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Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 1 54 i 155 del Reglament
del Parlament, presenta les següents propostes de resolució subsegüents al
Debat general sobre les propostes per a la Catalunya real (tram. 25500007/12).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1
Diàleg per enfortir la convivència i reconstruir consensos

Els fets ocorreguts a Catalunya durant els darrers anys han deixat una societat
profundament dividida, una economia afeblida amb una desigualtat creixent,
importants problemes socials desatesos i una feixuga hipoteca en forma de
procediments judicials oberts. L'enorme irresponsabilitat del Govern va com
portar emprendre una via unilateral i il·legal que estava condemnada al fracàs,
com s'ha demostrat. La creació d'un clima de diàleg i entesa entre forces polí
tiques catalanes, començant per la renúncia expressa a vies unilaterals i
Il·legals ha de ser el primer pas per redreçar la situació.
El President de la Generalitat, tot i tenir el mandat del Parlament, en un any no
ha estat capaç d'establir amb totes les forces presents al Parlament un clima
que permetés que l'Espai de Diàleg creat en la moció 3/XII aprovada el 5 de
juliol de 2018 donés fruits. Tot i el descoratjador, en continguts i en formes,
rumb de la presidència de la Generalitat, seguim reivindicant la importància
d'assenyalar objectius compartits que ens permetin avançar, conscients que no
estem cercant en aquests moments solucions definitives i que l'obertura d'un
diàleg polític de fons exigeix un esforç previ de bastir ponts, que permetin res
taurar la confiança en les institucions i el diàleg entre els diversos agents polí
tics. Sense acords àmpliament majoritaris és impossible avançar en reformes
profundes. Cal recordar que està condemnada al fracàs qualsevol proposta de
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canvi institucional que no tingui un suport mínim de dos terços dels membres
del Parlament.
Tampoc podem obviar que la tensió política ha provocat també una divisió so
cial que exigeix un especial esforç per garantir la convivència des del respecte
des de totes les instàncies polítiques i socials a totes les opinions, tot cercant
la reconstrucció de consensos bàsics trencats.
En el funcionament d'espais de diàleg entre forces parlamentàries com en la
rebaixa de la tensió social és imprescindible tant el lideratge de la Presidència
de la Generalitat com la coresponsabilitat dels i les líders de les diferents for
macions parlamentàries a partir del reconeixement explícit i del respecte es
crupolós a la pluralitat de la nostra societat i dels seus representants.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Contribuir a la creació d'un clima de diàleg i entesa entre forces catala
nes a partir del respecte al pluralisme polític.
2. La renúncia expressa a vies unilaterals tot garantint el respecte a la lega
litat i a l'actual marc institucional així com els mecanismes i majories
necessàries per a la seva reforma.
3. Mentre no es generin els consensos necessaris pels canvis institucio
nals, prioritzar el desenvolupament econòmic, la igualtat d'oportunitats
i el combat contra les desigualtats socials.
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Proposta de resolució 2
Per l'aïllament de l'extrema dreta a les institucions.
Davant l'auge de l'extrema dreta, el reconeixement de la diversitat i la plurali
tat d'idees que s'expressen en el marc del sistema democràtic són la millor
garantia de convivència. La preocupació davant de la normalització del feixis
me, el racisme i la xenofòbia per part d'algunes forces polítiques manifesta la
necessitat d'eradicar del debat públic el discurs de l'odi i deshumanització que
reprodueix la dreta radical, així com combatre tota forma d'intimidació o vio
lència que adrecen a qui pensa diferent.
Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya,
1. Reconeix la diversitat i pluralitat d'idees que s'expressen en el marc del
sistema democràtic i insta el conjunt de forces polítiques amb represen
tació parlamentària a respectar i afavorir el pluralisme, com a millor ga
rantia de convivència.
2. Expressa la preocupació davant de la normalització del feixisme, el ra
cisme i la xenofòbia per part d'algunes forces polítiques.
3. Manifesta la necessitat d'eradicar del debat públic el discurs de l'odi i
deshumanitza.ció i de tota forma d'intimidació o violència que s'adreça a
qui pensa diferent.
4. Denuncia l'entrada a les institucions democràtiques d'aquells que les vol
fer servir de manera sectària per incitar a l'odi i la violència contra les
totes les persones que defensen i viuen en els valors de la igualtat, el
dret a les minories, la tolerància, el respecte i la dignitat humana.
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Proposta de resolució 3
Pel reconeixement i el prestigi de les institucions catalanes.
Una conseqüència més del procés independentista està sent el deteriorament
de la qualitat democràtica a Catalunya. No només per l'intent d'imposició d'un
relat únic sobre les aspiracions polítiques de la nostra societat i per l'ús parti
dista de l'administració de la Generalitat, també pel menysteniment creixent
per part del Govern de les institucions d'autogovern i especialment del Parla
ment.
L'acord, com a resultat de la negociació, pràcticament ha desaparegut del Par
lament de Catalunya. Cal que aquesta institució torni a ser l'instrument amb
què la política, representada en els grups parlamentaris, articuli el seu normal i
dinàmic funcionament al servei de la ciutadania.
L'evidència de la debilitat i manca de rumb del govern, és el nombre de vota
cions perdudes aí Parlament, el Govern ha perdut 1 de cada 3 votacions als
Plens i el que és més greu i denota la manca de respecte cap aquesta institució
és l'incompliment reiterat dels mandats parlamentaris aprovats.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a actuar
amb sentit institucional i imparcialitat posant les institucions al servei
del conjunt de la ciutadania.
2. El Parlament de Catalunya, es compromet a desbloquejar, en el termini
de 3 mesos, la renovació de molts òrgans estatutaris i d'altres previstos
en la legislació sectorial que tenen membres amb els seus mandats fina
litzats.
3. El Parlament de Catalunya constata la manca de respecte del Govern de
la Generalitat pels acords presos pel Parlament durant la present legisla
tura.
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Oes de I'any2017,el Govern de la Generalitat no aprova un projecte de llei de
pressupostosB^àrem tenir pròrroga pressupostària I'any2018itambé aquest
any 201^. El fet que el Govern no presenti pressupostos, i per tant, no
s'aprovin, generatensións econòmiques i financeres a l'administració de la
Generalitat, no permetent posaren marxa nous programes,projectesoinver
sions.
En aquests tres anys, han augmentat els problemesitambé els reptes que té
per endavant Catalunya, per això es fa imprescindible aprovar uns nous pres
supostos,per posar al dia les necessitatsiles oportunitats que tenen els cata
lansiles catalanes.
El Governque fa un any que va prendre possessió,només ha aprovatl Ileiino
han aprovat els pressupostos per al 201^. És un Govern que té una clara incapacitatperacordaripercercarlesmajories parlamentàries necessàries que li
permetin legislar.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta lase
güent:

