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Ref.: 255MMA16091400003

A LA MESA DEL PARLAMENT

Dolors Camats i Luis, portaveu, Joan Mena Arca, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat
sobre l'orientació política general del Govern (tram. 255-00007/10).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució núm. 1
Volem decidir-ho tot

Catalunya es troba avui en un moment de veritable emergència social. La crisi
econòmica i les polítiques d’austeritat aplicades pels darrers governs
d’Espanya i Catalunya han comportat un augment de les desigualtats, de la
pobresa, de l’atur i de la precarietat en tots els àmbits de la vida d'una majoria
de persones.
Aquest setembre celebrem el debat de política general en un context de manteniment de les retallades en l’àmbit de l’educació, la salut i el benestar, mentre es manté la transferència de recursos del sector públic al privat, mitjançant
convenis, concessions i privatitzacions. Continuem amb una xifra alarmant de
desnonaments, de pobresa infantil o de famílies sense ingressos. A aquesta
greu situació social i econòmica s’hi suma l’aparició de nous casos de corrupció que situen sota sospita no només una persona o una família, sinó tota una
etapa de govern i la connivència d’interessos de partit i d’interessos privats per
malbaratar fons públics. Una connivència que, de manera legal o il·legal, es
troba en l’origen i les arrels mateixes de la crisi que avui patim.
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La degradació social i política comporta una degradació de la mateixa democràcia. El model social i econòmic que ens ha portat fins aquí, i les decisions
preses en els darrers anys per part dels diferents governs demostren com la
capacitat d’influència del poder econòmic i financer és molt superior a les preferències de la ciutadania.
Davant d’aquesta situació en els darrers anys han emergit nombroses expressions de malestar que reivindiquen un canvi de fons del conjunt del sistema
polític, econòmic i social. I molt especialment, que demanen la possibilitat de
la gent de participar activament en aquesta transformació davant del poder de
les grans corporacions i dels mercats.
Sens dubte la mobilització pel dret a decidir és una expressió també d’aquesta
necessitat de canvi en l’àmbit nacional. I aquesta mateixa reivindicació democràtica també s’expressa en altres àmbits que ens afecten. No només els nostres drets nacionals estan amenaçats. També els drets socials, els drets laborals, i la mateixa democràcia. I davant d’això també se li ha negat la paraula al
poble de Catalunya, tot i estar en mans de les nostres institucions el poder
dur-ho a terme.
No es pot reivindicar el dret a decidir la relació amb l’Estat espanyol, i negar el
dret a decidir davant dels poders econòmics i financers que imposen els seus
interessos i provoquen la degradació de la vida de la gent.
Vivim en un país que vol decidir, i que vol decidir-ho tot. I per això cal garantir
nous mecanismes de participació directa, una millora de la qualitat de la democràcia representativa i una introducció de la democràcia participativa i deliberativa en tots els camps d’acció de les institucions públiques.

Davant d’això el Parlament de Catalunya:
1) Constata la voluntat d’una majoria del poble de Catalunya per obrir un
veritable procés constituent i decidir el seu futur polític, tant pel que fa
a la seva relació amb l’Estat espanyol i Europa, com pel que fa al model
social, econòmic i polític, amb l’objectiu de preservar tots els drets, els
drets nacionals i els drets socials.
2) Constata que el procés que viu Catalunya a favor del dret a decidir comporta la necessitat d’iniciar una nova etapa del país amb àmplia transparència i participació activa de la ciutadania en les decisions del model
social i econòmic.
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3) Reivindica la necessitat d’iniciar una nova etapa política i democràtica a
Catalunya que garanteixi el dret de la ciutadania a participar en la presa
de decisions públiques, no només mitjançant els seus representants al
Parlament, sinó també de manera directa i deliberativa. El Parlament es
compromet a garantir i vehicular el dret de la ciutadania a decidir sobre
les polítiques socials i econòmiques que s’estan aplicant i sobre les alternatives que es plantegen. En aquest sentit impulsarà noves lleis i la
reforma de les vigents, per contemplar referèndums revocatoris i abrogatius, per assegurar una llei de transparència el màxim d’ambiciosa, la
reforma del reglament del Parlament per afavorir la participació de la
ciutadania i les obligacions dels diputats i diputades, i de totes les persones, respecte a aquesta cambra, o que les signatures recollides per
una Iniciativa Legislativa Popular puguin servir per convocar una consulta amb urna en cas de no aprovar-se, entre d’altres.

Proposta de resolució núm. 2
Cas Pujol

El passat dia 25 de juliol el President Pujol emetia un comunicat confessant
haver defraudat a Hisenda durant els darrers 34 anys, en acceptar una herència
rebuda del seu pare i mantenir-la en un compte a l’estranger, evitant així pagar
els impostos pertinents.
Es tracta, doncs, d’un delicte contra la hisenda pública que ha de ser investigat
judicialment a fons, i que mereix, en qualsevol cas, la repulsa i condemna per
part d’aquest Parlament. Però la seva gravetat és major donat que la persona
responsable d’aquests fets va ser durant vint-i-tres anys President de la Generalitat de Catalunya, període durant el qual va mantenir de manera il·legal
aquesta fortuna. Existeix, doncs, una dimensió pública i política innegable,
que, sens dubte, afecta a les institucions dels nostre país.
Així mateix, ja abans i també des d’aleshores, s’han donat a conèixer noves
informacions sobre la connivència de membres de la família Pujol en
l’adjudicació de concessions per part de la Generalitat, a canvi de comissions,
amb l’objectiu del seu enriquiment personal a costa de les finances públiques.
Una pràctica en la que, per acció o omissió, és evident la responsabilitat del
Govern de la Generalitat durant els anys en que es produïren aquests fets, més
encara tractant-se de familiars directes del aleshores President.
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La confessió del President Pujol ha estat tardana i clarament incompleta. La
gravetat dels fets exigeixen un aclariment total i absolut per conèixer si han
estat implicades altres persones amb responsabilitats públiques, la possible
existència de més diner il·lícit i no declarat, la connexió amb altres casos de
corrupció, cobrament de comissions il·legals, blanqueig de diners o frau fiscal
oberts, i les seves implicacions en la gestió del Govern de la Generalitat durant
els anys en que Jordi Pujol en fou el President. En aquest sentit, la querella de
l’expresident contra la banca andorrana per incompliment del secret bancari,
amb l’objectiu d’invalidar les proves que aquests puguin aportar, representa
una clara obstrucció a la justícia i alimenta la sospita sobre l’existència de més
accions delictives que les que va reconèixer en la seva confessió. Així mateix
és inadmissible que es pretengui utilitzar de manera interessada el procés impulsat per una majoria del poble de Catalunya a favor del dret a decidir com a
argument per defensar-se de les acusacions rebudes.
Els fets comesos pel President Pujol representen un insult a la ciutadania de
Catalunya i una vergonya per a la institució i per al conjunt del país. El poble
de Catalunya, i el Parlament com a cambra que el representa, mereix que se li
donin totes les explicacions. Així mateix cal també que el Govern actuï amb
immediatesa per salvaguardar l’honorabilitat de les nostres institucions i per
esclarir els fets, personant-se en la causa oberta contra el President Pujol i duent a terme una auditoria dels comptes d’aquella etapa.

El Parlament de Catalunya:
1) Mostra la seva reprovació i condemna respecte els actes delictius reconeguts pel President Pujol.
2) Insta el Govern a personar-se en la causa oberta contra el President Pujol.
3) Insta el president Pujol a posar-se a disposició de la justícia i d’hisenda,
tal com afirmava ell mateix en el comunicat, sense utilitzar tàctiques
obstruccionistes o dilatòries.
4) Expressa la seva oposició a que es pressioni a Andorra o la banca andorrana per a que no faciliti dades bancàries, en línia amb el que defensa la
UE sobre els paradisos fiscals, i demana al Govern andorrà que
col·labori amb la justícia i amb hisenda per tal d’esclarir els fets.
5) Exigeix que l'estratègia de defensa no utilitzi o manipuli en cap cas el
procés sobiranista. Això suposa un menyspreu al Parlament i al poble de
Catalunya.
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Proposta de resolució núm. 3
Món local

Avui el món local pateix una agressió sense precedents en la seva legitimació.
A la conjuntura econòmica s’hi afegeixen diferents amenaces recentralitzadores del govern de l’Estat espanyol; retallades de competències fetes des de la
deslleialtat institucional, la desconfiança i la superioritat moral; i normatives
diverses que vulneren l’autonomia local i el principi de subsidiarietat com la
Llei de Racionalització i Sostenibilitat Local. Les reclamacions del món local
català d’un marc institucional i una hisenda pròpia s'han de concretar en una
Llei de Governs Locals de país, conjuntament amb una Llei de Finances Locals
que encara són pendents d'aprovació.
Els governs locals pateixen una situació financera difícil. El repartiment del dèficit entre les administracions és injust i desigual i els ens locals catalans han
hagut de reduir el deute dràsticament sota les amenaces d'intervenció de l'Estat o inhabilitacions per incompliment de la llei d'estabilitat. Aquesta disminució i estalvi ha produït un efecte molt negatiu: la destrucció de 1.724 llocs de
treball als ajuntaments catalans, el 2013. Els ajuntaments catalans tenen avui
un deute de 5.448 M€, 725 € de deute per habitant (d/h) per sota dels 741 €
(d/h) de la mitja estatal. Catalunya representa el 15,6% del deute amb un 16%
del total de la població. Cal ajustar els límits de dèficit en funció del pes de la
despesa de cadascuna de les diferents Administracions Públiques (segons dades d'Eurostat del total de la despesa pública, l'Administració central representa el 44% de la despesa total, les Comunitats Autònomes el 39% i
l’Administració Local el 17%) i, alhora, que el calendari de reducció del dèficit
vingués determinat per l'evolució de les dades macroeconòmiques, especialment les de l'atur. Aquesta redistribució del dèficit permetria un sostre de dèficit de l’1% per al conjunt de l’Administració Local (a hores d’ara no es permet
aprovar pressupostos amb dèficit) destinat prioritàriament a la lluita contra la
crisi, la generació d’ocupació local i la reducció de la petjada ecològica.
La complicada situació econòmica dels ens locals s’accentua pels incompliments dels compromisos anunciats i els pagaments als ajuntaments. El deute
real del Govern català amb els ajuntaments supera els 1.200 milions d'euros i
provenen no només de les transferències i subvencions concedides, sinó tam-

