Dossier Ple 56
2 de juliol de 2020

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS
PER AVANÇAR (REG. 70996, 71032, 71151)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units
per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat sobre la gestió de la crisi sanitària de la Covid-19, les mesures adoptades per a fer-hi front i les accions previstes de protecció social i
reactivació econòmica (tram. 255-00012/12) i al Debat sobre la reconstrucció de Catalunya davant de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19
(tram.255-00013/12).
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Proposta de resolució 1
Gestió de la Covid-19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Realitzar una auditoria de la despesa realitzada per a la gestió de la pandèmia i sota l’estat d’Alarma, auditoria que ha de contemplar totes les contractacions realitzades i la seva idoneïtat, de tot el sistema ICS i SISCAT. Els
resultats d’aquesta auditoria s’hauran de presentar, en un període no superior
a sis mesos, davant la Comissió de Salut.
Així mateix, realitzar una auditoria independent sobre les despeses que s’han
generat al sector privat i la seva relació amb la tarifa establerta, per tal que, si
és el cas, es pugui retornar als pressupostos públics l’escreix de pagament.
2. Establir les modificacions pressupostàries necessàries per fer front als
diferents nivells d’actuació en l’àmbit sanitari, tant de la despesa ja realitzada, com la que es preveu per abordar tant un nou possible brot, com el retorn
a la normalitat assistencial, amb incorporació dels ingressos provinents de
l’Estat i els específics de la Unió Europea, per reforçar el sistema de Salut i
els mecanismes de Salut Pública.
3. Assegurar la capacitat assistencial davant de possibles rebrots, així com
els circuits separats en els centres assistencials per contenir els possibles
contagis, i per no aturar tota la capacitat assistencial.
4. Dotar a l’Atenció Primària dels mecanismes i recursos, humans i tecnològics per, conjuntament amb els responsables i especialistes de Salut Pública,
poder realitzar el rastreig dels possibles contactes. I assegurar el seguiment
dels pacients de la Covid-19 i la gestió i seguiment de les patologies derivades de la Covid-19.
5. Assegurar la qualitat de les dades i incrementar la realització de proves
per poder fer la detecció de casos i dels contactes i garantir la contenció.
6. Reforçar i intensificar la supervisió mèdica de les residències de gent gran
i altres dependents, potenciant l’atenció domiciliària, des de l’Atenció Primària i Comunitària.
7. Incorporar a l’Atenció Primària els mecanismes de telemedicina i de millores tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assistencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a la
digitalització. En cap cas, es poden perdre les dimensions clau de l’atenció
primària: accessibilitat, proximitat, capacitat de resolució i longitudinalitat.
23

Dossier Ple 56
2 de juliol de 2020

8. Reobrir, immediatament, tots els centres d’Atenció Primària i Consultoris
tancats per necessitats de personal i de gestió durant la pandèmia.
9. Acordar qualsevol mecanisme de compensació econòmica pels i les professionals de l’àmbit Salut amb les taules de negociació previstes i establertes pel diàleg social, retirant el Decret unilateral dictat pel Govern i iniciar
un procés de diàleg, sense excloure a cap sector professional, ni fer diferències entre el personal propi i el «subcontractat». Aquest diàleg ha d’estar
regit pels principis de no discriminació, i no afavorir la divisió entre professionals.
10. Preveure la modificació pressupostària adient per tal de:
˗ retornar els drets i retribucions perdudes durant les retallades.
˗ facilitar l’equiparació de retribucions, de jornades, de condicions laborals i
també d’objectius entre els i les professionals de l’ICS i el SISCAT.
˗ preveure el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels sanitaris des del
2012.
11. Establir un programa de consolidació de places que permeti recuperar les
pèrdues de personal produïdes per les retallades, amb una previsió de convocatòries de places àmplies i ràpides.
12. Garantir que el Departament de Salut, davant de possibles nous brots
epidèmics:
a. Disposarà d’estocs de fins a tres mesos de material de protecció, proves i
assistencial, per poder abordar possibles nous brots o noves pandèmies.
b. Reforçarà les plantilles i estructures sanitàries per disposar d’equips entre
3 i 5 dies.
c. Reforçarà de personal d’atenció primària per assumir amb més intensitat
l’atenció domiciliària i la telemedicina.
d. Establirà protocols clars de seguretat i prevenció pel sector sanitari, sociosanitari i residencial, establint serveis de referència a l’Atenció Primària i als
serveis de malalties infeccioses de referència.
e. Millorarà el registre de dades i del tractament de la informació de vigilància epidemiològica.
f. Avançarà la campanya de vacunació de la grip als col·lectius de risc i fomentarà la vacunació del personal sanitari.
g. Millorarà els sistemes d’informació a la població, amb relació i coordinació amb els Ajuntaments.
13. Preveure i programar el retorn a l’activitat assistencial hospitalària i de
primària a mesura que es vagin alliberant recursos destinats actualment a la
Covid-19.
14. Recuperar tota l’assistència desprogramada i, per tant, recuperar
l’atenció a les patologies (càncer, cardiologia, etc.) que no han estat ateses
durant el període de la crisi sanitària.
15. Fer una revisió ràpida dels malalts amb patologies greus en llista
d’espera pre-covid i no atesos durant la crisi.
16. Establir un Pla de xoc per abordar les llistes d’espera, ja immenses abans
de la Covid-19, i que ara s’han incrementat molt més, planificant un reforç
diagnòstic i terapèutic.
17. Establir a nivell territorial mecanismes de coordinació i integració funcional de tots els diferents dispositius assistencials, siguin de l’ICS o del SISCAT, socials i sociosanitaris.