PR0P05TA0E RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitatapresentarél pro
jecte de llei de pressupostos per al 2020iel projecte de llei de mesures fiscals
ifinanceres per al 2020 abans de que finalitzi el mes d'octubre per tal que I'l
de gener del 2020 pugui entrar en vigor el nou pressupost.
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Proposta de resolució 5
Lluita contra les desigualtats
Al 2019, 155.000 persones són beneficiàries del sistema de dependència, el
que significa un màxim històric, però paral·lelament existeixen 75.000 perso
nes desateses i 62.000 persones pendents de valoració. El sistema de depen
dència a Catalunya es manté en una situació crítica. Malgrat el lleuger avenç en
les persones ateses i una lleu reducció en la llista d'espera, el ritme dels dar
rers tres anys ens portaria a esperar un total de vuit anys per arribar a la plena
atenció. Un temps que s'incrementaria si tenim en- compte el nombre de per
sones a l'espera de valoració. Sense un impuls decidit no serà possible sortir
de atzucac de la desatenció.
La taxa de persones desateses a Catalunya és la més alta de tota Espanya (236
persones per cada 10.000 habitants), un 46% més que la mitjana nacional. És a
dir, 3 de cada 10 persones amb el dret reconegut a Catalunya estan esperant la
seva prestació.
Per altra banda, la cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials de Catalunya
no s'ha actualitzat d'acord amb les necessitats creixents fruit de la crisi eco
nòmica i social, ni tampoc en els terminis que marca la llei /cada 4 anys). Des
de l'any 2011, la Cartera no s'ha actualitzat tot i les nombroses propostes i
mocions aprovades pel Parlament de Catalunya. Algunes de les conseqüències
d'aquesta paràlisi són, per exemple, que la dotació dels equips de professio
nals del servei bàsic d'atenció social no es correspon amb les necessitats exis
tents entre la població que atenen i que no sempre es cobreixen les baixes ni
les reduccions de jornada del personal que presta aquests serveis. Tampoc
s'ha aconseguit una adequació entre la Cartera i les previsions de la Llei
14/2010 en relació amb l'atenció social primària d'infants i adolescents en
risc. La manca de ràtios té una incidència especial en aquells territoris on hi ha
una concentració superior de problemàtica social, o impacta directament en la
qualitat en l'atenció a les persones grans usuàries d'un recurs residencial. A
més, el fet de que no s'hagi actualitzat la Cartera de Serveis Socials d'acord
amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social ha provocat
que en molts casos els ajuntaments han hagut d'implementar programes i des
tinar recursos propis per fer front a aquesta nova realitat.
Per altra banda, el sistema de protecció a la infància necessita urgentment d'un
canvi de model. Durant els anys 2016 i 2017 s'advertia del col·lapse del siste
ma, atès l'existència de menors i adolescents amb el dret reconegut a un re
curs residencial que no podien accedir per manca de places. L'arribada de MeModel: 255 Propostes de'resolució subsegüents al debat general en el Ple
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nors Estrangers no Acompanyats dels darrers anys ha obligar al Govern a aten
dre les necessitats de tutela i acollida d'aquests menors. Tant les entitats soci
als com el conjunt de forces polítiques han reclamat un canvi en el model de
protecció, no només pel que fa a l'acollida, sinó també pel que fa a l'atenció a
la infància en risc en situacions'd'abusos sexual, büllyng o exclusió social en
tre d'altres.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Elaborar una estratègia peC a la reducció de la llista d'espera de benefi
ciaris/àries de prestacions reconegudes a la Llei d'Autonomia Personal i
Atenció a la Dependència que inclogui, entre d'altres, una simplificació
en el tràmit administratiu, un increment dels/les professionals que ges
tionen les prestacions i dels recursos econòmics que s'hi destinen actu
alment.
2. Actualitzar, en el termini de tres mesos, la Cartera de Serveis de la Llei
de Serveis Socials de Catalunya.
3. Reestructurar el sistema de protecció de la infància amb el consens del
sector i del conjunt d'administracions implicades, potenciant l'acollida
familiar, implementant el model Barnahus (cases d'infants), orientant el
sistema cap a un model de centres de dimensions reduïdes i amb ser
veis de qualitat i millorant les condicions laborals dels i les/ professio
nals que hi treballen, d'acord amb allò establert a la Llei 14/2010, dels
drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, per a proporcionar
els nens i nenes un entorn similar al de la llar en coordinació amb els
Ajuntaments.

