins a arribar a quatre-cents milions d’euros per al conjunt del període, i garantir 
que el Govern de la Generalitat farà l’aportació del 30% establert com a cofinançament 
català per tal de poder accedir a la quantia màxima que s’assoleixi per a Catalunya en el marc 
del Pla, i la resta de mesures instades per les administracions locals, en el termini d’audiència 
del Pla. c) Reconegui al Govern de la Generalitat, en el cas que el Govern de l’Estat no 
consideri necessari o oportú modificar la legislació vigent en matèria d’arrendaments urbans, 
el dret a legislar sobre aquest àmbit, en exercici de les seves competències plenes en matèria 
d’habitatge, i a presentar al Parlament de Catalunya, perquè la consideri, una proposta de 
nova llei d’arrendaments urbans per a Catalunya que inclogui mesures d’estímul del lloguer. 

4.3.8 Per garantir el rol de les famílies, com a primer entorn de desenvolupament i com a espai de 
seguretat vital, treballarem per a la conciliació de la vida professional i personal i millorarem 
els ajuts a la diversitat de famílies, especialment les nombroses i les monoparentals, tot 
garantint-ne  el respecte i evitant-ne la discriminació.  

Moció 8/XII del Parlament de Catalunya sobre els serveis d’atenció a la primera infància 
presentada per CeCP i aprovada per unanimitat. (3) En relació als ESPAIS FAMILIARS insta el 
Govern a: a) Elaborar un programa marc i una regulació pròpia per als espais familiars que 
fixi condicions d’obertura, criteris d’accés, objectius de funcionament i un pla formatiu per als 
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professionals, en corresponsabilitat amb els ajuntaments. b) Col·laborar amb els ajuntaments 
i donar-los suport en la planificació dels espais familiars, tenint present el treball en xarxa 
amb la resta de serveis bàsics destinats a la primera infància. c) Corresponsabilitzar-se en el 
finançament dels espais familiars, d’acord amb el model que s’acordi en la Comissió Mixta. 

4.3.9 Aprovarem una Llei de la gent gran per garantir els seus drets i atendre les situacions de 
vulnerabilitat, perquè l’envelliment és una etapa de la vida que no ha de comportar cap 
disminució de drets ni de reconeixement. 

4.3.10 Tolerància zero envers la violència contra les dones. Liderarem un Pacte català per garantir 
que des de la Generalitat es desenvolupin les diverses lleis existents de lluita contra la xacra 
masclista: aplicació Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, la Llei contra la violència 
masclista i la llei d’igualtat estatal. La sensibilització, detecció i atenció de les dones víctimes 
de violència masclista, i les seves famílies, serà un objectiu de país. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP i 
CUP. GARANTIR LA IGUALTAT I L'ATENCIÓ A LES NECESSITATS CANVIANTS AL LLARG DE LA 
VIDA. Insta el Govern a (1) convocar, amb urgència, la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista per crear, abans de sis mesos, el Pacte 
Català contra la Violència Masclista a Catalunya; (2) destinar la dotació pressupostària 
adequada per desplegar el Pacte Català contra la Violència Masclista; (3) destinar els 
recursos necessaris per lluitar contra la feminització de la pobresa i la bretxa salarial existent 
entre dones i homes, elaborant polítiques transversals per b) elaborar mesures que 
afavoreixin i incentivin a les empreses catalanes a aplicar plans d'igualtat. c) millorar 
l'ocupació de qualitat, posant en valor a les dones en l'àmbit de l'empresa i de la seva carrera 
professional. d) impulsar plans d'ocupació en el sector públic i les empreses que garanteixin 
l'accés igualitari d'homes i dones als llocs de treball. e) impulsar polítiques d'ocupació per a 
garantir la inserció de les dones; (4) presentar, anualment, davant la Comissió d'Igualtat de 
les Persones un informe sobre l'evolució de la bretxa salarial entre dones i homes a les 
empreses de Catalunya i les accions dutes a terme per revertir aquesta situació. 

PR del Grup CeCP aprovada per unanimitat al debat de Política general. SOBRE LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES. 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 SlADs, fer-ne efectiva la reglamentació 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. 