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Proposta de resolució 2
Construint el nou sistema de salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Establir les bases per construir un Nou Pacte per la Salut, amb les forces
polítiques i socials, amb la participació de les entitats científiques, i sindicals. Aquest pacte ha d’establir els mecanismes organitzatius i de coordinació necessaris per poder realitzar una atenció social i sanitària, que tingui la
persona al centre i que garanteixi l’atenció al llarg de la seva vida. A més a
d’establir i prioritzar, un sistema que ens permeti treballar els millors mecanismes de finançament per establir:
a. Un sistema de salut públic, universal i finançat amb impostos.
b. Un increment de la despesa destinada a salut, amb major participació de
l’àmbit de la salut en els pressupostos de la Generalitat, per tendir a una despesa en Salut del 7% del PIB i amb una despesa per càpita tendint als 2.000
euros/any, assegurant una despesa de 1.500 euros/càpita.
c. Un sistema que garanteixi l’equitat territorial i la qualitat assistencial.
d. Un sistema que afavoreixi el desenvolupament de la recerca i la innovació
i faciliti el desenvolupament de la indústria relacionada amb la salut.
2. Reforçar la prevenció, la promoció i la vigilància de la salut, a través de
veritables polítiques de Salut Pública, amb participació de tots els nivells de
l’administració.
a. Reforçar la recentment recuperada Agencia de Salut Pública, amb recursos
humans i materials suficients.
b. Desenvolupar les previsions contemplades a la Llei de creació de
l’Agència de Salut Pública, i elaborar els seus Estatuts i nomenar el Consell
Assessor.
c. Dotar de les suficients places d’epidemiòlegs per desenvolupar els programes de prevenció i seguiment i rastreig del coronavirus, i de tots els programes de salut pública, en col·laboració amb els municipis i les entitats
supra locals
3. Reforçar l’atenció primària i comunitària com a eix assistencial bàsic i
vertebrador del sistema. Aquest paper s’ha de veure reflectit en els pressupostos, arribant a una despesa del 25% real dels pressupostos de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
4. Establir uns marcs pressupostaris plurianuals que permetin el disseny i la
inversió estratègica per afrontar els canvis tecnològics i terapèutics complexos i ràpids que s’estan produint.
5. Incrementar la ràtio d’infermeria per apropar-nos als percentatges de la
Unió Europea, dotant als i les professionals del reconeixement i mecanismes
per ampliar la seva capacitat assistencial.
6. Establir noves professions sanitàries de suport a les tasques de facultatius i
infermeria que facilitin la tasca assistencial i disminueixin la burocràcia.
7. Facilitar els mecanismes de gestió en cada centre assistencial, dotant de
més mecanismes i capacitat de decisió als i les professionals.
8. Facilitar carreres professionals que es desenvoluparan en entorns multiprofessionals i que hauran de contemplar la major especialització, la millora
dels tractaments i els avenços científics i tecnològics, amb l’abordatge de la
cronicitat i de l’acompanyament al final de la vida.
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Proposta de resolució 3
Reforçar el sistema de protecció social per reduir els efectes socials i
econòmics de la Covid-19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Benestar i serveis socials:
1. Aprovar, via decret, una nova fitxa del contracte programa amb els municipis. Aquesta fitxa hauria d’anar acompanyada d’un fons econòmic suficient per atendre les derivades socials de la pandèmia. Cal recordar que el
contracte programa està prorrogat des de 2019.
2. Consolidar el Sistema de Serveis Socials Municipals, ampliar la ràtio, i
incorporar la figura del psicòleg i la psicòloga, per poder donar resposta
integral, ràpida i efectiva a l’increment de la demanda assistencial prevista,
així com a l’increment de malalties psicològiques i mentals.
3. Obrir de forma immediata totes les oficines de Benestar Social de Catalunya.
4. Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències atès que
es preveu que els Serveis Socials rebran un increment important de demandes tant de prestacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes
de la crisi derivada de la paràlisi econòmica.
5. Revisar, ampliar i aprovar una nova Cartera de Serveis Socials.
Dependència i sistema d’atenció domiciliària:
6. Allargar, fins a finals de l’any 2020, la moratòria del pagament del lloguer
social a aquelles famílies que han vist empitjorades les seves condicions
econòmiques i que estan en habitatges de lloguer social de la Generalitat de
Catalunya.
7. Reprendre, en el termini de 15 dies, les valoracions de grau de dependència aturades des del decret de l’Estat d’Alarma.
8. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats socials, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir, enfortir i millorar els Sistemes d’Atenció Domiciliària. Necessitem un nou model de SAD
que incrementi les hores d’atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la
soledat no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les
persones amb dependència allargant tot el possible la seva estada a la llar
pròpia fins que la seva institucionalització sigui inevitable.
9. Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb especials dificultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tindran
dificultats per retornar a la feina, però que necessitaran suports intensius.
Tercer Sector:
10. Establir un pla de pagament dels deutes pendents amb les entitats del
tercer sector social i empreses del sector social que gestionen serveis públics
que han estat directament implicades en el manteniment dels serveis durant
la pandèmia.
11. Impulsar, de forma immediata, la tramitació del projecte de Llei d’acció
concertada.
Infància:
12. Convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les
polítiques públiques destinades a fer front a les conseqüències de la Covid19 garantint que la resposta sigui integral i prengui en compte de manera
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coordinada aspectes com la salut, l'educació, l'habitatge i l'accés a les activitats de lleure.