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

5

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

bé de convenis signats entre la Generalitat i els ajuntaments que no han estat
pagats.
Als atacs a la sobirania local i al sistema competencial dels ens locals i a la situació financera se suma una agressió més, l'anunciada proposta de reforma
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), Capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa correspongués a la llista més votada. Aquesta tupinada del govern central a vuit
mesos de les eleccions municipals, sense cap consens, canviant les regles a
meitat de partit, és una altra expressió de la ruptura unilateral d'acords que
van fonamentar el procés de transició a la democràcia. Les amenaces de modificació legislativa sense afrontar una reforma amb profunditat de la llei electoral, en el que se situïn debats ciutadans com les llistes desbloquejades, el dret
de vot als majors de 16 anys, la major proporcionalitat i igualtat dels vots, el
règim d'incompatibilitats, els costos de campanyes electorals, acompanyat d'una reforma de la llei de finançament de partits, demostra que l'únic interès que
mobilitza al govern central és el de conservar algunes de les seves alcaldies en
risc i alhora el manteniment del poder municipal com a mitjà per a garantir
l'aplicació dels plans d'ajustament, és a dir, del desmantellament de l'Estat del
Benestar Local. En definitiva, estem davant d'un engany que el Govern del PP
posa en marxa a fi d'intentar assegurar-se el poder municipal que li permeti
mantenir el seu programa de reformes regressives. Amb l'excusa de l’elecció
del cap de llista més votat es pretenen modificacions que lluny de suposar més
democràcia, comporten la substitució de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes
per la del legislador que en aquest cas pretén aprofitar-se de la seva majoria
absoluta. Si el Govern del PP vol apropar la democràcia local als ciutadans el
que ha de fer no es aprovar lleis que atorguin vots que els ciutadans no han
donat, sinó propiciar formes de democràcia participativa.
Aquesta reforma de la llei electoral per a les eleccions municipals, canviaria
radicalment l’estructura dels nostres ajuntaments fins donar-los un caràcter
presidencialista, perdent representativitat i control democràtic als alcaldes i
alcaldesses, afavoriria el bipartidisme i faria més difícil reaccionar davant alcaldes i alcaldesses autoritaris. L'exercici real de la sobirania per part dels ciutadans i ciutadanes ha permès que les opcions polítiques significatives en les
que s’organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de
govern local amb un suport majoritari del vot popular a través d’un sistema de
representació respectant la proporcionalitat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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1) Exigir al Govern de l'Estat una redistribució justa i ajustada del dèficit de
les Administracions Públiques que beneficiï als ens locals com a institució més pròxima a la ciutadania i que permeti un increment del sostre
com a mínim de l’1%.
2) Manifestar la seva oposició a la reforma anunciada pel Govern central al
mètode d’elecció de regidors i regidores i dels alcaldes i alcaldesses de
les Corporacions Locals i, molt especialment a:
a) L’atribució de qualsevol prima de representació per regidors i regidores de la llista o llistes més votades, per vulnerar els principis
de proporcionalitat i vot igual.
b) L’atribució de l’alcaldia a la llista més votada, quan no tingui el
suport de la majoria dels regidors i regidores elegits en vot igual
mitjançant un sistema proporcional i constituït en el Ple de
l’Ajuntament.

Proposta de resolució núm. 4
Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP) entre els EUA i la UE

Des de fa mesos s’està negociant de forma secreta i d’esquenes a les ciutadanies i als òrgans de control i legitimació democràtica dels diferents països -i de
la Unió Europea- el TTIP, un tractat que pot transformar profundament les nostres vides i les nostres societats. La informació disponible actualment està arribant a través de filtracions fet que en dificulta un procés d’elaboració garantista.
Aquest Tractat -que en públic es presenta com de lliure comerç front pulsions
proteccionistes- persegueix uns objectius molt diferents ja que convé recordar
que els aranzels actuals entre els Estats Units i la Unió Europea són extremadament baixos.
Amb l’articulat actual del text es pot comprovar com les mesures i acords van
encaminats a desregularitzar i harmonitzar a la baixa molts sectors econòmics
i productius amb la conseqüent degradació d’estàndards en àrees tant sensibles per a la ciutadania com són la protecció ambiental, la seguretat alimentària, la salut pública i els drets laborals i dels consumidors. Així mateix pretén
obrir totalment al mercat sectors que en el nostre entorn segueixen sent considerats serveis públics com són l’educació i la sanitat. I finalment, pretén establir un mecanisme de resolució de conflictes entre empreses i estats excepModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple

7

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

cional allunyat de qualsevol tribunal basat en els ordenaments jurídics actualment existents.
Aquest Parlament, i les forces polítiques que donem suport a aquesta resolució, així com les organitzacions socials i la ciutadania concernides per les
qüestions relatives a la sobirania popular, veiem amb enorme preocupació
l’horitzó que dibuixa el TTIP, creant una gran àrea d’integració econòmica sense la seva corresponent àrea d’integració política que pugui regular i legitimar
democràticament les derivades d’aquesta integració. De tal manera que es
transfereix sobirania als poders econòmics i financers sense establir els adequats mecanismes de control d’aquests.

1) Parlament de Catalunya rebutja el redactat actual del TTIP i les seves
orientacions i insta a que el govern de la Generalitat, tenint present les
àmplies competències que en algunes d’aquestes qüestions tenen les
institucions catalanes.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l'Estat i les institucions de la Unió Europea per a la seva reformulació complerta on
s’assegurin els estàndards i regulacions actuals dels diversos sectors
i es blindin els serveis públics.
b) Facilitar als grups parlamentaris tota la informació de què disposin
sobre el Tractat i -en el cas que es tanqui un preacord entre UE i els
EUA- a treballar per convocar una consulta ciutadana abans de la
seva ratificació.

Proposta de resolució núm. 5
Per un acord social i polític per a l'eradicació de la violència masclista

9 dones assassinades per violència masclista a Catalunya en el que portem
d’any. 47 des del 2010. 55.853 dones víctimes de violència en l’àmbit de la
parella ateses a Catalunya per la Unitat de Suport d’Atenció a les Víctimes. Una
xacra que no para de créixer que esdevé una situació dramàtica i que qüestiona els fonaments de la nostra democràcia incapaç de garantir el dret de les
dones a viure lliures de violència.
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Les xifres visibles de la violència masclista en totes les seves formes i expressions, des dels maltractaments en l’àmbit de la parella, la violència sexual o els
assetjaments laborals, entre altres múltiples manifestacions, així com els perfils dels agressors masclistes i la gravetat de l’augment de la violència en la
població més jove, com alerten recents estudis, constaten una realitat inacceptable en qualsevol país democràtic. Més enllà de les dades visibles, informes recents com el de l’Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea presentava unes conclusions alarmants: un 22% de les dones a l’Estat espanyol
afirmava haver patit violència física o sexual i no ho callava. Un 30% denunciava haver patit violència física, psicològica o sexual a la infància per part d’un
adult.
10 anys després de l’aprovació de la Llei de violència de gènere i 6 anys de la
Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que van significar un
pas en ferm per traslladar la violència masclista de l’àmbit privat a l’àmbit públic i polític, constatem la necessitat de reafirmar un compromís estable i perseverant de les administracions públiques i implementar les mesures i dotació
de recursos que permetin abordar la xacra de la violència masclista des d’un
abordatge integral i multidisciplinar i incidir en tots els factors que la perpetuen.
Les organitzacions feministes alerten dels incompliments de les recomanacions
internacionals per eradicar la violència masclista que es produeixen a casa nostra. Cal fer un canvi de rumb decisiu, calen polítiques actives i valentes de lluita contra el masclisme.
Per una banda, les recomanacions generals del comitè de la CEDAW (de l’any
1992) i per l’altre del conveni del Consell d’Europa per prevenir i combatre la
violència contra les dones (Conveni d’Istanbul) que va entrar en vigor l’1
d’agost d’enguany, ha de ser una prioritat de país, per a totes les institucions
públiques, des de l’àmbit educatiu fins al judicial.
La persistència de valors i actituds retrògrades, masclistes i patriarcals mantenen unes arrels profundes a la nostra societat i perpetuen les relacions desiguals entre dones i homes. El desmantellament de drets que està significant la
crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i les retallades en l’Estat del Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l’autonomia econòmica de les dones.
Aquests danys estan precaritzant la vida de les dones i situen l’horitzó de
l’eradicació de la violència masclista més lluny encara. L’austeritat neoliberal
s’acompanya de valors patriarcals per promoure el retorn de les dones a rols
tradicionals, suprimint oportunitats, drets i equitat. La crisi no pot significar
una etapa fosca per l’eradicació de la violència masclista.
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El dret de les dones a viure lliures de violència no pot estar subjecte a excuses
pressupostaries. Cal fer saber als agressors el rebuig i la condemna absoluta
de totes les expressions de violència masclista, també de les més subtils i
simbòliques. Cal emetre un contundent missatge de que no hi ha impunitat
front els feminicidis i la violència masclista.

1) El Parlament de Catalunya acorda la constitució d’un Acord social i polític per l’eradicació de la violència masclista integrat per les organitzacions socials i feministes, que treballen en l’àmbit dels drets de les dones,
i les organitzacions polítiques. L’Acord tindrà per objectiu elaborar les
recomanacions i mesures per la lluita contra la violència masclista a totes les institucions públiques de Catalunya així com fer-ne el seguiment,
avaluar les polítiques i emetre informes de caràcter públic.