PR del Grup C’s aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, CeCP, PP i 
CUP. IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES. Insta el Govern a (1) combatre la 
feminització de la pobresa, avançant en polítiques de conciliació del temps social i el temps 
laboral, de corresponsabilitat entre homes i dones, de reducció de la bretxa salarial, la 
desocupació femenina i la precarietat laboral de les dones. (4) Desplegar totalment la Llei 
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5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista i dotar-la d'un pressupost 
suficient per 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. (5) Reforçar la 
formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per la Llei 5/2008 del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista. (6) Revertir les retallades en la lluita contra la 
violència masclista i garantir la dotació pressupostària necessària per combatre-la a tots els 
nivells institucionals, que cobreixi l'augment de places en centres d'acollida amb una atenció 
integral a les víctimes i els seus fills d'assistència sanitària, terapèutica, psicològica i d'inserció 
sociolaboral. (7) Desenvolupar campanyes publicitàries destinades principalment a nens, 
adolescents i joves que potenciïn el rebuig al llenguatge sexista i als comportaments de 
desigualtat o desconsideració envers els altres, amb l'objectiu de prevenir l'assetjament i 
l'estigmatització per motius de raça, sexe, religió, orientació sexual, identitat de gènere o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

PR dels Grups JxCat i ERC aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, C’s, 
CeCP, JxCat, ERC i PP. VIOLÈNCIA MASCLISTA. Insta el Govern a (1) impulsar i aprovar el Pacte 
Nacional contra la Violència Masclista. (2) Crear un Protocol d'intervenció per abordar els 
casos de violència sexual a Catalunya establint un model d'intervenció coordinat amb tots els 
operadors de la xarxa pública de recursos i la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista. (3) Finalitzar els treballs iniciats del Pla Integral 
contra les agressions sexuals als que impulsen el Protocol d'actuació contra les agressions 
sexuals especialment aplicable als espais d'oci. (4) Millorar i incrementar la xarxa de serveis 
d'atenció i recuperació per a les dones que han patit o pateixen violències masclistes per 
acompanyar-les en l'assoliment de la seva plena autonomia personal. (5) Garantir l'atenció i 
acompanyament als i les menors víctimes de violència masclista en els serveis de la xarxa. (6) 
Dur a terme formació en matèria de violència masclista i agressions sexuals adreçada a totes 
les policies locals de Catalunya i així com jornades de sensibilització, i elaborar material 
audiovisual i de suport per tal que el cos de Mossos d'Esquadra disposi de material adequat 
per a la formació adreçada a joves en aquesta matèria. (7) Reforçar el cos de Mossos 
d'Esquadra per millorar la prevenció i atenció a les víctimes de violència masclista. (8) 
Explicitar l'espai simbòlic en què es mostra aquesta voluntat política i establir un protocol de 
dol per qualsevol acte de violència masclista produït a Catalunya, per tal que institucions, 
autoritats i Govern visualitzin sempre la seva condemna. 

PR dels Grups JxCat i ERC aprovada al debat de Política General amb els vots del PSC, CeCP, 
JxCat, ERC i PP. IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES. Insta el Govern a (1) aprovar el Pla 
estratègic de polítiques d'equitat de gènere 2018-2021 per impulsar polítiques actives en 
matèria d'equitat de gènere per superar les discriminacions estructurals. (2) Desplegar els 
articles de la Llei 17/2015, d'igualtat de dones i homes, per tal de garantir la paritat en tots 
els àmbits i càrrecs de decisió política. (3) Elaborar un reglament per sancionar les infraccions 
administratives en matèria d'igualtat de dones i homes, d'acord amb els articles 59 i 60 de la 
llei 17/2015, del 21 de juliol. (4) Prosseguir les tasques endegades per elaborar un Pla per 
l’equitat de gènere en salut per tenir un sistema de salut sensible al gènere. (5) Desplegar la 
Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere en la planificació en salut. (6) Fer efectiu 
el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en l'àmbit laboral, impulsant el Pla 
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per la integració laboral i la qualitat del treball de les dones, i la introducció clàusules socials 
de gènere en la contractació pública, subvencions i convenis. Així com desenvolupar el 
registre de plans d'igualtat. (9) Garantir que la igualtat entre dones i homes sigui l'eix 
vertebrador en què es fonamenti qualsevol acció de Govern, així com que la perspectiva de 
gènere esdevingui transversal. 