13. Quantificar abans que comenci el nou període escolar el nombre d'infants
i adolescents en situació de malnutrició infantil tal com estableix el Protocol
per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents i desplegar un pla que garanteixi que les actuals dificultats d'accés a l'alimentació no es cronifiquin.
14. Posar en marxa un pla de recuperació amb casals i activitats d'estiu destinats a aquells infants i adolescents de famílies més vulnerables posant l'accent en què els dispositius que es despleguin serveixin per detectar totes
aquelles situacions que s'han produït durant les setmanes de confinament i
que necessiten ser abordades amb urgència.
15. Posar en marxa un pla específic de detecció i abordatge de les violències
contra la infància que s'han generat o intensificat durant el confinament seguint el model del que s'està proposant amb les víctimes de violència masclista.
16. Crear un canal de denúncia i notificació per a infants i adolescents que
enfronten situacions de violència adaptat a les seves necessitats, a partir del
telèfon d'infància respon seguint el model de canal de WhatsApp creat per a
víctimes de violència masclista.
Sensellarisme:
17. Fer un recompte de les persones sense llar que no disposen de dispositius
disgregats per gènere i posar en marxa recursos residencials i d'acompanyament adequats, amb perspectiva de gènere i en coordinació amb les entitats
de Tercer Sector especialitzades per assegurar que no hi hagi ningú dormint
al carrer a Catalunya. Aquest sistema de recompte haurà de ser impulsat per
la Generalitat de Catalunya i continuat en el temps.
18. Aprovar i presentar en seu parlamentària, en el termini de dos mesos,
l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya pendent
d’aprovació per part del Govern de la Generalitat des de l’any 2017.
Proposta de resolució 4
Garantia de Rendes

El Parlament de Catalunya,
1. Expressa la necessitat de fer complementaris i subsidiaris l’Ingrés Mínim
Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, tal com marca l’article 4.5 de la
Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
2. Insta el Govern a què, en el termini d’un mes, estableixi els canvis tècnics
i legislatius per fer efectiu el cobrament de l’Ingrés Mínim Vital i la Renda
Garantida de Ciutadania, assegurant que els i les beneficiàries tinguin garantits els ingressos mínims recollits a la Disposició Transitòria Tercera de la
Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
3. Insta el Govern a comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS), les dades dels actuals perceptors de la Renda Garantida de Ciutadania i que poden ser beneficiaris/àries de l’Ingrés Mínim Vital. Aquest trasllat
s’haurà de fer amb el vistiplau dels i les beneficiàries de la Renda Garantida,
en un procés que hauria d’estar enllestit a 30 de setembre de 2020.
4. Insta el Govern a assegurar que, fins que no es produeix una resolució
expressa de l’Institut Nacional de Seguridad Social (INSS), es tindrà dret a
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continuar percebent la Renda Garantida de Ciutadania; que no podrà ser
suspesa en el cas que l’INSS denegui l’Ingrés Mínim Vital i sempre que es
compleixin els criteris establerts a la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de
la renda garantida de ciutadania.
5. Insta el Govern a incrementar els imports destinats als ajuntaments per via
del Contracte Programa de Serveis Socials per fer front a les gestions derivades de les diferents prestacions.
6. Insta el Govern a fer efectiva la complementarietat de la Renda Garantida
de Ciutadania amb les rendes del treball a temps parcial per a tots els
col·lectius beneficiaris de la Renda Garantida, tal com marca la Disposició
Transitòria Quarta de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida
de ciutadania.
7. Insta el Govern a elevar l’import de l’Índex de Renda de Suficiència de
Catalunya durant l’any 2020, passant dels 569,12 euros mensuals fixat actualment a 655,63 euros mensuals i dels 7.967,73 euros anuals actuals a
9178,82 euros anuals. D’aquesta manera, es veuria compensada la pèrdua de
poder adquisitiu dels seus beneficiaris/àries dels darrers 10 anys, període des
del qual aquest índex està congelat, i donarem accés a més població vulnerable que accedeix a prestacions que fixen l’import de l’IRSC com a índex de
referència.
8. Insta el Govern a presentar, en el termini de 3 mesos, un nou mapa de
prestacions socials a Catalunya i una estratègia per a la simplificació de la
seva gestió, per tendir a unificar-les amb la renda garantida de ciutadania,
revisant les condicions d’accés, desburocratitzant els tràmits i facilitant-ne
un accés universal, tot garantint l'equitat, la fiabilitat i l'harmonització.
Proposta de resolució 5
Afectació de la Covid-19 en l'àmbit residencial català

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Garantir l’assistència sanitària a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, independentment del seu espai de residència.
2. Establir, de forma immediata, un sistema d’alerta primerenca en tot
l’àmbit residencial català, que asseguri una correcta comunicació entre el
Govern i les residències, i aclareixi els criteris d’aïllament, tractament, derivació a un centre hospitalari i altres aspectes a tenir en compte davant una
possible situació de rebrot epidemiològic.
3. Publicar, en el termini de 15 dies, les dades relacionades amb l’afectació
de la Covid-19 en tot l’àmbit residencial català, tant públic com privat. Entre
d’altres hauran d’especificar: residents amb casos positius de COVID-19;
casos sospitosos; èxitus; recursos econòmics i materials aportats directament
per la Generalitat de Catalunya i aquells aportats pel Govern de l’Estat,
Ajuntaments i Diputacions; derivacions hospitalàries; denegacions de derivacions hospitalàries; accions de desinfecció en equipaments realitzades pel
Govern, per la UME, per empreses privades o per les pròpies residències;
desinfeccions denegades per part del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies; professionals que han causat baixa; reposició de professionals per
part de la Generalitat de Catalunya. Totes aquestes dades hauran de ser públiques i desglossades per cada centre residencial tant de gent gran, com
d’infància i de persones amb discapacitat.