Proposta de resolució 6
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Per una educació pública de qualitat
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Catalunya pateix un infrafinançament de l'educació pública. La inversió pública
que el govern de la Generalitat destina a educació és de les més baixes
d'Europa, de l'ordre d'un 2,8% del PIB. Estem lluny de la inversió que la pròpia
Llei d'Educació de Catalunya (LEC) proposava per al 2017 i que va ser fixada en
un 6% del PIB, i la comparativa amb altres comunitats autònomes reflecteix
com els governs de Catalunya des de 2010 han sacrificat l'educació molt més
que altres territoris de l'Estat. No només som dels territoris on més s'ha reta
llat en educació sinó que encara no s'han revertit bona part d'aquestes retalla
des, la qual cosa ha consolidat una dècada d'involució que ha posat fi al cicle
expansiu que havia caracteritzat la despesa educativa per apropar-se a la mit
jana europea.
Tant és així, que mentre la inversió pública en educació disminuïa en els dar
rers anys en gairebé un 20%, la despesa de les famílies en educació augmenta
va més d'un 27%. I potser això expliqui que Catalunya sigui de les CCAA on el
nivell de renda familiar més condiciona el rendiment acadèmic de l'alumnat, un
indicador clau que posa de manifest la manca d'equitat del sistema educatiu.
En aquest sentit, és destacable que des de 2012 el govern de la Generalitat
hagi abandonat el finançament del foment i funcionament de les escoles bres
sol municipals, essent una competència exclusiva del govern, i a dia d'avui en
cara no hagi recuperat la seva coresponsabilitat, juntament amb els ajunta
ments i les famílies usuàries d'aquest servei públic.
Per altra banda, tampoc s'ha desplegat el decret 1 50/2017, de l'atenció educa
tiva a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, que pretén articular
un model d'escola inclusiva, i són moltes les mancances en atenció a l'alumnat
amb NEE que encara existeixen avui en l'àmbit educatiu, tant en horari lectiu
com no lectiu. I de la mateixa manera, manquen encara recursos i determina
ció per combatre la segregació educativa que contribueix negativament a la
igualtat d'oportunitats i a la cohesió social.
Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposició
els recursos necessaris a l'inici del curs 2019-2020 per assegurar el desplega
ment del decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un
Model; 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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sistema educatiu inclusiu, la recuperació de la coresponsabilitat del govern en
el finançament d'un terç del cost de la plaça de l'etapa educativa 0-3 anys i
presentar un calendari de restitució del deute pendent als ajuntaments en con
cepte de foment i funcionament de les llars d'infants, així com impulsar imme
diatament mesures normatives per combatre la segregació escolar i garantir
una escolarització equilibrada entre els diferents centres educatius, indepen
dentment de la seva titularitat.