PR del Grup C’s aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, 
C’s, CeCP i PP. PACTE TRANSVERSAL PER LES POLÍTIQUES SOCIALS. Insta el Govern a (1) 
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 impulsar les 
polítiques socials. Aquest pacte ha d’incloure, com a mínim, els següents acords: (d) Violència 
masclista: Desplegament total de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista i dotar-la del pressupost necessari per combatre, entre d'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. 

PR del Grup PP aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del PSC, C’s, 
CeCP i PP. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DONA. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a (1) impulsar el creixement de la xarxa de cases i pisos-pont per a dones que 
hagin estat víctimes de la violència domèstica i masclista. (2) Millorar actuacions en contra de 
la discriminació salarial, convidant els agents socials a incloure clàusules contra la 
discriminació salarial en els convenis col·lectius. (3) Impulsar noves línies de microcrèdits 
adreçades a les dones emprenedores que vulguin començar un nou negoci. 

PR dels Grups JxCat i ERC aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots 
de C’s, JxCat, ERC, CeCP i PP. DONES, PERSPECTIVA DE GÈNERE. El Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a (1) adoptar mesures que garanteixin la igualtat salarial a 
Catalunya i realitzar campanyes de sensibilització que contribueixin a erradicar la 
discriminació salarial de les dones. (2) Crear, mitjançant decret, un Registre Públic obligatori 
de Plans d'Igualtat, com a únic instrument que permet a l'Administració establir un sistema 
de seguiment i avaluació de plans d'igualtat, tal com estableix la Llei 17/2015. (3) Crear un 
sistema d'ajudes, de caràcter tècnic i econòmic, per impulsar la implantació de mesures i 
plans d'igualtat a les petites i mitjanes empreses. (4) Impulsar la realització de campanyes i 
actuacions que fomentin la corresponsabilitat i permetin harmonitzar els diferents temps de 
vida de les persones; consolidar el focus group per la igualtat de gènere en salut perquè vetlli 
per la incorporació de la mirada de gènere i impulsi noves accions que permetin la seva plena 
inclusió. (5) En el marc de les convocatòries d'ajuts a projectes de recerca en salut, d'acord 
amb el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS), adjudicar només 
aquests ajuts a projectes que incorporin una representació equilibrada de dones i homes a les 
seves mostres. 

5. OBRIR EL DEBAT SOBRE LA MILLOR MANERA D’ENFORTIR L’AUTOGOVERN I MILLORAR
EL FINANÇAMENT, I SOBRE ELS PROCEDIMENTS PER ACREDITAR UN SUPORT CIUTADÀ
MAJORITARI A L’ACORD AL QUAL S’ARRIBI

5.1 Un acord per recuperar el consens i la confiança. Les eleccions posaran fi al període 
d’excepcionalitat i transitorietat que comporta l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
espanyola i immediatament s’ha de constituir un govern que comenci un diàleg sense vetos ni 
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exclusions, amb totes les forces polítiques i socials, i amb totes les institucions, per refer el 
consens democràtic i desbloquejar la situació política. 

PR del Grup PSC-Units aprovada al ple sobre la convivència i l'agenda social amb els vots del 
PSC, JxCat, ERC, CeCP i PP. DIÀLEG PER A RESTABLIR UN AMPLI CONSENS POLÍTIC I SOCIAL A 
CATALUNYA. El Parlament de 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 insta a fer-ho en el termini màxim de 30 dies.  

Moció 3/XII del Parlament de Catalunya sobre el consens polític i social al voltant dels grans 
temes de país, presentada per PSC-Units, i aprovada amb els vots del PSC, JxCat, ERC i CeCP. El 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Convocar, per part del president de la Generalitat, 
totes les presidències dels grups i subgrups parlamentaris amb l’objectiu de constituir un espai 
de diàleg per a facilitar acords sobre tots els grans temes de país. b) Obrir una etapa de diàleg 
amb el Govern d’Espanya per a assolir pactes i acords que donin sortida a les necessitats 
polítiques, econòmiques i socials de la població de Catalunya. 

5.2 Un nou model de finançament: la hisenda federal. Proposem un Pacte Fiscal Federal 
que incrementi els recursos per afrontar les competències que ens són pròpies; garanteixi el 
mateix tracte davant d’esforços fiscals similars; garanteixi els principis d’ordinalitat, 
suficiència, justícia, solidaritat, convergència territorial, corresponsabilitat fiscal i lleialtat 
institucional; i creï el Consorci Tributari de Catalunya previst a l’article 2.4.2 de l’Estatut 
d’autonomia, entre l’AEAT i la Generalitat, per compartir la gestió, recaptació, liquidació i 
inspecció de tots els impostos que paguem. 