Proposta de resolució núm. 6
Prospeccions petrolíferes davant la costa catalana i model energètic

El Govern espanyol, al mateix temps que obstaculitza la instal·lació d’energies
renovables i negocia a nivell europeu i internacional per establir un sistema de
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per lluitar contra el canvi
climàtic, ha concedit ja més de 30 permisos per l’explotació de jaciments
d’hidrocarburs a tota Espanya i té en previsió noves llicències que afecten les
costes catalanes.
Front les costes de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona ja hi ha una
plataforma petrolífera instal·lada , a 17 km del Parc Natural del delta de l’Ebre i
Reserva de la Biosfera, en fase de producció formada per 5 pous de producció
de petroli i als que ara es volen sumar noves prospeccions: Rodaballo Este 1 i
Casablanca Oeste 1 a 3, totes sol·licitades per Repsol.
A les costes del Golf de Lleó, una de les zones de més biodiversitat de la Mediterrània amb una productivitat biològica alta i que compta amb una llarga
tradició pesquera artesanal i professional, essent a més una zona d’interès turístic, actualment
s’estan tramitant
tres projectes de prospeccions
d’hidrocarburs (gas i petroli) pendents d’autorització: El permís sol·licitat per
Cairn Energy, a través de la seva filial espanyola Capricorn Spain LTD, que afecta 11.550 km2; la campanya sísmica en àrees lliures de Golf de Lleó que suposadament realitzaria l’empresa Seabird Exploration FZLCC, com empresa
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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subcontractada por Cairn Energy, que consisteix en una prospecció sísmica
marina 2D/3D, i abasta 37.000 km2 amb una penetració de les ones acústiques generades pels “Airguns” que pot arribar a 24 km del Cap de Creus i a
uns 19 Km del punt més proper a Menorca; la tercera és l’empresa Spectrum
Geo Limited, que té una extensió encara superior a les dues anteriors, abasta
tota la costa catalana i la totalitat de les Illes i es solaparia amb les dues anteriors.
Tots aquests projectes no contemplen les normatives espanyoles ni europees
de protecció del medi marí, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per
superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a terme, tindrien
greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre activitats econòmiques
com la pesca i el turisme. Els greus impactes dels projectes de exploració i explotació d'hidrocarburs al mar són una realitat demostrada en molts casos, no
només al món, també a casa nostra amb els reiterats vessaments de Repsol a
les costes de Tarragona.
A més, els estudis proposats no consideren els efectes acumulatius de totes
les prospeccions sísmiques que es volen desenvolupar a la mateixa àrea. És
inconcebible el desenvolupament de tots aquests projectes en una zona d'especial interès per a la fauna marítima i candidata a ser declarada reserva marina per la Unió Europea (projecte INDEMARES, finançat per un Life+i amb el suport del CSIC).
Aquests projectes no resolen els problemes de la dependència energètica sinó
que, a més, agreugen altres problemes ambientals i generen molts impactes
en les economies locals a més d’afavorir el canvi climàtic tal i com va exposar
l’anterior Comissari d’Energia de la UE Günther Oettinger quan va indicar als
països membres que haurien de paralitzar les autoritzacions de nous permisos
de perforació i explotació en aigües profundes per l’alt risc constatat després
del desastre de la Deepwater Horizon.
La societat civil i alguns dels governs autonòmics afectats ja han fet palesa la
seva clara oposició a aquests projectes. Així, el febrer de 2014, el Parlament de
Canàries aprovava, amb els vots favorables de tots els grups excepte el Partit
Popular, sol·licitar permís a l’Estat per convocar una consulta popular sobre
les prospeccions petrolíferes.
El Conseller Puig ens contestava en seu parlamentària que malgrat que el Govern català no té competències en aquest àmbit caldria una implicació més determinant de la Generalitat de Catalunya en el procediment d’autorització, sense deixar clar quin era el posicionament del Govern al respecte.
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Més de 30 entitats de la societat civil, organitzades a la Plataforma Aturem les
prospeccions a la costa catalana, han demanat la paralització immediata de
tots els projectes i han sol·licitat al Parlament de Catalunya que es posicioni
públicament contra els projectes d’explotació d’hidrocarburs que afecten les
costes catalanes.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a :
1) Sol·licitar la paralització de la tramitació dels permisos de recerca
d’hidrocarburs i els projectes de prospecció sísmica davant la costa catalana.
2) Promoure la participació ciutadana en la presa de decisions sobre
aquest tema, convocant, mitjançant els mecanismes legals pertinents,
una Consulta sobre la conveniència de les prospeccions petrolíferes a la
costa.

Proposta de resolució núm. 7
Respecte i protecció d'espais naturals

Catalunya és un país amb un excepcional patrimoni natural i una elevada biodiversitat que compta amb una avançada política de protecció dels espais naturals. Actualment a Catalunya les diverses figures de protecció existents abasten unes 960.000 hectàrees (el 30% de la superfície terrestre de Catalunya) i
unes 86.000 hectàrees d'espais marins.
A l'actualitat, les polítiques de conservació del patrimoni natural de Catalunya
estan patint un greu desmantellament que esta afectant directament la seva
sostenibilitat.
Al darrers tres anys, les partides de manteniment, de personal i d'inversions
dels pressupostos destinats a espais naturals protegits, competència de la DG
de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s'han reduït en més d'un 60% amb el resultat
d'una greu pressió sobre el conjunt d'espais naturals catalans.
Aquesta pressió produeix situacions com els darrers intents d’explotació comercial de boscos singulars inclosos a l'Inventari de Boscos Singulars de Catalunya i protegits per la Moció 83/X del Parlament de Catalunya que el Govern
no ha divulgat entre els gestors dels espais naturals protegits o també la proModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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posta de creació de "El Bulli Foundation" que obliga a la redacció particular i a
la modificació de diverses lleis que asseguraven la protecció integral del Parc
Natural de Cap de Creus, i que crearà un greu precedent de desprotecció ambiental que afectaria tots els parcs naturals de Catalunya.
Alhora s’està generant una situació ambigua amb les propostes de creació de
nous parcs naturals per part del Departament de Territori i Sostenibilitat i el
desmantellament econòmic i de gestió dels espais protegits actuals que desenvolupa el Departament d’Agricultura.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Aturar el desmantellament de les polítiques de conservació del patrimoni natural que posa en risc el manteniment de la xarxa d'espais naturals
protegits a Catalunya i de tot el patrimoni natural del país.
2) Fer efectiu l'equilibri entre desenvolupament humà a Catalunya i la protecció i conservació dels espais naturals catalans, assegurant l'efectivitat
de les mesures legals de protecció adoptades i aprovades en aquest Parlament, com a marc de regulació davant situacions específiques de conflicte que es puguin produir com la tala d’arbres en boscos singulars o
el mateix projecte del Bullifoundation.
3) Desvincular la gestió del patrimoni natural de les polítiques sectorials
agràries, forestals, cinegètiques i piscícoles reagrupant-les amb la resta
de competències ambientals en un únic departament de caràcter transversal i amb capacitat d’incidència sobre la resta de polítiques sectorials.
4) Fer efectiu de manera immediata el desplegament de la Moció 83/X del
Parlament de Catalunya sobre les polítiques de conservació i gestió del
medi natural.

Proposta de resolució núm. 8
Cultura

L’any 2014, per primer cop, les subvencions atorgades pel Departament de
Cultura han estat subjectes a les noves disposicions derivades de la Llei
2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic. Aquesta llei, coneguda com la llei d’acompanyament dels presModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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supostos, especifica que les subvencions atorgades poden ser revisades i modificades totalment o parcialment, per salvaguardar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per tant, els projectes
culturals subvencionats poden veure com es modifiquen les resolucions de
concessió, és a dir, les subvencions ja aprovades i concedides, generant una
gran inseguretat en la seva viabilitat.
La cultura és un bé públic que cal preservar i els agents de la cultura en són un
dels seus principals motors, conjuntament amb la iniciativa pública a nivell
nacional i municipal. En un context d’inseguretat de gran part dels projectes
culturals del país, molts d’ells de llarga tradició i de caràcter estratègic i emblemàtic, aquestes noves disposicions que modifiquen les bases generals de
les subvencions tant de l’ICEC com de l’OSIC, no han fet més que dificultar encara més la planificació financera de la major part de projectes culturals que
tenen en la subvenció una de les seves eines de finançament.
L’equilibri financer que han de fer els gestors culturals en tots els àmbits és
important ja que, tot i el gran retard en el cobrament de les subvencions concedides dels últims anys, la seguretat d’acabar cobrant-les els ha permès un
major marge de negociació amb altres instruments financers com el crèdit i la
pòlissa bancària. Les noves disposicions han trencat aquest dèbil equilibri i cal
esperar que la ruptura no sigui definitiva.
Els temps que corren estan posant en greus dificultats bona part del sector de
la cultura del nostre país. Quan encara no s’havia assolit el grau de maduresa
desitjable en quant a musculatura financera del sector, l’arribada de la crisi
econòmica se suma a transformacions importants en els models de consum i
de producció cultural als que el sector s’ha d’adaptar. A més, des del Govern
de l’Estat, també s’ha produït un atac constant al sector de la cultura amb mesures com l’augment de l’IVA dels productes culturals o la reducció dràstica de
pressupost destinat a la cultura.
Aquest context d’inestabilitat fa que durant els últims anys el debat s’hagi situat més en la supervivència dels projectes que no pas en el seu creixement i
extensió. Així, afegir en aquestes circumstàncies majors dificultats a la seva
supervivència és una irresponsabilitat política.
Però la gravetat de la situació no ha de portar a mirar només al sector. La gran
damnificada de la reducció de pressupostos i de la inestabilitat que viu el sector de la cultura és la ciutadania. Certament, la ciutadania és la dipositaria del
dret d’accés a la cultura, com recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya “1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al
desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives”. Ara
bé, el context actual fa entreveure que la realitat no és la d’un accés igualitari,
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amb nivells d’accés diferent segons nivell d’estudis, nivell econòmic i territori
on es viu.
Des del reconeixement que la garantia del dret d’accés a la cultura és un camí
de llarg recorregut, cal assenyalar que sense la complicitat i capacitat de tots
els agents del sector, aquest camí encara és més llarg i dificultós. No hi ha una
mesura concreta que aplani el camí amb facilitat, però el que sí que és possible
és amb poques mesures multiplicar-ne els obstacles. En aquest sentit, sense
cap mena de dubte, la mesura sobre les subvencions aplicada durant el 2014,
s’hagi fet efectiva o no, ha trencat la seguretat, la complicitat i una confiança
del sector en relació a la Generalitat que costarà molt de recuperar. I és necessària.

1) El Parlament de Catalunya reconeix la tasca dels projectes culturals,
molts dels quals, protagonitzats pel Tercer Sector de la cultura que, tot i
en un context de greus dificultats, estan mantenint un alt grau
d’activitat i de qualitat ajudant a fer créixer el País.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a
a) NO modificar cap de les quantitats de les subvencions concedides
durant l’exercici 2014.
b) Revertir les mesures de la Llei d’acompanyament de pressupostos
pel 2015 que modifiquen les resolucions de concessió, és a dir, les
subvencions ja aprovades i concedides.
c) Realitzar un estudi de caràcter quantitatiu i qualitatiu sobre l’impacte
sobre el sector que ha tingut aquesta mesura.
3) El Parlament de Catalunya demana al CoNCA l’elaboració d’un estudi
sobre l’estat de dret de l’accés a la Cultura a Catalunya establint comparatives internacionals i possibilitats d’actuacions amb complicitat amb el
sector.