Proposta de resolución

Oes de l'any 2010el sistema sanitari públic ha patit retallades importants^ que
han fet disminuir la despesa per càpita en salut. Aquestes retallades han afec
tatala reducció de ser^eis^ agreujat les inequitats territorials^ provocat el tan
cament de llits^iun increment de les llistes d'espera.
Aquest mateix estiu veurem com els serveis es redueixen en un 20%.
Eltemps d'esperaaatenció primària^ hauriade serde48hores^ i estem en
temps de duesitres setmanes
5'hapatitpèrduadeprofessionals^nosubstitucionsdelesbaixesnijubilaci
ons^ielsiles professionals han vist com les seves retribucions disminuïen en
un 20%. Una vaga de l'Atenció Primària ha fet que es comprometessinlOO mi
lions d'euros per pal·liar alguns d'aquests efectes^ perótot iaixís'estan in
complint els acords.
I l'altragran mancançageneradaperles retalladeshaestatlanorealització
d'inversionsenobres i sobretoten tecnologia de diagnòstic^detractamenti
quirúrgica. Ni tan sols s'ha pogut fer el mantenimentila reposició més urgent.
Mentre la qualitat assistencial pública disminueix^ l'accessibilitat al sistema es
complicais'allunya en el temps. La ciutadania deixa de creure en el sistema
públicis'incrementa la contractació d'una assegurança privada.
Les dades són clares: mentre les aportacions al sistema públic per part del Go
vern han disminuït en ^89 milions^ el creixement econòmic de les assegurado
res és també de 889 milions d'euros.
5n aquest momentaOatalúnya un 33% de la població ja té una assegurança
privada.
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S'està generant un doble sistema, que aprofundeix en les desigualtats, els més
vulnerables a les llistes d'espera de la sanitat pública (cada vegada gent més
gran, i pluripatològics) i qui s'ho pot permetre té una assegurança privada.
S'ha generat una bretxa generacional, i de capacitat econòmica.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Enfortir una sanitat publica, universal, equitativa, de qualitat i finançada
amb impostos, com a garantia d'igualtat, equitat i solidaritat.
2. Elaborar una estratègia plurianual, amb escenaris pressupostaris, que
contempli també un pla d'inversions. Que permeti en un horitzó de 2
anys arribar als 1.500 euros per càpita en despesa pública de salut, amb
priorització de les accions per revertir els efectes de les retallades i la
pèrdua de la qualitat assistencial.
3. Incorporar en el proper pressupost per al 2020 l'esmentada estratègia i
el pla econòmic plurianual.

