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Proposta de Resolució núm. 1 PER UNA NOVA POLÍTICA ECONÒMICA
El Parlament de Catalunya manifesta la seva disconformitat amb les actuals
polítiques econòmica, monetària i financera que s’estan imposant des de la
Unió Europea i des del Fons Monetari Internacional. Aquestes polítiques, caracteritzades per les restriccions financeres dràstiques, per la imposició de polítiques de disminució de la despesa pública i de la capacitat d’endeutament i
dèficit públic, als Estats membres, estan portant als nostres països a una espiral de creixent recessió econòmica, de destrucció dels sectors productius, de
manca de crèdit, d’atur, de pèrdua de drets socials i laborals, de degradació
dels serveis públics i d’empobriment generalitzat de les nostres societats.

Proposta de Resolució núm. 2 PER UNA FISCALITAT JUSTA

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de:
2.1)

Impulsar un Pacte fiscal de rendes per la sostenibilitat i la qualitat dels

serveis públics que permeti l’increment dels ingressos amb figures tributàries
que garanteixin una fiscalitat més justa i redistributiva i amb nous tributs de
fiscalitat verda:
-

Impost sobre les grans fortunes.

-

Impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de crèdit.

-

Reducció del mínim exempt de l’impost de patrimoni i incrementar els

tipus aplicables als trams superiors.
-

Impost sobre l’energia nuclear.

-

Impost sobre les emissions contaminants.

-

Impost sobre les emissions de CO2.

-

Impost de successions gravant les rendes més altes.

2.2)

Presentar al Parlament un Pla Nacional de lluita contra el frau fiscal,

amb l’objectiu de reduir anualment un 10% del volum total del frau fiscal català. L'Agència Tributària de Catalunya proposarà i posarà en marxa fórmules de
col•laboració amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat
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Social buscant una major corresponsabilitat en la lluita contra el frau fiscal i
l’economia submergida.

Proposta de Resolució núm. 3 PER UN NOU MODEL PRODUCTIU QUE CREI OCUPACIÓ

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de:
3.1)

Un pacte social per una sortida solidària a la crisi. Convocar una taula de
diàleg amb sindicats, associacions empresarials, ajuntaments, sectors
socials i forces polítiques, per a pactar mesures per a sortir de la crisi,
dinamitzar l’economia i generar ocupació.

3.2)

Impulsar estratègies en favor de l’economia productiva, la industria i el
coneixement; la creació d’ocupació, l’economia verda i les polítiques
socials i un treball digne; per tal d’aconseguir un model productiu, turístic i agroalimentari ecològicament sostenible i socialment just, i que
l’economia estigui al servei de les persones i el territori.

3.3)

Promoure un canvi de model productiu, amb creació d’ocupació i equilibri territori, basat en:
a) En el sector primari, l’agricultura ecològica, el sector forestal i la
protecció del medi ambient.
b) La reactivació de la industrial. Una Catalunya industrial per a la recuperació econòmica i basada en la innovació i l’exportació, la captació
d’inversions, la mobilitat, les energies renovables i els serveis lligats
a les polítiques de sostenibilitat.
c) En els serveis públics, la salut, l’educació, i en l’atenció a les persones i la dependència.
d) El desplegament d’un Pla de lluita contra l’atur juvenil.
e) En el sector cultural i de l’audiovisual.
f) El foment de l’emprenedoria col·lectiva i el foment del cooperativisme.

3.4)

Desenvolupar Plans de Xoc territorial de reactivació econòmica i per a la
creació d’ocupació a les comarques amb taxes d’atur superior a la mit-
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jana catalana. Reforçar el programa de Treballa ampliant-t’ho a les comarques amb taxa d’atur superior a la mitjana catalana.
3.5)

Incrementar els recursos econòmics per a les polítiques actives
d’ocupació.