Proposta de resolució núm. 9
Fons social de l'habitatge i atenció a les situacions d'emergència habitacional
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Segons dades de l'INE, Catalunya concentra el 21% de les execucions hipotecàries de tot l’Estat. Concretament 3.993, de les quals 3.100 corresponen a pisos
on vivien famílies, i la resta, a empreses. De la resta de CCAA només la supera
Andalusia, amb 4.373 execucions hipotecàries els tres primers mesos de l'any.
La xifra de desnonaments diaris durant el primer trimestre de 2014 és de 45. A
les execucions hipotecàries cal afegir-hi els desnonaments d’habitatges en règim de lloguer.
Ens trobem en una situació generalitzada d’emergència habitacional, en què,
tenint en compte les estimacions del propi Pacte Nacional per l’Habitatge
2007-2017, hi ha a Catalunya unes 65.000 famílies en aquesta situació.
Front aquesta situació alarmant, i després de quatre anys en què el Govern
de CIU anuncia la dotació d’habitatges de lloguer social per a tots els afectats
per desnonaments- hipotecaris o arrendaticis-, el cert és que a setembre de
2014, tan sols es disposa de 1.230 habitatges per lloguer social, com a resultat dels convenis amb Catalunya Caixa (octubre de 2013), Bankia (febrer de
2014) i amb la SAREB (juliol de 2014)
Durant tot el primers set mesos de 2014, la Mesa d’Emergències econòmiques
i Socials de la l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, i el Consorci de
l’Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona,
han adjudicat únicament 173 habitatges.
Aconseguir un habitatge d’emergència social, per famílies en situació
d’exclusió social s’ha convertit en un veritable malson.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Ampliar de forma efectiva el Fons Social d’Habitatge de Catalunya, en
col·laboració amb els Ajuntaments, per tal que pugui atendre immediatament a les famílies afectades per desnonaments hipotecaris, arrendaticis i
d’altres formes d’exclusió del dret a l’habitatge, per no disposar de recursos econòmics suficients.
2) Descentralitzar i dotar d’un règim de funcionament àgil a les Meses
d’emergències així com revisar els requisits i condicionants que es requereixen a les persones i famílies en situació d’emergència social per manca
d’habitatge i agilitar els mecanismes de funcionament d’aquestes Meses
perquè puguin complir la seva funció.
3) Desenvolupar de forma immediata, el marc normatiu que doni cobertura
als Ajuntaments, respecte a la seva actuació sobre els habitatges buits:
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a) Amb independència de l'impost sobre habitatges buits, concretar els
mecanismes legals davant l’incompliment de la funció social de la propietat que significa la tinença d’habitatges injustificadament desocupats de forma permanent, amb independència de l’aplicació del impost
sobre habitatges buits.
b) Regular els criteris que permetin prioritzar les actuacions sobre els habitatges que es troben en mans de les entitats financeres.
c) Tots aquells altres aspectes que els ajuntaments estan detectant com a
dificultats en l’aplicació de la Llei.

Proposta de resolució núm. 10
Recursos sanitat pública

Des que el senyor Artur Mas és president de la Generalitat s’ha retallat un 16%
el pressupost en Salut , disposem de 1.600 milions d’euros menys per a despesa sanitària que l’any 2010.
Això ha afectat els treballadors i treballadores dels serveis de salut, ara hi ha
cinc mil llocs de treball menys en el sistema sanitari i el 20% dels professionals dels hospitals de l’ICS treballant en unes condicions laborals precàries
(part d’ells amb contractes tipus ETT, encadenant contractes d’un dia, una
setmana...) tot plegat els fa treballar en pitjors condicions, sobrepassats i desbordats.
Però sobretot està afectant a la ciutadania. Les darreres dades de llistes
d’espera (juny 2014) demostren que una quarta part dels 73.480 pacients que
esperen per ser intervinguts en una de les 14 intervencions garantides, superen el temps màxim de 6 mesos d’espera, el temps mig ha augmentat el
6’8% en un any i la llista d’espera de totes les intervencions és de 177.000 persones (22.000 persones més que al 2011) i cada vegada hi ha llistes d’espera
més llargues per a visita a especialistes als CAPs ( 110.000 persones esperen
per accedir a una prova diagnòstica tecnològica). Des de fa mesos, en diversos
grans hospitals catalans hi ha pacients que han d’esperar 3, 4 i 5 dies a urgències per tenir llit per a ingressar. Situació que s’ha agreujat amb les retallades
de llits i plantes de l’estiu.
Aquesta situació contrasta amb les derivacions en els últims 6 mesos de 6.200
pacients a “altres centres” per ser operats, la majoria centres privats amb ànim
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de lucre, i amb el creixement en percentatges d’entre un 20 i un 70% de la
despesa destinada a pagar serveis a empreses privades amb ànim de lucre.
Tot plegat, mostra una estratègia gens improvisada per anar afeblint els serveis de gestió pública, i eixamplant la part del pastís de negoci per als privats
amb ànim de lucre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern:
1) Garantir que la disponibilitat pressupostària per als hospitals de titularitat pública per al 2015 no serà inferior a l’executada el 2013, i que el
100% del pressupost d’aquests centres es destinarà a la prestació de
serveis sanitaris.
2) Recuperar, en les partides pressupostàries destinades a Salut, en un
màxim de 3 anys, els 1.600 milions d’euros retallats en despesa sanitària de 2010 a 2014.
3) Aturar la derivació de recursos, pacients i serveis dels hospitals de titularitat pública que no estiguin al 100% de la seva capacitat i que tinguin
plantes o quiròfans tancats cap a la sanitat privada amb ànim de lucre.

Proposta de resolució núm. 11
Integritat de l'ICS i contra la mercantilització del sistema sanitari públic

L'intent d'esmicolar l’Institut Català de la Salut en nombroses empreses o consorcis que debilitaran la més gran empresa pública de Catalunya i principal
proveïdora del Sistema Nacional de Salut s'emmarca en una estratègia gens
improvisada per anar afeblint els serveis de gestió pública, i eixamplant la part
del pastís de negoci per als privats amb ànim de lucre.
El consorci que es pretén crear a Lleida i els més que previsibles consorcis
posteriors a Tarragona i a Girona no neixen d’una necessitat assistencial, sinó
d’una voluntat política, la d’eliminar el principal obstacle pel creixement als
qui fan negoci amb la nostra salut.
La Llei de l’ICS, aprovada l’any 2007, amb un ampli suport parlamentari, permet optimitzar el seu funcionament i descentralitzar la presa de decisions sense la seva disgregació. Però enlloc d’aprofundir en el desplegament normatiu
que permetria modernitzar l’ICS, el Govern promou reformes, que sense debat
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ni consens, avancen cap a un canvi profund de l’ICS i del nostre sistema sanitari públic
I també en aquest marc, d’intentar fer negoci amb un dels drets bàsics de la
ciutadania, s’encabeix el projecte Visc+, amb el qual es pretén fer negoci amb
les dades dels usuaris del sistema sanitari català, mercantilitzant fins i tot la
gestió d’aquestes dades.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Garantir un Sistema Nacional de Salut, d’accés universal, de qualitat, de
provisió pública i finançat mitjançant impostos progressius. Un model
garant del dret a la salut de totes les persones que viuen a Catalunya en
igualtat de condicions. I, en conseqüència, no realitzar cap procés de
privatització ni de mercantilització dels centres i dels serveis sanitaris
públics del sistema català de salut.
2) Aturar el procés de creació d’un nou ens de gestió de les entitats proveïdores del sector públic de salut a Lleida i a qualsevol altre territori, que
puguin posar en perill la integritat de l’ICS. I garantir que les mesures
per desenvolupar la Llei 8/2007 de l’Institut Català de la Salut, amb
l’objectiu de millorar-ne l’eficiència i l’autonomia territorial, garanteixin
plenament el caràcter públic i la integritat de l’ICS, estiguin acordades
amb els professionals i els sindicats, i siguin debatudes i aprovades pel
Parlament de Catalunya.
3) Aturar el projecte Visc+ i sotmetre a un debat públic i polític les possibilitats i formules per a tractar i usar les dades del sistema sanitari públic,
per a finalitats socials i científiques, amb totals garanties ètiques i de
respecte de la privacitat.

Proposta de resolució núm. 12
Sobre el fenomen dels allotjaments turístics i l'excessiva càrrega turística en
determinats municipis o barris

Aquest estiu els veïns i veïnes de la Barceloneta, ha mostrat la seva disconformitat amb que a la ciutat de Barcelona, com també a d’altres zones de gran
afluència turística a la costa Brava, a la Costa Daurada o al Maresme, s’estigui
imposant un model turístic massificat, desregulat i sotmès als interessos especulatius, com s’ha posat de manifest amb la proliferació incontrolada
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d’habitatges que són llogats com a “departaments d’ús turístic”, amb els resultats nefastos de l’encariment del preu dels pisos, l’expulsió dels habitants
tradicionals i de molèsties al veïnat per actuacions incíviques.
Aquesta situació ha estat possible per les modificacions que el govern de
Convergència i Unió, amb el suport del PP, va imposar tant a la llei del dret a
l’habitatge com a la llei d’urbanisme, a través de les anomenades lleis òmnibus, el 2011 i 2012, tant bon punt van recuperar el poder a la Generalitat,
amb l’excusa de “facilitar i simplificar les activitats econòmiques i ajudar a la
recuperació econòmica”; Cal recordar també que CiU i el PP, amb la llei
9/2011, van modificar els articles 3 i 19, de la llei del dret a l’habitatge 18/2007-, per facilitar l’ús d’habitatges per “activitats econòmiques”, en general, sense requeriment d’autorització administrativa prèvia, en tant es va
suprimir el redactat inicial de la llei del dret a l’habitatge que regulava de forma restrictiva els habitatges d’us turístic, requeria autorització administrativa
expressa i prèvia, i sotmetia a informe previ vinculant del departament de la
Generalitat competent en matèria d’habitatge qualsevol normativa urbanística municipal –com la que va aprovar l’ Ajuntament de Barcelona- que suposés
alterar l’ús dels habitatges, i així mateix, amb la llei 3/2012, van modificar el
text refós de la llei d’urbanisme – en concret l’article 187 i concordants- per fer
possible –entre d’altres aspectes- que el canvi d’ús dels habitatges per ser destinats a “activitats econòmiques” es pogués fer amb una simple comunicació
prèvia, suprimint el requeriment de llicència urbanística prèvia.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1)

Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-Llei les modificacions
necessàries a la llei d’urbanisme de Catalunya; a la llei del dret a
l’habitatge per tal de, com a mínim:
a) Tornar a introduir el requeriment de prèvia llicència expressa, i
no simple acte de comunicació, per a la transformació d’usos residencials d’habitatge en allotjaments o apartaments turístics, albergs, hotels o qualsevol figura similar.
b) Introduir les mesures necessàries per impedir que en un edifici
de caràcter residencial, destinat a habitatge, es puguin introduir
usos d’allotjaments o apartaments turístic, albergs, hotels o similar, sense que existeixi un planejament urbanístic especial que ho
permeti, sempre de forma limitada i justificada per l’existència
d’una demanda turística significativa en el municipi respectiu.
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c) Tornar a introduir les mesures de la llei del dret a l’habitatge,
que permetien l’expropiació del ús d’habitatges desocupats de
forma injustificada o que no es destinin a habitatge permanent, ja
sigui en propietat o lloguer, per causa d’incompliment de la funció social de l’habitatge, per tal de destinar-los a lloguer social.