Proposta de resolució 8
El canvi climàtic, un repte local i global

És hora de reconèixer l'emergència climàtica, comprometent-nos amb l'horitzó
de total descarbonització el 2050, i impulsant un nou acord verd "Green New
Deal" a Catalunya d'acord amb Espanya i la Unió Europea amb finançament
suficient per garantir la creació d'ocupació i una transició justa en els sectors i
territoris més vulnerables davant els necessaris canvis en les formes de pro
ducció i de consum.
Hem d'incorporar en les nostres reflexions i decisions, la consideració dels
"límits planetaris" com a garantia d'un progrés durador i just.
Cal adoptar un nou enfocament de la política d'infraestructures, per garantir el
dret a la mobilitat de forma segura i sostenible. Considerem les LnfraestructuModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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res comaema al servei de la ciutadaniaino un fi en 5Í mateixes, tenint espe
cialment en compte el repte del canvi climàticiles oportunitats del canvi tec
noIògic.Peraaixò,es fanecessari l'impuls del transport públicil'electrificació
del transport,la lluitaafavor de la qualitat de l'aireireducció de la contamina
cióila reducció del'impacte ambiental deies infraestructures.
Considerem fonamental l'augment del pes de la indústria en el nostre teixit
productiu,per contribuirauna ocupació més estableiuna menor vulnerabilitat
i dependència exterior de la nostra economia. Cal que el Pacte per la Indústria,
avanci en l'adaptació^elsectoralaglobalització,ala transició ecològicaiala
transició digital. Cal promoure el lideratge de la indústria catalana en sectors
comeisd'acumulaciód'energiaiequipaments peral'electrificació del trans
port.
Ésprecís incorporar criteris ambientals en lafiscalitatien lescomprespúbliques.

Peraquests motius, el Crup Socialistes i Units per Avançar, presenta lase
güent:

PR0P0STA05 RESOLUCIÓ^

51 Parlament de Catalunya insta el Covem de la Generalitat a:

1. En el termini de tres mesos,derogarà el decretl47/2009.Proposarà les
modificacions legislatives necessàries perquèès permeti desenvolupar
nous projectes de parcs eòlics de més delOM^iperareduir els costos
d'implantació de l'energia fotovoltaicaaterrai permetreaixiqueuna
partdelesnovesinstal·lacions solarsespuguin implementaraCatalu
nya, revisant el sistema de tramitació actual per agilitar ia. 5s coordinarà
amb Red Elèctrica Espanyola la planificació de la connexió dels objectius
depotènciaeòlicaifotovoltaica que es determinin per als anys 2025 i
2030
2. Oelimitari planificar, conjuntament amb elsajuntaments afectats, les
zones de baixa emissióozones urbanes d'atmosfera protegida,comen
çant per l'elaboració del corresponent estudi de factibilitataescala supramunicipaliel posterior pla d'implementació mitjançant polítiques de
disminució del trànsit privat i lagestiósosteniblede l'aparcamenta
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l'àrea metropolitana. Crear una lima de suport econòmic pel desplega
ment de lapona de Baixes Emissions de les rondesdeBarcelonaiala
resta de municipis de més de 50.000 habitants pel desplegament de les
futures ^ones de Baixes Emissions. La Generalitat de Catalunya en les
vies de lasevacompetènciai en elÀmbit-40, desenvoluparàen el ter
mini de sis mesos el reglament,per tal que en els episodis ambientals
declarats, poder restringir la circulació dels vehicles furgonetes (Nl)anteriorsaEurol iturismes(Ml)Eurol ianteriorsaEurol.Aincorporaral
Pla d'actuació perala millora de la qualitat de l'aireales zones de pro
tecció especial una estratègia perareduir l'ozó troposfèricala comarca
d'Osona.
3. incloureal'agenda del Pacte Nacional per la indústria,els vectors am
bientalsienergètics necessaris peraassolir el full de ruta en el camp de
l'economia verdaicircular que,al mateix temps que integrin els objec
tius quantitatius, assignin responsabilitats i estableixin quins són els
mitjans peraassolirlos amb la participació del sector privatila resta
d'AdministracionsdeCatalunya,ifixar un calendari peral'execució de
les mesuresiels indicadors per avaluar^ne el grau d'assoliment.
4. Oavant la pèrdua de biodiversitat que tots els indicadors científics mos
trenaCatalunya, presentar en elproper període de sessions la llei de
biodiversitatipatrimoni natural.