3.6)

Elaborar una nova llei de la funció pública que desplegui l'EBEP per defensar uns serveis públics universals com a element de cohesió social.
Acordar amb els sindicats i grups parlamentaris la reforma de l'administració pública catalana amb l'objectiu de major eficàcia i una millor
prestació de serveis públics. Presentar recurs d’inconstitucionalitat de la
disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012 de 29 de juny
dels Pressupostos Generals de l’Estat a partir del Dictamen del Consell
de Garanties Estatutaris 9/2012 de 2 de juny en què fa referència a la
jornada laboral dels empleats públics.

3.7)

Elaborar un pla estratègic per a la reactivació de la indústria a Catalunya, per la recuperació econòmica, basar en la innovacií i exportació i la
captació d'inversions a partir del pla d'actuacions industrials i empresarials.

3.8)

El Govern, crearà i desplegarà un Pla de lluita contra l’atur juvenil que
contempli:

a) Analitzar individualment i de manera personalitzada la situació de tots els
demandants d’ocupació d’entre 16 i 30 anys registrats com a demandants
d’ocupació des de les OTG.
b) Oferir a totes les persones d’entre 16 i 30 anys que en sis mesos no hagi
trobat feina, algun tipus de formació adaptada al nivell d’estudis, incloses
aquelles persones que tinguin titulació superior.
c) Garantir que la formació rebuda està vinculada a les capacitats de la persona
aturada, a les demandes del mercat de treball i que incloguin pràctiques professionalitzadores en entorns d’empresa.
d) Retribuir als i les joves que participin en aquest programa amb un 70% del
SMI, que completaria l’empresa a la que es realitzin les pràctiques amb un 30%
més. S’inclourà una clàusula amb els convenis signats amb les empreses de
conservació neta dels llocs de feina per garantir l’absència de frau a la contractació.
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e) En el cas de persones que es trobin en situació d’atur i no hagin completat
l’Educació Secundària Obligatòria, la gestió del pla i dels seus recursos correspondrà als ens locals.

3.9)

El Parlament de Catalunya constata la necessitat d'una política agrícola i
pesquera per fer d’aquest sector estratègic un motor de l’economia
que garanteixi un nivell de renda justa per als productors i la sobirania i la seguretat alimentària de Catalunya. Per a fer-ho possible caldrà:

a) Establir per llei la protecció del sol agrícola de les especulacions urbanístiques, que inclogui un pla de protecció i foment de l’agricultura periurbana o d’altres, què estableixi un fons públic de terres què permeti
l’accés a la terra dels joves agricultors amb transparència.
b)

Resoldre la qüestió de les assegurances agràries per a què sigui un
instrument què garanteixi una renda bàsica

esdevenint un veritable

instrument d’estabilització de les rendes.
c) Intervenir i establir mecanismes per superar el desequilibri actual de la
capacitat de negociació a llarg de la cadena alimentària, el nivell de
competitivitat en cada baula de la cadena, les relacions contractuals, la
transparència i el funcionament dels mercats què perjudica als petits
productors.
d) Declarar Catalunya lliure de transgènics apostant per la producció integrada i ecològica i per la preservació de les races i llavors autòctones.
e) Millorar les condicions de vida rurals mitjançant el pagament dels serveis ambientals què la pagesia presta a la societat i què avui estan
ocults ( captar CO2, fixar el sol, equilibri territorial, etc)
f) Desenvolupar una política de pesca sostenible i responsable, respectuosa amb les quotes establerts als caladors, amb l’establiment de plans
específics de zona, què dediqui els recursos públics a la transformació
del sector, al manteniment dels llocs de treball i a la recerca de noves
activitats lligades a la diversificació del sector.
g) Desenvolupar una llei de política forestal què protegeixi els boscos i la
seva biodiversitat al temps que facilita el desenvolupament d’activitat
econòmica i creació d’ocupació derivada dels aprofitaments , biomassa,
silvicultura, ecoturisme, etc.
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Proposta de Resolució núm. 4 PER GARANTIR ELS DRETS SOCIALS
El Parlament de Catalunya constata la necessitat de:
Suport al tercer sector
4.1)

Donar compliment a la primera mesura del primer Pla de Suport al Tercer Sector Social on s’especifica com a prioritat el pagament corresponent als serveis i ajuts socials, presentant de manera immediata un calendari de pagament dels endarreriments dels concerts socials que
assumeixin els costos financers que se’n derivin, amb independència de
l’arribada del fons de liquiditat autonòmic.