2) Promoure de forma urgent, per mitjà d’un Decret-Llei les modificacions necessàries en la llei d’Ordenació Territorial de Catalunya, Llei de
Turisme de Catalunya, Pla Territorial General de Catalunya i Plans Territorials Parcials vigents per tal de, com a mínim:
a) Requerir la tramitació i aprovació de Plans especial sectorials
d’usos turístics, en totes aquelles ciutats, viles, pobles i conurbacions afectats per la massificació turística, -amb especial incidència en la ciutat de Barcelona-, per tal de:
a.1) limitar, regular i controlar la “càrrega turística màxima
admissible” per mitjà de paràmetres objectiu.
a.2) establir mesures per tal que els Ajuntaments de municipis, amb massificació turística, puguin prohibir o limitar
els allotjaments turístics de qualsevol mena, no sols en
edificis d’habitatges ja existents, sinó també en aquells
barris o sectors en que predominen els habitatges destinats a residència permanent.
a.3) regular les activitats a l’espai públic i a l’espai privat
de caràcter públic (comerços, establiments, allotjaments,
etc)
b) Adoptar la mesura de suspensió immediata de concessió de llicències per introduir usos d’allotjaments o apartaments turístic,
albergs, hotels o similar, en aquells barris o sector de ciutats, viles, pobles i conurbacions afectats per la massificació turística, amb especial incidència en la ciutat de Barcelona, fins i tant no
s’aprovi el corresponent plantejament especial d’usos turísticresidencials.

1) Que els Departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Empresa i Ocupació,
d’Economia i coneixement i d’Interior, estableixin un pla de coordinació
dels seus serveis d’inspecció urbanístics, d’activitats i fiscal, amb els
Ajuntaments de municipis afectats, per tal de posar fi i sancionar el feModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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nomen dels allotjaments, apartaments o albergs turístics irregulars i
els actes d’incivisme derivats de l’excessiva concentració d’activitats
turístiques

2) Que la Secretaria d’Habitatge del Departament de Territori i Sostenibilitat:
a) Apliqui un programa especial d’adquisició d’habitatges buits en els
barris o sectors afectats per la presència d’ pressió d’usos turístics i
allotjaments, apartaments o albergs turístics irregulars, per tal de destinar-los a lloguer social.
b) Doti de més personal als serveis d’inspecció i disciplina en matèria
d’habitatge, en col·laboració amb els municipis afectats per tal
d’ampliar i agilitzar les investigacions de possibles casos d’assetjament
o mobbing immobiliari, relacionats amb la concentració de pisos turístics en una mateixa finca.
5) Introduir de forma urgent, per mitjà d’un Decret-llei, les modificacions legislatives necessàries per tal que es destini la recaptació de la taxa turística que
es recapta en ciutats, viles, pobles i conurbacions afectades per la massificació
turística a compensar els impactes de l'activitat turística en tots els serveis
municipals i en els serveis i usos privats i contribuir al benestar comú a través
del finançament d’infraestructures i serveis bàsics compartits.

Proposta de resolució núm. 13
Sobre les obres corresponents a la subestació de 400/200 Kv (Gramenet) i la
implantació de les línies de 400 Kv

La planificació estatal vigent en matèria energètica inclou el desplegament
d’una xarxa de línies de 400 kV dins de l’àmbit metropolità. Aquesta respon a
una estratègia dins de la qual es contempla la construcció de tres subestacions
de 400/200 kV (Gramenet, Desvern i Viladecans) i les seves corresponents
connexions a través del Parc Natural de Collserola.
La implantació de la xarxa de 400 kV a l’àmbit metropolità és una línia nova
que comporta un projecte global de prou complexitat i implicacions com per a
què, encara que per motius operatius, es desglossi en diferents projectes constructius, aquests no s’aprovin ni es materialitzin sense tenir present el fet que
es tracta d’una línia nova que exigeix la seva consideració, en totes les seves
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vessants, com a projecte global. Per tant, no es pot efectuar un tractament separat de les diferents parts del projecte ni des del punt de vista tècnic, ni ambiental, ni territorial, sense considerar, globalment, tota la línia i els seus efectes.
Les subestacions i les connexions previstes afecten indrets amb fortes conseqüències socials i ambientals, tant per la proximitat de les actuacions als nuclis
urbans com per les afectacions ecològiques que suposen, entre les quals les
més evidents són l’ocupació de terrenys inclosos dins del Parc Natural de Collserola i del Parc Natural de la Serralada de Marina.
D’altra banda, l’evolució de la demanda en els últims anys introdueix nous
elements socials i econòmics que poden suposar canvis en la filosofia del projecte. Així mateix, és evident, que la saturació actual de línies sobre el territori
metropolità fa palès la necessitat d’una nova racionalització d’aquestes infraestructures, simplificant la seva distribució i eliminant-ne quan sigui possible.
Així, l’inici dels treballs de la subestació de 400/200 kV, denominada Gramenet, sense cap acord amb les diferents administracions territorials sobre el
conjunt del projecte, ha provocat un fort rebuig social. De manera que REE ha
decidit aturar les obres cautelarment mentre redacta una proposta alternativa.
Dins d’aquest context, la Comissió Europea va obrir dijous 4 de juliol de 2014
un procediment d'infracció a l'Estat espanyol perquè, precisament, no s’han fet
els estudis d'impacte ambiental abans de construir la línia MAT entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet. La Comissió Europea, que va enviar una carta
al Ministeri d'afers estrangers espanyol, remarca que, abans d'autoritzar un
projecte, les autoritats competents han d'haver-se assegurat que s'ha fet l'estudi d'impacte ambiental corresponent i, a més, l'han de posar a disposició del
públic. L'executiu comunitari, alhora, adverteix que cal tenir en compte especialment que la línia elèctrica que transportarà molta més potència creua una de
les regions més poblades de l’Estat, l'àrea metropolitana de Barcelona, i dóna
al govern espanyol dos mesos de termini per a respondre.

1) El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir a REE a no reiniciar
les obres de la subestació Gramenet dins del terme municipal de Santa
Coloma de Gramenet i totes les actuacions referents a la xarxa metropolitana de 400 KV fins que no s’hagi tancat un acord entre les diferents
administracions concurrents en relació al Projecte Global d’implantació
de la nova línia de 400 kV al territori metropolità.
Aquest acord hauria d’incloure les consideracions següents:
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a) Una justificació de la necessitat de la infraestructura elèctrica de 400
kV, amb les corresponents subestacions, d’acord amb els requeriments econòmics, socials i ambientals del territori.
b) Que REE mantingui l’aturada de les obres de la subestació Gramenet
dins del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i totes les
actuacions referents a la xarxa metropolitana de 400 kV, fins que no
s’hagi tancat un acord amb les diferents administracions concurrents.
c) Un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola
que inclogui un projecte de racionalització de línies existents amb un
programa d’execució que garanteixi el desmantellament de les línies
que deixin de ser necessàries.

Proposta de resolució núm. 14
Manteniment salarial i ocupació de qualitat

El darrer informe sobre perspectives de l’ocupació de l’OCDE assenyala que
s’ha produït una caiguda d’ingressos a les llars del nostre país d’una mitjana
de 2.600 euros per persona entre 2008 i 2012, a causa de la crisi del mercat
de treball. A més, aquesta disminució d’ingressos no ha afectat tothom per
igual, sinó que les dificultats s’han concentrat a les llars més desafavorides,
especialment aquelles que estan afectades per la desocupació dels seus membres, havent-se incrementat les desigualtats entre la població més rica i la població més pobre i havent disminuït les prestacions socials per poder-hi fer
front.
En aquest mateix informe, però, remarca que els ajustos salarials no s’han fet
servir de forma generalitzada per part de les empreses per millorar la seva
competitivitat, sinó per garantir la seva rendibilitat i conclou que, en aquests
moments, les retallades salarials són contraproduents per la creació
d’ocupació i per la dinamització de l’economia perquè agreugen el risc de pobresa i tenen un efecte depressiu sobre la demanda. Així mateix, recomana als
governs que implementin polítiques que elevin la inversió pública per poder
apuntalar la demanda agregada i impulsar l'ocupació a curt termini.
És a partir d’aquest context que es pot concloure que les polítiques
d’austeritat salarial i de precarització laboral aplicades fins ara no poden aportar en el futur els instruments necessaris ni per la recuperació econòmica ni
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per l’increment de l’ocupació, mentre que, en canvi, aprofundeixen en les
desigualtats socials i l’empobriment de la població.
Per revertir la situació i poder crear ocupació de qualitat cal garantir uns salaris
dignes que puguin mantenir i incrementar el poder adquisitiu de la ciutadania,
especialment en els sectors socialment més desafavorits i més afectats per la
crisi del mercat de treball.
Però és aquest mateix informe el que apunta en la direcció d’algunes propostes que no només assenyalen les mancances de les polítiques d’austeritat, sinó
com transformar-les i en quina direcció. Cal destacar, entre d’altres, la demanda de més inversió pública en polítiques d’ocupació, garantir l’estabilitat de les
polítiques públiques de R+D+I ajudant a incrementar-ne la inversió tan pública
com privada o l’aposta decidida per l’economia verda amb la perspectiva d’un
canvi de model productiu que permeti un creixement industrial sota els paràmetres de la sostenibilitat com a element de transformació.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Impulsar, juntament amb els agents socials i econòmics, la recerca
d’un acord que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu, la
millora de les condicions laborals i la recuperació salarial com a elements dinamitzadors de l’economia i de la creació d’ocupació de
qualitat. Així doncs caldrà iniciar el procés negociant amb els agents
socials en el marc de les meses de la funció pública les condicions
per recuperar el poder adquisitiu i garantir la millora de les condicions de treball del personal al servei de l’administració.
2) Aprofundir en les mesures de reactivació econòmica tenint en compte especialment aquests tres elements essencials:
a) L’increment de la inversió pública en polítiques d’ocupació.
b) L’estabilitat de les polítiques públiques en R+D+I que en permetin
l’increment de la inversió pública i privada.
c) L’aposta estratègica en economia verda per impulsar un canvi de
model productiu que permeti un creixement industrial sota els
paràmetres de la sostenibilitat. Com a primer pas, Crear l’Agència
per l’Estalvi i les Energies Renovables com entitat pública empresarial, amb personalitat jurídica pròpia, per fomentar l’estalvi,
aconseguir una millora de l’eficiència energètica i per assegurar
que el sistema energètic català tingui la màxima participació
d’energies renovables.
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Proposta de resolució núm. 15
Economia social