5.3 Una reforma constitucional federal que condueixi a un Estat plenament federal, democràtic i 
social, garantint mecanismes de participació dels ens federats en la formació de la voluntat 
comuna de l’Estat; garantint la solidaritat i la lleialtat institucional i la igualtat entre 
ciutadans; reconeixent la identitat nacional catalana; delimitant amb precisió els espais 
competencials; reformant profundament les institucions, incloent-hi la creació d’un Senat 
federal amb competència exclusiva sobre les lleis de cooperació horitzontal; garantint els 
recursos necessaris per a la prestació dels serveis públics i el desenvolupament de les 
polítiques públiques (Pacte Fiscal Federal); consolidant i ampliant les conquestes socials a la 
Constitució federal, per garantir el caràcter social de l’Estat, així com aprofundint en el seu 
caràcter democràtic. 

5.4 Una reforma estatutària per reforçar i enfortir el nostre autogovern, que hauria d’incloure el 
reconeixement de la realitat nacional catalana i els drets històrics, com es reparteixen les 
competències i com les pot desplegar la Generalitat, un sistema de finançament equitatiu i de 
quina manera participa Catalunya en el disseny de les polítiques estatals. 

5.5 Sancionar els acords votant de nou. No hi haurà solució legítima ni estable que no sigui 
sotmesa al vot de tota la ciutadania. Defensem una doble votació: primer, la nova Constitució 
federal acordada haurà de ser votada per tots els ciutadans i les ciutadanes d’Espanya; i segon, 
els catalans i les catalanes votarem sobre el nou Estatut federal, que millorarà i ampliarà el 
nostre autogovern dins un nou marc constitucional federal. 
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ANNEX 4 
En aquests primers mesos de Govern socialista a Espanya ha quedat demostrat que, malgrat les 
profundes diferències i enormes dificultats, hi ha marge per arribar a acords en molts temes de 
país i donar sortida així a les necessitats polítiques, econòmiques i socials dels catalans i les 
catalanes.   

6.1 Diàleg entre Governs: s’han succeït més d’una vintena de reunions entre ministeris i 
conselleries. Entre d’altres, entre els vicepresidents, el conseller d’Economia i la ministra 
d’Hisenda, el conseller de Relacions Institucionals i la ministra de Política Territorial i Funció 
Pública, la ministra i la consellera d’Indústria, la consellera de la Presidència i la ministra de 
Política Territorial, el conseller d’Acció Exterior i el ministre d’Afers Exteriors, la ministra i la 
consellera de Justícia, la consellera i el ministre d’Agricultura, el ministre de Foment i el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, i la consellera i el ministre de Cultura.  

6.2 Reactivació d’òrgans bilaterals previstos a l’Estatut d’autonomia: s’han reactivitat òrgans de 
col·laboració entre Governs, que feia anys que no es reunien, com la Comissió Bilateral, la Junta 
de Seguretat de Catalunya, la Comissió Mixta de Seguretat, la Comissió Mixta d’Habitatge i la 
Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics. 

6.3 Acords i avenços en benefici de la ciutadania 

• Retirar el recurs d’inconstitucionalitat de la llei catalana que retornava a la universalització de
la sanitat pública i de les lleis 24/2015 i 4/2016 sobre emergència habitacional. El Govern de
l’Estat ha anunciat també la seva voluntat de retirar els recursos d’inconstitucionalitat de totes
aquelles lleis socials consensuades pel Parlament, en el marc de les negociacions amb la
Generalitat.

• Més d’1,6 milions de catalans i catalanes es beneficien de la revalorització de les pensions.
59.000 catalans més es beneficien de la millora de les pensions de viduïtat.

• Aquest any es duplicarà l’oferta de places per a les oficines d’estrangeria.
• S’han començat a implantar les bonificacions al transport pesat a l’AP7 i l’AP2 per reduir la

sinistralitat i millorar el trànsit a les carreteres nacionals N-340 i la N-240.
• S’ha arribat a un primer acord econòmic: la Generalitat rebrà 1.459 M€ acumulats, entre ells

759 M€ per a infraestructures (dèficit inversor) i 700 M€ més per integrar els costos dels
Mossos d’Esquadra en el model de finançament. També s’ha autoritzat Catalunya a emetre
deute de curt termini per refinançar venciments (refinançament de 2.773 M€).