Per una garantia d'ingressos mínims
4.2)

Regular el dret a una Renda Garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya amb la finalitat de donar una resposta urgent a la pobresa.

4.3)

Suspendre les darreres modificacions legislatives de la Renda Mínima
d’Inserció; fer públiques les dades d’evolució del programa (expedients
vigents, extingits, pendents de valorar, pendents de nòmina); desencallar els expedients aturats i fer el pagament urgent a aquelles persones
que malgrat tenir l’expedient aprovat no estant cobrant.

4.4)

Establir un mecanisme de compensació pressupostària per als serveis
socials municipals, ja que està ocasionant un greuge econòmic per les
restriccions en l’accés a la Renda Mínima d’Inserció, que han comportat
un increment de la partida destinada a ajuts d’urgència social en els
municipis.

Prestacions per infant a càrrec
4.5)

Recuperar la universalitat de la prestació econòmica per infant a càrrec.

Centres especials de treball
4.6)

Donar compliment als compromisos assolits en els pressupostos per a
l'any 2012 respecte al pagament dels ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social.
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Serveis socials municipals
4.7)

Presentar un Pla de Xoc per als serveis socials municipals amb la corresponent dotació econòmica, que tingui com a finalitat incrementar la cobertura

de

les

necessitats

d’urgència

social

relacionades

amb

l’alimentació i l’habitatge.
Autonomia personal
4.8)

Elaborar un pla de desinstitucionalització de les persones amb diversitat
funcional a Catalunya, que reculli les recomanacions de l'informe del
grup Ad Hoc d'experts sobre la transició de serveis residencials cap a
serveis comunitaris i que implementi la Recomanació CM/Rec(2010)2
sobre la desinstitucionalització i la vida en comunitat dels infants amb
diversitat funcional.

4.9)

Garantir l’aplicació la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència pel que fa a les persones amb dependència moderada.

Infància
4.10) Que el Pacte per a la Infància de Catalunya, posi especial èmfasi en la
prevenció dels factors que més incideixen en la pobresa infantil: augment de les beques menjador i la creació de serveis d’acollida, millora
dels ajuts per fill a càrrec i increment del nombre d’habitatges socials i
ajudes a famílies per evitar desnonaments.
4.11) Instar el Govern de l’Estat a ampliar els descomptes en les factures de
gas, llum i telèfon per aquelles persones o famílies amb ingressos que
no superin el 120% de l’IRSC per cadascun dels membres en edat de
treballar.

Polítiques sanitàries
4.12) La universalització de l’assistència sanitària i l’equitat i superació de les
desigualtats i l’accessibilitat són principis fonamentals del nostre sistema sanitari. En aquest sentit el Parlament de Catalunya expressa el rebuig a la introducció de fórmules de copagament per la prestació de
serveis sanitaris en el sistema públic.
4.13) Deixar sense efecte la taxa, d’un euro, sobre els actes preparatoris i els
serveis accessòries de la millora de la informació inherents al procés per
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a la prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres de dispensació.
4.14) Garantir la igualtat de tracte de totes les persones empadronades a Catalunya en l’accés als serveis públics i, en concret, a la sanitat, tal com
estableix el Pacte Nacional per a la immigració.
4.15) Promoure un Pla per la transparència que inclogui com a mínim les següents mesures:
a.

Donar a conèixer públicament les clàusules dels concerts

del CatSalut amb els centres que formen part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), de
forma que es puguin conèixer els costos detallats dels serveis
prestats.
b.