L’economia social juga un paper important com a alternativa als reptes econòmics i socials que se’ns plantegen al nostre país. Ha demostrat ser un sector
resistent a la crisi, juga un paper destacat en la inserció laboral i representa
una manera diferent d’entendre les relacions socials, econòmiques i laborals
que les del capitalisme especulatiu que està mostrant amb cruesa les errades
del seu disseny.
Les taxes d’atur insuportables i la devaluació salarial aboquen a una desigualtat creixent. El gran capital, sovint amb anonimat, ataca el sindicalisme,
menysprea les relacions democràtiques i la cultura de les classes treballadores
i ha desenvolupat un model de globalització que és injust amb el treball i que
té en les polítiques d’austeritat el seu millor aliat, convertint-les més en un
problema social que en part de la solució.
Davant d’això, l’economia social i solidària i, dins d’ella, el cooperativisme,
perquè té valors i principis, perquè té com a centre el treball i el capital només
com a recurs, és part d’una alternativa real i un element indispensable per sortir de la crisi i per canviar el sistema de relacions injust i poc equitatiu.
És necessari, per tant, un impuls d’aquest model i això requereix el foment
planificat i organitzat del propi sector i el suport de les administracions públiques. Si bé és cert que l’economia social representa ja en l’actualitat el 7% del
PIB i un 12% de l’ocupació, hauríem d’aspirar a potenciar-la per poder arribar a
representar a curt termini un 10% del PIB i un horitzó del 30%

1) El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de treballar per
què es produeixi una transició de l'economia catalana des del model actual de capitalisme especulatiu cap a una economia plural on tingui un
pes específic l’economia social i solidària.
2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Estudiar les mesures legislatives necessàries perquè l’economia catalana arribi progressivament a l’horitzó del 2020 a un equilibri entre
el sector públic, el sector privat i el sector de les economies socials,
solidàries i alternatives.
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b) Presentar un pla d’acció per al foment de l’economia social i solidària
durant el proper 2015 que contempli entre d’altres les següents mesures:
c) Elaborar un pla de finançament a les empreses de l’economia social
que tingui en compte el foment de la inversió cap a aquestes empreses, la seva capitalització i una línia específica de finançament de
l’Institut Català de Finances,
d) Elaborar un pla d’impuls de l’emprenedoria social i especialment
dels projectes de transformació social i ambiental o els de desenvolupament territorial i sobirania alimentària.
e) Revisar l'aplicació de les clàusules socials en la contractació pública i
la compra pública.
f) Elaborar un pla de foment i difusió del coneixement de l’economia
social i solidària, tant en l’entorn educatiu com en el suport a les diferents manifestacions de l'economia social al territori.
g) Incrementar els fons destinats a polítiques actives d'ocupació en empreses d'inserció, centres especials de treball i en les cooperatives,
especialment en les d'iniciativa social.

Proposta de resolució núm. 16
Joventut

El 25 de juliol de 2013 es va celebrar un ple monogràfic sobre la situació de la
gent jove a Catalunya. Els grups sol·licitants enteníem que la gent jove és un
dels col·lectius més afectats per la crisi i per les polítiques d'austeritat, i que
les xifres demostraven, i així segueix passant, que la situació és dramàtica i
urgent per a una generació sencera.
Malgrat no haver-se aprovat tot el que consideràvem necessari i una manca de
dotació pressupostària per tirar endavant els acords presos, es van acordar
algunes mesures que podien ajudar a millorar la situació de la gent jove. La
majoria d'aquestes no s'han tirat endavant, o d’una manera que no soluciona
els problemes reals del i les joves.
Les persones joves que es troben en una etapa vital que es caracteritza precisament per ser el moment en què prenen les decisions mes importants de les
seves vides, van construint projectes de vida i s’emancipen econòmicament i
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple

27

Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

personal. No obstant, cada vegada es trobem amb més impediments per a ferho. Les males condicions a què tradicionalment ha estat sotmès el jovent, en
matèria d’habitatge i treball, estan empitjorant i allargant-se: la situació inestable i precària del jovent està esdevenint crònica i estructural. I així ho demostra la ineficàcia de les polítiques aplicades pel part del govern ja que la taxa
d’emancipació, ha descendit a nivells de fa 10 anys.
Després de dècades de desregulació laboral, promoguda per les successives
Reformes laborals que s’han aprovat sota l'excusa de combatre un atur juvenil
crònic, s’ha arribat a una completa naturalització de la precarietat entre la població jove, que en la seva gran majoria no coneix cap altre règim contractual
que no sigui el temporal i no es pot permetre marxar de la llar familiar, o ho ha
de fer en condicions precàries.
I pel que fa a la Garantia Juvenil, presentada el passat 10 de setembre pel govern, no creiem que compleixi el acord presos durant el ple monogràfic de joves, pesem que cal dotar-la d’un pressupost sense disponibilitats pressupostaries, per tal de que sigui una proposta innovadora i que incideixi realment en
pal·liar el greu problema d’atur dels i les joves a Catalunya. S’ha d’adaptar als
diferents perfils de qualificació, entenent que molts d’ells no necessiten cap
tipus de pràctica, beca, ni formació addicional. El que necessiten són oportunitats que els permetin començar o continuar en el món del treball, amb una feina digna. Rebutgem que les mesures per a l’estímul a la contractació tornin a
raure en les velles, usades i inútils polítiques d’estalvis a la cotització, incentius i bonificacions, sense cap tipus de mesura prevista per la desprecarització
del mercat de treball, no garanteix cap mesura per reduir la temporalitat, els
baixos salaris, la rotació excessiva i la no contractació s’han convertit en la
realitat laboral per a la majoria dels i les joves a Catalunya. Sinó que la funció
de Garantia Juvenil ha de ser la inserció i millora de la qualitat del treball.
I pel que fa a una de les mesures aprovades en el Ple de Joves que no s’han
complert es la que preveia iniciar immediatament un conjunt de mesures per a
aturar l’exili econòmic a què ja s’han vist forçats més de cinquanta mil joves
catalans, a facilitar-ne el retorn.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Donar compliment de les mesures del ple en un termini màxim de 2
mesos.
2) Presentar un pla per combatre l'exili econòmic, la mobilitat forçosa
de la gent jove de Catalunya, que inclogui:
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a) Un estudi, a través de l’Observatori Català de la Joventut i les
fonts independents que siguin necessàries, sobre el fenomen, el
volum de gent afectada i les característiques d'aquesta emigració
forçosa.
b) Fer acompanyament de les persones que es veuen obligades a
marxar, també en els països receptors. Coordinació amb la UE.
Assessorament sobre drets laborals i socials (salut, educació,
atur, etc.).
c) Fer acompanyament de les persones que tornen en la recerca de
feina.
d) Recuperar els espais de concertació social.
3) Dotar el pressupost per combatre l’atur juvenil a banda del que preveu la Garantia juvenil amb 150 milions d’euros.
4) Que l’actual Direcció General de Joventut, adscrita al Departament de
Benestar i Família, passi a ser una secretaria general transversal dependent del Departament de la Presidència, en compliment del programa electoral de CiU.

Proposta de resolució núm. 17
Pobresa energètica, renda garantida de ciutadania i autonomia personal

El passat mes de març, el Parlament de Catalunya va celebrar un ple monogràfic sobre la pobresa i la desigualtat. L’objectiu principal d’aquell ple va ser trobar els mecanismes per fer front al l'increment de la vulnerabilitat social de la
nostra societat. Sis mesos després, molts dels acords que es van assolir llavors
i que es van materialitzar en diverses resolucions continuen sense executar-se i
sense rebre cap resposta eficaç per part del Govern de la Generalitat, es tracta
principalment de mesures adreçades a garantir que totes les persones tinguin
assegurades les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida
digna.
Des del Grup Parlamentari ICV-EUiA, enteníem que aquests acords eren insuficients, que es podia haver anat més enllà, però encara resulta més greu que
allò acordat no es faci efectiu i menys atesa la greu situació d'emergència social que viu el País.
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Únicament una mesura de les que tenien calendari d'aplicació s'ha dut a terme
en temps i forma, és el que hem pogut llegir en l'Informe relatiu a la Resolució
577/X, del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats, que hem rebut els Grups Parlamentaris.
Així per fer front a la pobresa energètica constatem que malgrat la creació de
la
Taula contra la pobresa energètica, el Govern encara no ha presentat
l’informe d’avaluació del Decret, ni ha fet efectiu l'acord sobre la seva modificació que ha de permetre ampliar la moratòria a un any, i que entre d'altres ha
de definir un preu social i qui són els col·lectius vulnerables. És d'urgència extrema ja que l'hivern s'apropa i a Catalunya el 15% de les llars a Catalunya no
poden escalfar casa seva.
El Govern des de l'agost del 2013 ha anat retallant per la porta del darrer la
Llei d'Autonomia Personal i Dependència , així l' agost dels 2013, va suspendre la prestació econòmica vinculada per accedir a residència. Aquesta prestació és un Dret subjectiu garantit, reconegut a la llei i que en els acords del Ple
monogràfic contra la pobresa i les desigualtats contemplaven la seva restitució
al Setembre per al "col·lectiu de persones més vulnerables", ara mateix el Govern ni ha definit quins són aquests col·lectius i ni molt menys ha reprès la
prestació.
Per contra el Govern, a banda d’incrementar el copagament en la cartera de
serveis socials, ha inclòs el patrimoni en la fórmula per calcular la capacitat
econòmica de la persona amb dependència, provocant major regressivitat (degut als topalls de renda) i burocràcia en el sistema.
El nostre País viu en emergència habitacional tant pel que fa a execucions
hipotecàries com a desnonaments d’impagament per lloguer tal i com indica
l’observatori DESC i aquesta emergència per tant és també social ja que la majoria són habitatge habitual, amb persones vulnerables, famílies amb infants.
Per últim, s’està posant de manifest un retard injustificat en la tramitació de la
ILP de la Renda Garantida de Ciutadania malgrat el seu caràcter d’urgència,
contradient el consens manifest per una majoria dels grups parlamentaris de
situar-la en el centre de debat de les mesures per lluitar contra la pobresa.
D'altra banda, en els darrers temps es ve constatant l'incompliment flagrant i
reiterat, per part del Govern, de resolucions i mocions aprovades per aquest
Parlament, que en alguns fins i tot casos han estat votades per unanimitat, és a
dir, amb el vot favorable del grup parlamentari que dóna suport al Govern.
El Parlament representa el poble de Catalunya. El seu origen en l'elecció democràtica i directa dóna la força suprema al Parlament i en fa la primera institució
de la Generalitat, de la qual neixen totes les altres. L'incompliment d'acords
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parlamentaris representa, per tant, un menysteniment a la institució, als seus
representants i als seus representats. Per tot això,

El Parlament de Catalunya exigeix el compliment de les resolucions aprovades
pel Parlament en el Ple contra la pobresa i, concretament, insta el Govern a que
de manera immediata:
1) Presenti l’informe d’avaluació i el decret de modificació del Decret Llei
6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del
20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya que permeti garantir
l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas abans de la primera quinzena d'Octubre.
2) Garanteixi el caràcter urgent, i no més retards injustificats, en la tramitació de la ILP de la Renda Garantida de Ciutadania.
3) Activi les PEV, Prestació Econòmica Vinculada a centres residencials per
a gent gran i revertir les darreres mesures dirigides a incrementar el copagament i comptabilitzar el patrimoni de les persones usuàries del sistema de dependència abans de la primera quinzena d'Octubre.
4) Disposi d’una partida oberta que garanteixi una beca menjador i una
alimentació adequada per als infants i adolescents en risc de pobresa.
5) Aturin els desnonaments d’habitatges amb famílies amb menors i promogui ajudes al lloguer per aquestes famílies.
6) Acatar els mandants parlamentaris i a complir les resolucions i mocions
aprovades durant la present legislatura.