28

Dossier Ple 56
2 de juliol de 2020

4. Assegurar que tots els centres residencials de Catalunya disposin d’Equips
de Protecció Individual i de proves PCR suficients en relació amb el nombre
de professionals i de residents de què disposen, amb estocs no inferiors a les
necessitats de tres mesos.
5. Incrementar, en el termini d’un mes, les actuals ràtios de professionals i
els mòduls econòmics dels centres residencials, a partir de l’acord amb totes
les patronals residencials catalanes.
6. Establir, en el termini d’un mes, un protocol d’obligatori compliment per
part dels centres residencials, que asseguri un correcte i continu mecanisme
d’informació als familiars dels residents, en relació amb el seu estat de salut,
als criteris socials i sanitaris que poden aplicar-se, i faciliti un contacte normalitzat sempre respectant els elements de seguretat personal que
s’estableixin amb motiu de la Covid-19.
7. Reforçar la coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis residencials
de les persones amb discapacitat intel·lectual i establir protocols i emergències adaptats a les necessitats del col·lectiu.
8. Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica
als centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professionals del sistema públic de salut.
Proposta de resolució 6
Educació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compte immediatament al Parlament de Catalunya i concretar els
recursos que el Departament d’Educació i el Govern de la Generalitat en el
seu conjunt tenen previst destinar a afrontar l’emergència educativa entre el
final de curs 2019-2020 i el proper curs escolar.
2. Donar compliment als acords adoptats en la Moció 168/XII del Parlament
de Catalunya, sobre la situació d’emergència educativa aprovada pel Ple del
Parlament el 18 de juny de 2020, concretant el calendari i els recursos que es
destinaran al compliment de cadascuna de les mesures aprovades.
3. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini d’un mes, un pla específic amb el plantejament i instruccions de cara al proper curs escolar per
atendre adequadament les necessitats de l’alumnat amb NEE tant de
l’educació especial com de l’escola ordinària en el context de «nova normalitat», i fer-ho previ acord amb les famílies i comunitat d’experts/es.
Proposta de resolució 7
Ciència, tecnologia i innovació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Aprovar un Pla de suport a les universitats de 100M€ per facilitar i garantir l’activitat acadèmica als més de 200.000 estudiants universitaris que hi ha
a Catalunya, per a la finalització del curs acadèmic 2019-20 així com per
l’inici del 2020-21.
2. Aprovar un Fons de beques extraordinari de 50M€ pel curs 2020-21 garantint que cap alumne deixi els estudis per la seva situació econòmica.
3. Crear una línia d’ajuts específica de 10 M€ per a projectes d’investigació i
recerca de la Covid-19.
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4. Crear una línia d’avals de 30M€ a través de l’ICF per facilitar la gestió
dels projectes de recerca.
5. Garantir, a través d’un acord de Govern i amb els recursos pressupostaris
assignats, la inversió dels projectes FEDER que han quedat sense finançament per tal que es corregeixi aquesta situació i mantinguem el nivell dels
projectes presentats i aprovats tant en l’àmbit de la recerca com en els projectes d’especialització territorial.
6. Presentar, en el termini d’un mes, un informe sobre el funcionament del
programa Orfeu-1 i Orfeu-2, els centres que hi han participat i els seus resultats.
7. Dotar amb 50M€ el Programa d’indústria del Coneixement per potenciar
la transferència de coneixement de les universitats i dels centres de recerca a
les empreses industrials i així millorar la seva capacitat d’innovació.
8. Dotar amb 30M€ un programa per a donar suport a empreses deep tech
que sorgeixin d’entorns científics i universitaris amb projecció global i d’alta
tecnologia.
9. Dotar de 125M€ el PLA AUTO de Catalunya per permetre millorar la
competitivitat del sector de l’automoció, facilitant la transformació cap a una
indústria més sostenible i digital.
Proposta de resolució 8
Digitalització

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
Infraestructures
1. Finalitzar l’any 2021 el desplegament de la fibra òptica per tot Catalunya
arribant a tots els municipis per permetre la connexió a infraestructures i
serveis públics del país, facilitant el desplegament de nous serveis.
2. Desplegar la tecnologia mòbil 5G per tot el territori català que ha de permetre el desenvolupament de nous serveis que beneficiaran tant a
l’economia com a la societat en el seu conjunt. La 5G facilitarà l’alta velocitat i capacitat de les dades i l’ús massiu de les mateixes en benefici de sectors econòmics com l’automoció, la salut, el transport o les utilities.
Persones
3. Garantir la connexió gratuïta a través de dispositius per als alumnes des de
l’educació infantil fins a la universitat per al proper curs 2020-21, tenint en
compte que l’inici del curs es pot efectuar semipresencialment degut a la
crisi de la Covid-19.
4. Desenvolupar un programa d’aprenentatge en línia de l’alumnat i proporcionar als docents i als centres educatius les eines digitals i els recursos que
els permetin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat.
5. Incorporar a l’Atenció Primària els mecanismes de telemedicina i de millores tecnològiques, sense que això impliqui una pèrdua de la qualitat assistencial i un abandonament dels ciutadans i ciutadanes no incorporades a la
digitalització.
6. Crear un programa d’Alfabetització Digital universal contra l’escletxa
digital, especialment intensiu en la capacitació digital per col·lectius en risc
d’exclusió digital.