Fer públiques en les pàgines web dels centres sanitaris les

retribucions del personal directiu.
4.16) Elaborar, de forma urgent, un Pla de xoc per a la reducció de les llistes
d’espera quirúrgiques i diagnòstiques que inclourà la reobertura de llits,
unitats de cures intensives i quiròfans, que puguin romandre tancats,
així com la recuperació dels llocs de treball necessaris pel normal funcionament dels centres al llarg de tot l’any

Política educativa
4.17) Procedir a la retirada dels concerts a les escoles privades que segreguen
nens i nenes, no permetent l’educació mixta, per tal de redistribuir els
recursos que actualment s’hi destinen, a polítiques de suport a l’escola
pública.
4.18)

Procedir a la retirada dels concerts a les escoles privades que segreguen nens i nenes, no permetent l’educació mixta, per tal de redistribuir
els recursos que actualment s’hi destinen, a polítiques de suport a
l’escola pública.

4.19) Rebutjar la implantació de noves taxes en els cicles formatius de grau
superior i a l’augment de les taxes universitàries, que poden provocar
l’expulsió dels ensenyaments post obligatoris i superiors dels alumnes
amb més dificultats econòmiques, convertint el factor econòmic en barrera d’accés i límit a la igualtat d’oportunitats.
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4.20) Reforçar la contractació de personal docent i de suport per garantir
l’aplicació de la sisena hora a primària en els centres públics i per a garantir el manteniment de les condicions i les ràtios de les USEE (escola
inclusiva) en el curs vigent.
4.21) Restablir i reforçar les mesures i programes de suport a la cohesió social
i l’equitat en l’entorn educatiu, tals com els plans d’entorn, el programa
de suport a l’escolarització del poble gitano, les aules d’acollida...
4.22) Restablir acords de coresponsabilitat amb els ajuntaments que els permetin garantir la viabilitat dels serveis educatius, tals com l’educació 03, o les escoles de música i dansa i la planificació escolar o la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives.

Política universitària
4.23) Adoptar mesures per dotar el sistema universitari d’un marc adequat i
estable de finançament per tal que en cap cas les mesures suposin
l’asfíxia econòmica de les universitats i, per tant, no es malmeti un sistema universitari que ha donat uns bons resultats i ha costat molts esforços construir
4.24) Congelar les taxes del sistema universitari públic de Catalunya o augmentar-les en una taxa no superior a l’increment de l’IPC de Catalunya.
4.25) Adoptar les mesures per garantir un sistema de beques i ajuts que permetin l’accés al sistema universitari públic sense cap altra limitació que
les capacitats acadèmiques de l’estudiant.
4.26) Donar ple compliment als objectius i compromisos del Pacte Nacional
per a la Recerca i la Innovació.
4.27) Aprovar un Pla plurianual per convergir en R+D+i amb la despesa mitjana dels països més avançats del nostre entorn europeu.

Política cultura
4.28) Garantir un escenari econòmic pels programes culturals que doni compliment a l’EAC, en el dret d’accés a la cultura i les seves garanties públiques, que doni resposta a la situació crítica dels sectors culturals davant la crisi econòmica i especialment davant l'increment de l'IVA.
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4.29) Establir un programa de suport a la programació cultural dels ens locals,
prioritzant les creacions de proximitat, que concreti les mesures per
afavorir la contractació d’espectacles d’arts escèniques, música i itineràncies d’arts visuals, així com els programes de creadors a les escoles.
4.30) Refermar el compromís amb un model de mitjans de comunicació públics en llengua catalana, garant de la pluralitat i la innovació i impulsor
de produccions i empreses del sector audiovisual català. Tot assegurant
els ingressos per la via del finançament mixt i suficient a la ràdio i la televisió públiques i facilitant la reciprocitat de les emissions de TV3 i Canal 9 al País València i Catalunya.