Proposta de resolució núm. 18
Un sistema educatiu públic de qualitat: educació i universitat

El curs 2014-2015 comença la implantació de la LOMCE. Aquesta llei, aprovada
pel govern del PP sense el consens de la comunitat educativa, dels sindicats i la
resta dels partits polítics, és el pitjor atac a l’educació del nostre país en 35
anys i pretén consolidar un canvi de model educatiu.
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La LOMCE:
Recentralitza les decisions educatives pel que fa al currículum perquè l’Estat
marca la major part de continguts (assignatures troncals) i ho fa de forma efectiva creant nombroses avaluacions o revàlides comunes per a tot l’Estat com a
eina de control sobre la metodologia, el contingut i els valors i com a condicionant als mestres a l’hora de prioritzar continguts. Significa un clar procés
d’homogeneïtzació.
Actua en contra de la cohesió social perquè no fa cap referència als alumnes
amb necessitats educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats
des de 2n ESO amb la creació de tres itineraris acadèmics diferenciats. Menysprea els ensenyaments aplicats o pràctics i crea la formació professional bàsica
pels que obtenen pitjors resultats acadèmics. També separa els alumnes en
funció de l’elecció de l’assignatura de Religió i incentiva la segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les escoles que la practiquen.
Ataca el model d’immersió lingüística, perquè també pretén segregar els
alumnes en funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal.
A més de fomentar l’exclusió i la segregació, la LOMCE promou la competència
entre l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la cooperació i el
treball en equip. Preveu la publicació de rànquings i es prioritzen els resultats
per davant de la qualitat i de l’equitat dels processos educatius. Es preveuen
mesures correctores pels centres amb baixos resultats.
Va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu perquè elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de la cúpula eclesial, torna a col·locar amb força la Religió com assignatura que compta per a la nota final d’ESO.
És un atac al model d’escola democràtica perquè la participació del professorat
i les famílies queda reduïda, es limita l’autonomia dels centres, els consells
escolars seran consultius i perden competències en favor de les direccions que
són escollides amb més intervenció per part de l’Administració.
Relega els governs locals. Els municipis deixen de ser interlocutors per a la
programació de l’oferta educativa i no tindran representants en els consells
escolars d’escoles concertades. Aquest fet queda reforçat per la reducció de
les competències municipals inclosa en la Llei de Bases de Règim Local (LRSAL).
Afavoreix la privatització i l’esperit mercantilista. Amplia la durada dels concerts econòmics a sis anys, blinda les escoles d’elit que segreguen els alumnes
per sexes, permet la selecció d’alumnes, crea rànquings de resultats i no assegura la gratuïtat en l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris. Tampoc
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garanteix l’oferta pública suficient en un territori perquè l’oferta s’ordenarà en
funció de la demanda de les famílies. L’escola pública pot quedar com a oferta
subsidiària de la concertada.
Oblida l’educació de les persones adultes i l’educació al llarg de la vida.
Però si l’aplicació de la LOMCE pot ser un greu problema per a l’educació al
nostre país, les retallades educatives del govern de CiU i un desplegament ideològic de la LEC ho han estat també al llarg dels darrers quatre anys perquè
han tingut la voluntat d’afeblir l’educació pública. Aquestes mesures per part
del Govern han significat:

Pel que fa als recursos humans i econòmics
La reducció del pressupost d’Educació en un 22% (1.200 milions d’euros) en
quatre anys (2010-2014). El PIB català dedicat a Educació és del 3,6%, enfront
del 5,2% en el conjunt de països de la UE. L’objectiu del Pacte Nacional per
l’Educació era situar-lo en el 6%.
El retorn a la diferenciació de l’oferta pública i concertada: desaparició de la 6ª
hora a quasi la totalitat de l’educació primària pública, jornada compactada
solament a instituts públics, no creació d’instituts-escola públics. Manteniment
del concert a les escoles que segreguen per sexe (25 M€ per curs).
L’eliminació del finançament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
a les bressols municipals i a les escoles municipals de música i dansa.
L’augment d’un 65% de les taxes universitàries en tan sols un curs i la insuficiència de recursos en beques.
La creació de noves taxes en la Formació Professional pública i la manca de
recursos suficients pel conjunt de la FP.
L’augment desmesurat de les taxes de les Escoles Oficials d’Idiomes.

Pel que fa als programes de cohesió social
El retard de 6 mesos en el pagament de les beques menjador a les escoles i
disminució de la partida.
La desaparició de les beques a l’escolaritat a les bressols pels fills de famílies
sense recursos.
La desaparició pràcticament total de la partida dels programes de cohesió social com els Plans Educatius d’Entorn, disminució d’aules d’acollida i de programes de segona oportunitat com els PQPI.
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L’eliminació de les polítiques de reequilibri dels alumnes nouvinguts entre les
escoles publiques i concertades amb la supressió dels ajuts econòmics.
La desaparició total del finançament de les activitats de les AMPA com el servei
d’acollida, les extraescolars i els projectes de socialització de llibres i de material curricular digital. La supressió del conveni de suport a la FAPAC i FAPAES.

Pel que fa a la coresponsabilitat
L’afebliment de la coresponsabilitat dels governs locals: oficines municipals
d’escolarització (OME) sense cap subvenció, convenis de coresponsabilitat i
zones educatives sense cap desenvolupament.
La davallada espectacular de les obres de noves edificacions i de reformes en
els centres públics per part del Departament. Incompliment dels compromisos
signats amb els municipis.

Pel que fa al professorat
L’empitjorament de les condicions laborals: reducció de plantilles, augment de
ràtios, augment hores lectives, problemes en les substitucions de les baixes,
reducció salarial... Forta disminució del nombre de places de formació inicial
de mestres.
La reducció de la plantilla en 3.000 docents tot i haver augmentat prop de
60.000 alumnes en els darrers 4 anys. Per mantenir les ràtios del 2010
s’haurien d’haver contractat més de 6.000 professors més i no tan sols 800
com s’afirma des de la conselleria.
La reducció de les places de formació bàsica del professorat i dels recursos de
la formació permanent.

Pel que fa a l’Educació en el lleure
Cap desenvolupament de les polítiques d’educació en el lleure plantejades a la
LEC ni en el document pactat amb tot el sector l’any 2010.
D’altra banda, l’educació superior i la recerca són un dels pilars fonamentals
del nostre estat de benestar ja que es tracta d’una de les inversions e futur que
fa la societat per promoure el creixement econòmic, el benestar, la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social. Per tant, són les Universitats Públiques les
que han de jugar un paper fonamental en el canvi social i de model productiu,
per convertir-se en motor del creixement econòmic de Catalunya.
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Les polítiques del govern de CiU demostren el contrari, les Universitats Públiques porten anys patint molt directament els incompliments dels compromisos
de finançament acordats i la reducció d’assignacions pressupostàries any rere
any. Aquesta situació ha comportat que les Universitats arrosseguin un important dèficit estructural. Una nova reducció pressupostària suposaria una agressió sense precedents a la universitat pública catalana.
A més de les conseqüències resultants de la reducció pressupostària, s’hi sumen les enormes dificultats de tresoreria, causades en gran part pel que fet
que les quantitats que han estat consignades en els pressupostos aprovats pel
Parlament, no han arribat a les universitats i han generat un deute difícil de
reduir. L’acumulació del deute pendent del 2010 al 2013 que té la Generalitat
de Catalunya amb les universitats públiques (7 de presencials i 1 d’oberta) és
de 250 milions d’euros. L'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP),
que agrupa els rectors i presidents dels consells socials de les universitats de
Catalunya, van denunciar que seria impossible assumir les noves reduccions
pressupostàries.
Les universitats públiques catalanes han demostrat sobradament la seva responsabilitat davant la greu situació econòmica, per una banda amb les successives reduccions pressupostàries i per altra banda presentant un pla
d’estabilitat pressupostària per anar eixugant els seus dèficits acumulats. Deixant clar que també rebutgem la reducció que va haver-hi en els pressupostos generals de l'Estat en matèria universitària i científica, i també pel que fa a
beques i investigació. El finançament de les universitats catalanes està per
sota de la resta de la Unió Europea i també de l'estat espanyol.
Tenim el profund convenciment que invertir en la formació de milers de joves
i transferència del coneixement resulta imprescindible per al futur del país, es
per això que

El Parlament de Catalunya insta el Govern a :

1) Derogar els concerts a les escoles concertades elitistes que no compleixen amb les exigències de gratuïtat, seleccionant i segregant l’alumnat
per sexe o amb el cobrament d’altes quotes per vies fraudulentes i destinar aquest import a recuperar el pressupost a retornar a les ràtios de
2010 incrementant la plantilla de docents i del personal de suport i re-
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forç i el finançament per alumne a les escoles bressol, a les escoles de
música i de dansa.
2) Fer les gestions davant el Govern de l'Estat perquè derogui la LOMCE i
modificar en profunditat de la LEC en consens amb la comunitat educativa.
3) Elaborar i presentar un Pla de regularització de tresoreria i de minoració
del deute i eliminar l'actual sistema de taxes universitàries que allunya a
les famílies més vulnerables del dret a accés a l’educació superior.