7. Crear un programa especial d’Alfabetització Digital entre col·lectius de
treballadors en atur per la millora de la seva capacitació, així com per treba30
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lladors actius que estiguin en processos de canvis tecnològics o que hagin
d’incorporar eines de teletreball.
8. Treballar conjuntament amb les operadores de telecomunicacions acords
de col·laboració públic-privada per garantir aquesta connectivitat universal.
Empreses
9. Crear un programa específic dotat amb 10M€ per a afavorir la transformació digital de les empreses amb l’objectiu d’incorporar les TIC en els seus
processos de gestió de negoci, de relació amb tercers, de comerç electrònic,
de digitalització de serveis i de solucions, entre d’altres.
10. Dissenyar un programa especial de digitalització per al sector del comerç
dotat amb 5M€. El comerç de proximitat ha d’adaptar-se als canvis i les
transformacions que ja existien abans de la crisi de la COVID-19 i que ara
s’han accentuat: hàbits de compra, pluralitat de formats, horaris comercials,
plataformes online.
Proposta de resolució 9
Una transició ecològica justa i mobilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Impulsar la posada en marxa d’un Pla de recuperació verda, alineat amb la
Llei de Canvi climàtic, el Pacte Verd Europeu i el Marc Estratègic d’Energia
i Clima d’Espanya, que tingui com objectiu la transició ecològica justa, la
millora de la qualitat ambiental i la priorització d’inversions en aquells sectors que puguin generar més ocupació, creixement sostenible i redueixi la
vulnerabilitat del teixit productiu de la dependència exterior.
2. Impulsar un model d’economia circular que aprofiti els productes i materials amb l’objectiu de la seva permanència en el cicle productiu el major
temps possible per a guanyar eficiència, reduir la nostra dependència i també
la generació de residus.
3. Impulsar la producció energètica 100% renovable, i posar en servei en la
propera dècada 2020-2030 a Catalunya un mínim de 10.000 MW de nova
generació energètica renovable.
4. Posar en marxa l’Agenda Urbana amb l’objectiu de reorientar el sentit de
les polítiques urbanes vers la creació de ciutats i entorns urbans sostenibles
ambientalment i que garanteixin alhora la inclusió social.
5. Impulsar un Pacte Nacional contra la Despoblació i pel Desenvolupament
Rural. Impulsar la producció i el consum de productes de proximitat i de
qualitat com la millor manera d’assegurar la provisió d’aliments a la ciutadania d’una manera sostenible i segura, i desplegar una campanya institucional de consum de proximitat i establir nous canals de comercialització i distribució. Així com l’aprovació d’una Llei de Muntanya.
6. Elaborar un Pla per a la rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu
d’aconseguir eficiència energètica, reduir la factura de la llum i millorar
l’accessibilitat. Aquest pla ha d’incloure l’aïllament tèrmic, la instal·lació de
calefacció i aigua calenta eficients i il·luminació de baix consum.
7. Amb l’objectiu d’estimular una mobilitat de baixes emissions, elaborar i
presentar, en un termini de tres mesos, un Pla d’inversió per afavorir el
transport públic, que entre d’altres inversions inclogui el calendari d’inici de
les obres del tram central de la L9 del metro, de la connexió de les línies del
Vallès i del Baix de FGC i del desplegament a les principals infraestructures
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viaries de carrils segregats Bus-Vao, ampliant el nombre de línies i de freqüències.
8. Promoure la renovació del parc de vehicles, impulsant la indústria orientada a produir vehicles nets. Aprovar un Pla d’ajudes d’instal·lació de punts
de càrrega per a vehicles elèctrics en espais públics, comercials i
d’aparcaments privats. Aquestes ajudes s’han de dedicar especialment a la
instal·lació de punts de càrrega ràpida i ultraràpida.
9. Dissenyar en les infraestructures viàries carrils segregats destinats a la
bicicleta i la seva construcció entre municipis, per afavorir-ne el seus ús.
10. Implantar abans de la finalització de l’any 2020 el nou sistema tarifari TMobilitat.
Proposta de resolució 10
Foment de l'ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reobrir les oficines del SOC en els propers 15 dies garantint les mesures
de seguretat pels usuaris i els/les treballadors/es.
2. Incrementar el personal tècnic de les oficines del SOC per tal de donar
resposta a l’increment de demanda per part dels ciutadans/es, acostant-nos a
les ràtios marcades per l’OIT.
3. Executar de la manera més ràpida possible el desplegament de les «Estratègies Territorials», per tal de fomentar l’adaptació de les programacions en
matèria d’orientació, formació i promoció de l’ocupació a les necessitats del
territori.
4. Impulsar processos d’alfabetització digital pels col·lectius vulnerables
exclosos per tal d’adaptar les seves aptituds als requeriments de demanda del
mercat, especialment després de la crisi generada per la Covid-19.
5. Revisar el catàleg actual de formació, orientant-lo cap a continguts que es
corresponguin als objectius de transició digital i ecològica (indústria 4.0,
«green deal», energies renovables - fotovoltaiques, logística, indústries creatives, etc.).
6. Reformular amb noves orientacions els plans d’ocupació per tal que superin els models tradicionals centrats en actuacions sense o amb molt poca
possibilitat d’inserció efectiva.
7. Executar els recursos per a polítiques d’ocupació provinents de l’Estat i,
sobretot, del Fons Social Europeu, ja que actualment no s’executen en la
seva totalitat.
8. Establir un fons de finançament addicional i extraordinari per als Centres
Especials de Treball que realitzin una tasca d’imprescindibilitat social i que
precisin equilibrar el seu pressupost degut a les conseqüències de la Covid19, per tal de garantir que continuïn realitzant aquesta tasca en el futur.