Per una seguretat democràtica
4.31) Dotar de més efectius el Cos de Mossos d’esquadra a les zones rurals i,
alhora, a prohibir de forma taxativa l’aparició de patrulles ciutadanes,
tal com havia fet sempre la Generalitat de Catalunya, per considerar que
el manteniment de la seguretat és una prerrogativa exclusiva dels Cossos policials.
4.32) El Parlament de Catalunya reprova l’actuació de l’Ajuntament de Castelldefels i de la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, en haver decidit de forma unilateral la creació de patrulles conjuntes de la Policia Local i el Cos Nacional de Policia, al marge de la distribució de
competències vigent a Catalunya i insta el Govern a convocar una reunió
urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya per tractar aquesta qüestió
i a adoptar les mesures pertinents per evitar casos de vulneració de les
competències.
Cooperació internacional
4.33) El Parlament de Catalunya, amb relació als deutes de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) amb les organitzacions no
governamentals, insta el Govern a:
Aprovar en el termini d’un mes un calendari de pagament d’aquests
deutes que prioritzi els pagaments en funció de criteris objectivables i
públics, i informar les entitats afectades del calendari aprovat i dels criteris aplicats i permetre que les organitzacions no governamentals incorporin en les justificacions econòmiques de les accions portades a
terme durant els anys 2011 i 2012 les despeses bancàries i de gestió
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ocasionades per la demora en el pagament de les subvencions atorgades.

Proposta de Resolució núm. 5 PER UN PAÍS ECOLÒGIC
5.1)

El Parlament

de Catalunya constata la necessitat de desenvolupar un

nou model productiu basat en la sostenibilitat i la prosperitat. Les línies
bàsiques haurien de ser:
a)

Una política energètica basada en les renovables, l’estalvi i l’eficiència,
la generació distribuïda i les xarxes intel·ligents

i en el rebuig de

l’energia nuclear.
b)

Una política de l’aigua basada en la gestió de la demanda, la millora de
la qualitat i la garantia del servei, la planificació integral de conques i la
gestió pública de la xarxa d’aigua en alta i el sanejament.

c)

L’actualització i aplicació efectiva dels Plans de mitigació del canvi climàtic i de Qualitat de l’aire

d)

Una política de reducció, recuperació i valorització dels residus urbans i
industrials

e)

Prioritat al transport públic, basat en l’extensió a tot el territori, la millora de freqüències, la qualitat del servei, la inter-modalitat, la potenciació del ferrocarril de proximitat –sistema català de rodalies- i un nou
model de finançament que el faci assequible a tots els sectors socials.

f)

Replantejar el model viari del país, evitar la duplicació de carreteres i
autovies i replantejant el sistema de finançament del transport en vehicle privat –peatges- amb criteris de equilibri territorial, socials i ambiental.

g)

Posar en valor els denominats serveis medi-ambiental que la biodiversitat aporta a la societat, a l’economia i a la qualitat de vida, aprovant la
llei de protecció de la biodiversitat, els plans de gestió i utilització dels
espais d’interès natural i el Pla forestal de Catalunya

h)

Garantir el cabal ecològic del riu Ebre que permeti el desenvolupament
de les funcions ecològics del riu, el delta i l’ecosistema marí pròxim, al
mateix temps que manté l’activitat socioeconòmica que s’hi desenvolupa.
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i)

Mantenir el cabal ecològic del riu Ter desenvolupant el Pla de Gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya, amb l’objectiu de restituir el cabal de Ter que es va explicitar amb l’anomenat “Compromís pel Ter”, el
qual preveia reduir progressivament l’aportació del riu al sistema gestionat per ATLL a fi de poder recuperar el cabal mínim del riu, passant
d’un transvasament de 229,42 hm3 a només 115 hm3 l’any 2015.

5.2)

El Parlament de Catalunya insta el Govern a :
a) Preservar les 2.938 hectàrees que formen el Parc Agrari del Delta del
Llobregat

impedint projectes urbanístics que posin en perill

l’agricultura i la sostenibilitat ambiental d’aquest territori.
b) Iniciar els tràmits necessaris per la redacció d’una futura Llei d’Espais
Agraris catalana durant aquesta legislatura, per tal de reconèixer el
valor estratègic d’aquests en el conjunt del territori, posar-los en valor i preservar-los evitant en el futur situacions com la produïda pel
projecte Eurovegas.
5.3)

Amb una convocatòria electoral a curt termini,

requerim el Govern i el

seu President que suspengui d’immediat els processos de privatització
d’ATLL i de TABASA i els de desmantellament de les agències i empreses
públiques, per tal que sigui el nou govern que ha de sortir d’una nova
majoria el que decideixi sobre el futur d’aquestes empreses i agències
catalanes;
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