Proposta de resolució núm. 19
Sobre el Segarra Garrigues i el seu model agrari

Existeix un informe entregat al Govern de la Generalitat per part del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible durant el passat any 2013, el qual
ha estat requerit a través de diferents mocions durant aquesta legislatura sense rebre cap resposta del Govern més enllà de que “el Govern no disposa de
cap informe elaborat pel CADS”. Durant el mes d’agost d’aquest any 2014 diferent mitjans de comunicació com el País i Sentit Crític han tingut accés a
l’informe ocult que, entre altres coses, qüestiona la viabilitat econòmica del
Canal Segarra Garrigues. Aquest mateix informe parla d’un excés d’optimisme
respecte a les planificacions i aspiracions del CSG sobretot quant a encariment
de l’obra, és a dir, sobre la seva desviació pressupostària però també per
l’escàs interès dels regants en formar part d’aquest projecte.
L’obra que ha entusiasmat més el sector agrícola de les terres de Lleida és ara
el paradigma de la mala planificació, gestió econòmica i mediambiental pel que
fa a l’obra pública catalana. Ara també és el paradigma de la manca de transparència del Govern. Per aquest motiu l’informe del CADS també recomanava
una auditoria independent dels propis costos del canal.
Una de les solucions que apareix en l’informe per tal de fer viable el canal és la
“d’aprofitar la infraestructura per altres usos no agraris” ja que les previsions
per al regadiu van ser excessivament optimistes i el projecte es troba en una
“complexa situació econòmica”. El text també reflexiona sobre els cultius de
secà que tenen un gran valor afegit, fet que no s’havia tingut en compte abans
a pesar de múltiples advertiments. Actualment fer inversions per convertir el
secà en regadiu no compensa alguns pagesos que ja troben en el cultiu de secà el rendiment adequat.
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Així mateix al CGS actualment no només li afecta la seva viabilitat econòmica
sinó també de model agrícola que s’hi genera en el seu entorn. La política
agrícola de la Generalitat així com de l’entorn del canal ha d’esdevenir una eina
que garanteixi l’activitat agrícola i ramadera sostenible, que preservi els recursos naturals, la biodiversitat i els béns i serveis ecosistèmics, garantint la sobirania i seguretat alimentàries, la cohesió territorial i el nivell de renda dels
productors petits i mitjans. També el desenvolupament rural amb equitat i
igualtat d’oportunitats.
Lleida, com a principal capital agrícola i principal zona de producció agropecuària té una responsabilitat davant el món i els consumidors/es. La continuïtat
del model agroindustrial suposa utilitzar encara gran quantitat de pesticides i
herbicides, també per a la producció d’Organismes Genèticament Modificats.
En àdhuc, aquest model comporta un consum d’aigua i energia difícils
d’assumir ecològicament.
Catalunya es deficitària en matèries primeres per alimentació animal ecològica,
entre altres motius, degut al risc de contaminació que suposa que gairebé tot
el panís que es produeix aquí és OGM però també per la manca de terreny per
guardar les distàncies mínimes de seguretat en produccions importants en
qualitat i quantitat; condicions que es podrien aconseguir reservant terrenys
del CSG.
El model agrícola basat en els agroquímics es presenta generalment com l'únic
model vàlid per aconseguir unes produccions agrícoles elevades que garanteixin la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles i la seguretat alimentària i sobre tot la de les gras corporacions internacionals de la industria agroalimentària. Aquest fet condiciona directament les polítiques agràries i
mediambientals nacionals, els plans d'estudi i de recerca de les universitats,
i el plantejament de projectes d'abast regional i nacional com és el projecte del
Segarra Garrigues.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Publicar i explicar en seu parlamentària l’informe complert del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible sobre la viabilitat econòmica del Canal Segarra-Garrigues entregat l’any 2013 al Govern de la Generalitat.
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2) Realitzar, en el termini d’un any, una auditoria de caràcter independent i
participatiu que avaluï els costos que ha suposat fins al 2014 el projecte
de regadiu del canal Segarra-Garrigues.
3) Elaborar en el termini de sis mesos, un Pla Pilot de Gestió i Protecció del
Sòl Agrari vinculat al Segarra Garrigues que inclogui l’agricultura ecològica sense transgènics com a principal model d’explotació.
4) Crear en el termini de tres mesos una Comissió d’Estudi sobre la viabilitat econòmica del Canal Segarra Garrigues, amb la participació dels
grups parlamentaris.

Proposta de resolució núm. 20
Sobre les polítiques d'austeritat i l'economia catalana

El Govern de la Generalitat ha estat capdavanter en l’aplicació de les polítiques
d’austeritat, contribuint a la reducció del dèficit del conjunt de l’Estat en un
28,5%, 5.163M€. La política de retallades ha suposat una reducció de la despesa pública del 20%, la despesa real per càpita es situa en nivell de fa deu anys i
estem a la cua d’Europa en despesa social, amb el 6,5% del PIB.
Aquesta política ha provocat l’afebliment dels serveis públics, afavorint
l’objectiu del Govern de transferir recursos i capacitat d’intervenció al sector
privat, en camps com la sanitat o la gestió del cicle de l’aigua.
Els objectius de reducció del dèficit, aprovats en el marc del Consell de Política
Fiscal i Financera, suposaran un ajust addicional de més de 3.700M€, fins arribar al dèficit zero en 2017.
La política de consolidació fiscal s’ha demostrat fracassada tant a Catalunya
com en el conjunt d’Europa. Novament ens trobem a les portes d’una possible
nova recessió. El creixement econòmic és raquític, l’atur es troba en nivells
inacceptablement elevats, l’empobriment i les desigualtats no han parat de
créixer.
Aquestes polítiques estan provocant un creixement obscè de les desigualtats
(de classe, de gènere i generacionals) i la concentració de poder i riquesa en
poques mans.
La societat catalana té dos reptes fonamentals: exercir el dret a decidir, també
en l’àmbit social i econòmic, i la superació d’unes polítiques inútils i injustes
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que impossibiliten la transició de Catalunya cap a un model econòmic i social
basat en la justícia social i la sostenibilitat ambiental.

1) El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a les polítiques de consolidació fiscal establertes en el Pacte d’Estabilitat i en els objectius del dèficit impulsades per les institucions europees i acceptades acríticament
pel Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat. Unes polítiques
d’austeritat que s’han demostrat fracassades: no han promogut ni la reactivació de l’economia ni la creació d’ocupació, han incrementat les
desigualtats socials i la pobresa, l’endeutament públic i poden provocar
una nova recessió de l’economia europea.
2) El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig als objectius de reducció del dèficit aprovats pel Govern de l’Estat i el seu repartiment entre les administracions públiques, que perjudiquen les possibilitats de
recuperació econòmica i afebleixen greument els serveis públics. Uns
objectius que són clarament discriminatoris per la Generalitat i el conjunt de Comunitats Autònomes, que gestionen un terç de la despesa, i
els Ajuntaments, doncs el Govern de l’Estat es reserva el 81.8% del marge de dèficit, deixant a les CCAA el 18,2% i als Ajuntaments el 0%.
3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar al Govern de l’Estat una proposta de moratòria sobre el
compliment de dèficit fins que el nivell de desocupació no es situï en
el 15%.
b) Presentar en els pressupostos de la Generalitat per 2015 un pla financer plurianual per a la recuperació de la despesa pública, revertint les retallades, i la convergència en despesa social amb els països
més avançats de la UE.
c) Incloure en els pressupostos per 2015 les partides i les previsions
necessàries per:
5) La recuperació de les pagues extraordinàries dels treballadors públics.
6) La restitució 100% de jornada i salari al personal interí i substitut.
7) La recuperació de l’ocupació perduda en els darrers anys.
8) La recuperació progressiva del poder adquisitiu.
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d) Informar el Parlament de Catalunya, de forma detallada, de les mesures previstes per donar compliment a les previsions dels pressupostos de la Generalitat per 2014 d’uns ingressos per la venda d’actius i
concessions per valor de 2.300M€.
e) No realitzar cap venda d’actius o concessió de la gestió que afecti al
parc públic d’habitatges o als serveis públics de gestió de l’aigua i el
sanejament.
f) Presentar en el projecte de llei de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic una política d’ingressos justa, solidària
i ambiental que com a mínim contempli els eixos següents:
9) Impulsar un gravamen sobre les grans fortunes, vinculat a la renda i
de caràcter progressiu, gravant totes les rendes superiors a
500.000€ anuals.
10) Suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual adquirit
abans de l’1 de gener de 2013, preservant les rendes més baixes.
11) Eliminar el benefici fiscal del 20% per la compra d’accions en empreses que cotitzin en el Mercat Alternatiu Borsari.
12) Eliminar el benefici fiscal del 30% per la compra d’accions o participacions socials d’empreses noves o de creació recent Business Angels.
13) Reforma de l’impost de successions per recuperar el nivell recaptatori, garantint la seva progressivitat.
14) Reforma de l’Impost sobre el Patrimoni, incorporant dos nous elements: nova rebaixa del mínim exempt i augment progressiu dels tipus aplicables.
15) Nous impostos i increment d’alguns dels existents: begudes ensucrades, l’alcohol i el tabac, de forma negociada amb el Govern de
l’Estat.
16) Implementació de l’eurovinyeta als vehicles pesants de mercaderies
que travessen Catalunya per les vies de gran capacitat de titularitat
catalana.
17) Eliminar els beneficis fiscals als casinos.
18) Fiscalitat ambiental: impost a les emissions de CO2.
19) Presentar al Parlament, en el termini de dos mesos, un pla per combatre el frau fiscal, incrementant fortament els efectius humans i recursos tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya per tal de perseModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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guir el frau fiscal i l’economia submergida i coordinant les actuacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. L’objectiu del
pla serà assolir els mateixos paràmetres que els països més avançats
de la UE.

g) Donar prioritat al pagament de les despeses de salut, educació i serveis socials, negociant amb les entitats financeres i empreses constructores moratòries i ajornaments en els pagaments del deute i del
deute diferit.
h) Encarregar una auditoria del deute de la Generalitat, comptant amb
la participació de la societat civil i dels agents socials que avaluï, entre d’altres, l’evolució de l’endeutament, les motivacions dels préstecs i les seves condicions i creditors. Així com les condicions i objectius dels contractes de crèdits finalistes i dels finançaments
específics.
i)

Impulsar una banca pública, a partir de l’ICF, garantint un control
democràtic i un funcionament basat en els principis de les finances
ètiques, donant suport a projectes que no són especulatius i que incorporen criteris socials i laborals justos i criteris ambientals.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2014

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP d'ICV-EUiA

Joan Mena Arca
Portaveu adjunt del GP d'ICV-EUiA
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