• Després anys d’incompliments dels compromisos per part de l’anterior Govern del Partit
Popular, els Mossos d’Esquadra han entrat en el CITCO. També s’han assolit una desena
d’acords de cooperació en matèria de seguretat gràcies a la Junta de Seguretat i a la Comissió
Mixta.

• En matèria d’habitatge, Catalunya rebrà 272 M€, dels quals 21 M€ ja estan transferits.
• Catalunya és la CA que més fons del FLA rebrà aquest any.
• El Govern donarà 40 M€ a les Comunitats Autònomes que ho demanin per atendre els menors

estrangers no acompanyats que arriben al nostre país.
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• Els ajuntaments rebran extraordinàriament 40 M€ en concepte d’ajudes per lluitar contra la
violència masclista.

• S’ha millorat l’atenció i la gestió de l’Aeroport de Barcelona-El Prat i s’han fet reunions per
garantir un estiu sense incidències, evitant també que es dugués a terme una vaga anunciada.

• S’ha donat un impuls a Rodalies (s’ha nomenat un coordinador amb Renfe i Adif) i s’ha dut a
terme una reunió estratègica sobre el Corredor Mediterrani a Barcelona amb territoris
implicats, amb l’any 2021 com a horitzó.

• En l’àmbit de la seguretat s’ha encetat una nova etapa amb el nomenament dels nous caps a
Catalunya de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, i s’ha reforçat el personal de les
comissaries que atén els ciutadans per tal d’agilitzar tràmits com el DNI.

• S’ha treballat per traslladar les necessitats dels ajuntaments als departaments i ministeris
corresponents.

6.4 Un Govern d’Espanya present en el dia a dia 

La Presidència i els ministeris han realitzat més d’una vintena de visites a Catalunya: 

• President Pedro Sánchez (Inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, acte de
commemoració de l’atemptat a Barcelona).

• Ministra de Política Territorial. Meritxell Batet (reunió de la Comissió Bilateral, acte de
commemoració de l’atemptat a Cambrils, Liceu, Festes de la Mercè).

• Ministre de l’Interior. Fernando Grande-Marlaska (Junta de Seguretat de Catalunya, acte de
commemoració de l’atemptat a Barcelona).

• Ministra de Justícia. Dolores Delgado (acte de commemoració de l’atemptat a Barcelona).

• Ministra d’Indústria. Reyes Maroto (jornades de visites a empreses i reunions amb el sector, ate
de commemoració de l’atemptat a Cambrils).

• Ministra de Treball. Magdalena Valerio (acte del 130 aniversari d’UGT)

• Ministre de Cultura. José Guirao (visita al MNAC i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Liceu, Centre
Cultural Tecla Sala de l’Hospitalet, visita a la Setmana del Llibre en Català i al CCCB, Fira Liber).

• Ministra de Transició Ecològica. Teresa Ribera (inauguració de la fira Gastech).

• Ministre Agricultura. Luis Planas (clausura de la Fira de Sant Miquel).

• Ministre de Foment. José Luís Ábalos (reunió pel Corredor Mediterrani).

• Ministre de Ciència. Pedro Duque (visita als vaixells del CSIC, el BSC-CNS i el Sincrotró Alba).

La delegada del Govern s’han reunit amb els principals representants institucionals de Catalunya, 
com són el president de la Generalitat, el president del Parlament i els alcaldes i les alcaldesses de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i amb els agents polítics, econòmics i socials, com CCOO, UGT, 
la Cambra de Comerç, PIMEC, AENA, RENFE, ADIF, el Port de Barcelona, el Consorci de la Zona 
Franca, UME, l’IACB, el Liceu, l’Alt Comissionat per a la Pobresa Infantil, Unió de Pagesos, Asaja, 
FECAC, JARC, SCC, Creu Roja, el Consejo Superior de Deportes, el Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, Enegás, Pobres Obertes al Catalanisme, les secretaries d’estat d’Indústria, Immigració, 
Seguretat i Infraestructures, el Col·lectiu Ciutadella i Acció Cultural. 

Barcelona, 15 de novembre de 2018
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