9. Impulsar un pla de xoc que contempli mesures per garantir el manteniment i la creació de l’ocupació de les persones amb especials dificultats i la
viabilitat i sostenibilitat dels centres especials de treball.
10. Aprovar un pla per incrementar la contractació reservada per a persones
amb especials dificultats amb el conjunt de les administracions.
11. Crear noves places de serveis assistencials per les persones amb especials dificultats en situació d’envelliment prematur o deteriorament que tindran
dificultats per retornar a la feina, però que necessitaran suports intensius.
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12. Reforçar l’activitat de la inspecció de treball en els espais més susceptibles de patir rebrots, com els escorxadors, per tal de fer complir les mesures
necessàries per poder treballar amb el mínim risc.
Proposta de resolució 11
Turisme, comerç i consum

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Revisar i adaptar el Pla Estratègic de Turisme 2018-2022 i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2018-2022, a la nova realitat derivada de la
Covid-19, prioritzant a curt i mitjà termini el turisme de proximitat i projectant una imatge de seguretat dels nostres equipaments i instal·lacions turístiques, tant públiques com privades.
2. Demanar a la Unió Europea que les diferents marques turístiques de Catalunya s’etiquetin com a zona verda europea i que passin a formar part de la
xarxa certificada de zones i corredors verds de la Unió Europea.
3. Culminar immediatament la tramitació del Pla Director de Càmpings amb
la seva aprovació definitiva, imprescindible per a la millora d’aquest sector
tan important pel país i per desencallar importants inversions previstes en el
sector.
4. Flexibilitzar els criteris dels Plans del Foment del Turisme 2020 per permetre que els ajuntaments puguin posposar les obres al 2021, a conseqüència
de les necessitats i costos socials sobrevinguts que han de suportar derivats
de la Covid-19.
5. Treballar, juntament amb la resta d’administracions implicades i associacions del sector, per elaborar una campanya de promoció de Catalunya com
a destí turístic sanitàriament segur.
6. Actualitzar urgentment els plans d’usos de les platges del 2019 per adaptar-los a les necessàries mesures de seguretat derivades de la COVID-19.
7. Elaborar i posar en pràctica un pla de desestacionalització per a la captació de turistes en temporada mitja-baixa que tingui en compte determinats
col·lectius que disposen d’important poder adquisitiu com, per exemple,
l’activitat esportiva semiprofessional, la professional i el turista sènior europeu.
8. Tenir en compte, en les campanyes de promoció turística adreçades a les
regions d’origen, la important i excel·lent xarxa d’albergs de la joventut que
tenim a Catalunya.
9. Implementar una moratòria de l’increment de la taxa turística fins a l’1 de
gener de 2021.
10. Establir una aliança entre les polítiques turístiques i les culturals per a
una major eficàcia en el disseny i promoció del sector del turisme cultural.
11. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini màxim d’un mes, el
Projecte de Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs), que
porta dos anys de retard en la seva tramitació i que ha de ser una eina bàsica
en la promoció del comerç.
12. Aprovar un Pla per a la reconstrucció del sector comercial dotat amb
100M€ i que permeti adaptar al sector als nous reptes que, amb la crisi de la
Covid-19, s’han accelerat tals com la venda on-line, les diferents plataformes
de venda, els hàbits de consum o els horaris comercials. És imprescindible
un impuls al comerç tradicional i de proximitat.
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13. Implementar mesures complementàries de suport a les estructures empresarials més febles del sector turístic, la restauració i el comerç en general.
14. Implementar mesures complementàries de suport als treballadors i treballadores del sector turístic, la restauració i el comerç en general.
15. Regular urgentment les condicions genèriques que hauran de complir en
el procés de desescalada i de retorn a la màxima normalitat possible el
col·lectiu de firaires (fires, atraccions, etc.), que a Catalunya aglutina més de
4.000 famílies, la majoria petits autònoms.
16. Crear una taula interdepartamental amb l’objectiu que, en el termini de
sis mesos, s’aprovi una regulació genèrica adreçada a l’activitat firaire existent a Catalunya atorgant-li garanties d’estabilitat i creixement.
Proposta de resolució 12
Cultura

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Obrir de manera immediata una taula de diàleg amb els Grups Parlamentaris i els diversos sectors culturals per acordar un calendari concret per tal que
el pressupost del Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
2. Constituir una taula mixta de coordinació amb les altres administracions
catalanes (Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments) amb l’objectiu
de coordinar els esforços de totes les administracions vers els sectors culturals.
3. Incrementar el necessari diàleg i concertació amb el Ministeri de Cultura
per a tractar i prendre les mesures necessàries per mantenir el prestigi sobre
les institucions culturals de rellevància espanyola, europea i internacional
que té Catalunya.
4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el temps més breu possible, un
estudi dels impactes directes i indirectes que ha causat la crisi sanitària de la
COVID-19 en la cultura, tenint molt present els següents aspectes:
a. La repercussió en els treballadors i treballadores del sector i els autònoms.
b. L’impacte que les noves tecnologies han tingut en els sectors artístics,
agreujat durant el confinament per la quantitat d’activitats realitzades sense
remuneració.
c. Els contractes en l’àmbit digital i els seus efectes sobre els creadors i creadores.
5. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos,
un pla de desenvolupament de l’informe «36 propostes per a la millora de la
condició professional en el món de la cultura», realitzat pel CoNCA a partir
de les seves competències estatutàries. Aquest pla, que ha de comptar amb la
col·laboració i participació del sector, ha de contemplar, entre altres mesures, l’elaboració d’un cens d’artistes i creadors professionals i normes específiques en els àmbits laboral, tributari, contractual i formatiu.
6. Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos,
un pla d’impuls al mecenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria
cultural, esportiva, social, d’innovació i científica, d’acord amb les competències estatutàries, amb l’objectiu d’ampliar les eines de finançament de la
cultura i aportar recursos extraordinaris per a superar la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
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7. Estudiar la necessitat d’incloure en el tram autonòmic de l’IRPF una desgravació de la despesa en consum cultural amb un límit màxim a desgravar,
mitjançant l’aportació de quotes d’abonament a una programació musical,
teatral, llibreria, etc., o al consum cultural en general.
8. Exigir el compliment de la llei per part de les televisions públiques, especialment Televisió de Catalunya, de dedicació del 6% anual dels ingressos
(públics i privats) de les televisions públiques i del 5% anual dels ingressos
de les televisions privades, a la «producció audiovisual europea», amb la
repercussió positiva que això ha de tenir per a la producció audiovisual catalana, tal com emana de la Llei General de Comunicació Audiovisual.
9. En relació amb els crèdits concedits a les empreses i institucions culturals
amb anterioritat a la crisi sanitària i encara pendents de liquidar, establir una
moratòria d’entre sis mesos i un any a comptar des de la normalització de la
situació provocada per la Covid-19.
10. Flexibilitzar i millorar les contraprestacions de la línia de foment de la
difusió de cinema en versió catalana original, doblada o subtitulada i de producció catalana en sales d’exhibició.
11. Realitzar una campanya als mitjans de comunicació públics per reactivar
l’oferta de cada sector cultural.
12. Realitzar una campanya institucional dirigida als públics culturals per
reactivar l’assistència als espectacles culturals.
13. Analitzar la diversitat existent de fórmules jurídiques dels grans equipaments culturals de comú acord i diàleg amb els seus gestors i, si cal, adoptar
les mesures corresponents.
14. Implementar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere en la cultura, d’acord i en coherència amb la Moció
161/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de dones, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i aprovada al Ple
del Parlament del dia 4 de juny de 2020, d’incloure la perspectiva de gènere
en les mesures per lluitar contra la pandèmia.
15. Analitzar l’afectació concreta que ha tingut la crisi en l’important teixit
associatiu que forma la cultura popular i tradicional, com a garant de la conservació i difusió d’un llegat constitutiu del nostre patrimoni cultural i obrir
una línia de subvencions i ajuts destinada a aquest col·lectiu per a garantir la
seva viabilitat futura i pal·liar les pèrdues ocasionades per la crisi de la COVID-19.
16. Prendre les mesures de flexibilització pressupostària que calgui per garantir l’execució íntegra del migrat i insuficient pressupost de cultura.
El Parlament de Catalunya:
17. Constata la necessitat de crear una Comissió d’Estudi integrada per les
Comissions d’Educació, Cultura i Empresa i Coneixement (universitats) per
abordar un Pla General per als Ensenyaments Artístics a Catalunya que abasti l’educació artística i cultural a l’educació obligatòria, els centres de formació especialitzats en les diferents etapes (elemental, professional i superior)
independentment de la seva titularitat, garantint un sistema de finançament
que no creï greuges per raó de la seva titularitat o qualsevol altre i que faci
realitat la plena incorporació dels ensenyaments artístics superiors a les coordenades universitàries, tot assegurant les condicions específiques que
aquests ensenyaments requereixen.
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Proposta de resolució 13
La perspectiva de gènere, eix vertebrador de la resposta a la Covid-19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reforçar els pressupostos de l'Institut Català de les Dones creant un fons
específic que garanteixi que l'impacte de la Covid-19 no representarà un
retrocés en els avenços aconseguits en les polítiques d'igualtat a Catalunya.
2. Posar en marxa un pla específic que garanteixi que l'ocupació femenina no
es recuperi a un ritme més lent que l'ocupació masculina i que impedeixi que
es precaritzin encara més aquells llocs de treball que ja ho estaven impulsant
programes específics per abordar les necessitats de les cambreres de pis dels
hotels, les cuidadores, les treballadores domèstiques i altres col·lectius altament precaritzats.
3. Impulsar un pla específic, acompanyat d'un pressupost adequat, d'abordatge de la situació de les famílies monomarentals que garanteixi la protecció i
els drets de totes les dones que es troben soles a càrrec de la llar i dels seus
fills i filles.
4. Convocar amb caràcter d'urgència a la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista perquè posi en marxa un
grup de treball específic que abordi l'impacte de la Covid-19 i el confinament a les víctimes de violència masclista.
5. Crear un fons específic que permeti reforçar els serveis d'atenció a les
víctimes de violència masclista, ampliant la dotació dels SIE i els SIAD però
també garantint el treball que realitzen les entitats que fan atenció directa i
ampliant de manera suficient els recursos d’acompanyament psicològic i
d'habitatge per a totes les víctimes de violència masclista, també aquelles
que són objecte d'explotació sexual i que han quedat totalment exposades
amb la crisi sanitària.
Proposta de resolució 14
Modificació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2020

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en la primera convocatòria
del mes de juliol, un informe relatiu a les despeses extraordinàries provocades per la Covid-19 en l’àmbit sanitari i social, així com un informe sobre
l’impacte en els ingressos tributaris de la Generalitat.
2. Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini d’un mes i un
cop tinguem notificació del repartiment dels Fons estatal extraordinari de
16.000M€ adreçats a les Comunitats Autònomes, un informe sobre els recursos rebuts i el destí dels mateixos, així com el seu impacte pressupostari.
3. Presentar, en el termini de dos mesos, la modificació pressupostària per al
2020, un cop imputats els recursos del Fons extraordinari estatal, reestructurant-lo establint les següents prioritats:
a. Indústria
b. Educació
c. Universitats, Recerca i innovació
d. Salut
e. Pobresa infantil, gent gran
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f. Transport
Aquesta modificació s’haurà d’aprovar abans de la finalització del mes de
setembre
4. Crear un Fons català extraordinari de 600M€ per a la reconstrucció social
i econòmica adreçada als Ajuntaments per tal que esdevinguin més forts i
amb més capacitat financera per assolir la recuperació sanitària, social i econòmica causada per la pandèmia del coronavirus.
5. Reconèixer la reassignació que ha fet el Departament d’Economia dels
Fons FEDER, de manera voluntària, per dedicar-los a despesa provocada per
la Covid-19, precaritzant els projectes presentats en l’àmbit de la recerca i
els projectes d’especialització territorials.
6. Garantir, a través d’un acord de Govern i amb els recursos pressupostaris
assignats, la inversió dels projectes FEDER que han quedat sense finançament per tal que es corregeixi aquesta situació i mantinguem el nivell dels
projectes presentats i aprovats tant en l’àmbit de la recerca com en els projectes d’especialització territorial.
7. Presentar, en el termini d’un mes, davant la Comissió d’Economia i Hisenda, un informe de la despesa extraordinària que ha realitzat durant la Covid-19 en tots els àmbits de la seva gestió, també un informe de les transferències rebudes per part d’altres institucions, i finalment, una proposta de
modificació pressupostària per fer front a la situació provocada per la pandèmia.
8. Informar, en el termini d’un mes, a cada una de les comissions específiques, de la despesa extraordinària que ha realitzat durant la Covid-19 en
aquells àmbits de la seva competència.
Proposta de resolució 15
Reconstrucció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear les bases per establir un Nou Pacte per la Salut, fruit d’un acord
majoritari entre les forces parlamentàries, polítiques i socials, amb participació de les entitats científiques i sindicals, que permeti establir les bases econòmiques, legislatives i organitzatives per abordar les reformes necessàries
del Sistema de Salut. Aquest pacte ha de contemplar:
a. La dotació d’estructures reforçades de Salut Pública.
b. Un nou impuls de l’Atenció Primària, garantint la coordinació dels diferents àmbits assistencials.
c. El reconeixement en drets laborals als i les professionals, al temps que es
fomenta la capacitat, l’autonomia i la millora de la gestió dels centres, amb
mecanismes d’avaluació.
d. Més recursos per a equipaments i infraestructures.
2. Encetar un grup de treball amb representants del món local, entitats socials, entitats prestadores de serveis i el Govern per redefinir, enfortir i millorar els Sistemes d’Atenció Domiciliària. Necessitem un nou model de SAD
que incrementi les hores d’atenció, els tipus de servei, que lluiti contra la
soledat no volguda i que esdevingui l’eix central de l’atenció i la cura de les
persones amb dependència, allargant tot lo possible la seva estada a la llar
pròpia fins que la seva institucionalització sigui inevitable.
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3. Revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica
als centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professionals del sistema públic de salut.
4. Concretar els recursos que el Departament d’Educació o d’altres departaments del Govern, tenen previst destinar per afrontar l’emergència educativa
i el proper curs escolar i universitari.
5. Crear una línia d’ajuts de 50M€ per a autònoms i petites empreses del
sector industrial i de serveis afectades econòmicament a causa de la Covid19 amb l’objectiu de mantenir els llocs de treball i, per tant, l’activitat econòmica.
6. Crear una segona línia d’ajuts de 30 milions d’euros per autònoms i petites i mitjanes empreses amb l’objectiu que desenvolupin programes de transformació tecnològica i digital i programes d’innovació, amb l’objectiu de
millorar la seva competitivitat.
7. Crear un Fons català extraordinari de 600 milions d’euros per a la reconstrucció social i econòmica adreçada als Ajuntaments per tal que esdevinguin
més forts i amb més capacitat financera per assolir la recuperació sanitària,
social i econòmica.
8. Dotar de 125 milions d’euros el PLA AUTO de Catalunya per permetre
millorar la competitivitat del sector de l’automoció, facilitant la transformació cap a una indústria més sostenible i digital.
9. Aprovar un Pla per a la reconstrucció del sector comercial dotat amb 100
milions d’euros i que permeti adaptar al sector als nous reptes que, amb la
crisi de la Covid-19, s’han accelerat tals com la venda on-line, les diferents
plataformes de venda, els hàbits de consum o els horaris comercials. Es imprescindible un impuls al comerç tradicional i de proximitat.
10. Publicar a la web de la Generalitat un llistat de tota la despesa extraordinària (contractacions, pagaments, etc.) que ha realitzat durant la Covid-19, i
en especial, el llistat de tot el material sanitari comprat per part de la Generalitat de Catalunya.
11. Presentar, mensualment, davant la Comissió d’Estudi per a la reconstrucció i la reactivació econòmica la informació de la situació de la pandèmia i
donar compte de les gestions realitzades, així com presentar els treballs i
estudis encarregats pel Govern de la Generalitat.
12. Promoure i fomentar els mecanismes de cooperació i coresponsabilització amb el Govern d’Espanya per abordar les mesures que permetin la millor
reconstrucció sanitària, social i econòmica.
Palau del Parlament, 1 de juliol de 2020
Eva Granados Galiano
Portaveu del GP PSC-Units
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