Proposta de resolució 9
Per un desenvolupament econòmic pròsper i Just
El futur econòmic de Catalunya passa per un creixement basat en el coneixe
ment. Volem que Catalunya sigui el país del talent i el coneixement, i un pol
internacional de primer nivell de recerca i innovació.
No volem ser un país low cost que atrau inversions pels baixos costos laborals.
Aquest és un model que no genera llocs de treball estables ni valor afegit a la
nostra economia. Hem de ser capaços d'aprofitar les nostres singularitats com
el clima o la qualitat de vida per afegir aquests elements al nostre ecosistema
però rro poden ser els únics elements per generar activitat econòmica.
El futur és del coneixement, serà de la indústria del coneixement i dels països
del coneixement. És a dir, d'aquells qui tenen clar que cal posar el coneixe
ment al centre de l'economia, que cal localitzar-lo en el territori per generar
innovació, competitivitat, riquesa i benestar.
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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En els darrers anys, des del 2012, el Govern de la Generalitat ha reduït els
pressupostos dedicats al coneixement (universitats i centres de recerca) en un
30% i ha augmentat els preus públics de les universitats públiques un 66%, di
ficultant l'accés i la igualtat als joves que cerquen oportunitats de futur.
Aquests dos elements estan dificultant que les universitats del país puguin fer
front als nous reptes que se'ns presenten i és molt rellevant ja que és a les
universitats, als instituts i als centres de recerca on es genera el coneixement i
on es transfereix aquest per generar riquesa econòmica i benestar social.
Davant els reptes que se'ns presenten com la digitalització, la intel·ligència
artificial, els nous models energètics, la indústria 4.0... cal que el coneixement
estigui al centre de les nostres polítiques, cal que preparem i formem bé als
nostres joves perquè puguin inserir-se en el món laboral i formar part de la
resposta que cal donar a aquests reptes, per això és important una aposta
clara per la universitat i per la formació professional.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIO
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universi
tats publiques pel període 2019-2022, amb l'objectiu de garantir
l'estabilitat i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docèn
cia, la recerca i la innovació, i permetre disposar d'una estructura sufici
ent de personal docent i investigador i de personal d'administració i
serveis. Concretament, recuperar per a l'any 2020 la xifra de finança
ment de la Generalitat per a les universitats públiques de l'any 2010
(900 !\/IEUR) per arribar l'any 2022 als 1.300 MEUR.
2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de
l'any 2011, fins assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproxi
mada del 30%, i compensar a les universitats públiques d'aquesta re
ducció amb un augment de la transferència pública, que s'haurà
d'establir i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a
l'impacte de la reducció comportant un augment de les transferències, a
banda de l'increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de
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taxes ha de continuar fins arribar a un cost de matrícula deis títols ofici
als de grau i de máster similar al de la mitjana deis països de l'OCDE.

3. Definir i aprovar, en el termini de sis mesos, un programa que augmenti
els recursos per a la innovado i la transferencia de coneixement que
acosti Catalunya a l'objectiu d'inversió del 2% del PIB, basat en les polí
tiques de recerca i les eines d'innovació i adaptat al teixit econòmic de
Catalunya, per tal d'enfocar també la innovació a la demanda del mercat
i de les necessitats socials.

4. Aprovar uña estrategia per un nou model de formació professional dual,
adaptada a la realitat i a les demandes i reptes de la nostra industria, fa
cilitant l'accés als joves i a la seva inserció laboral.

Proposta de resolució 10
Per un territori cohesionat, equilibrat i que generi oportunitats
Des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar lamentem la manca
d'un projecte integral de país per part del Govern, amb accions i finançament
concrets, per contrarestar el preocupant augment de la despoblació, empobri
ment i envelliment de moltes de les comarques rurals de Catalunya.
A més, les retallades en inversions públiques a les zones rurals i la recentralització de serveis públics bàsics ha tingut un efecte determinant en
l'abandonament i empobriment de les zones rurals que es troben més allunya
des de les grans capitals.

Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la se
güent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1. Parlament de Catalunya reclama la implicació del conjunt del Govern,
i sobretot del President, en la lluita contra la despoblació i el desen
volupament rural del conjunt del país, per evitar el retrocés econò
mic i social de les zones menys poblades.
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
2. Donar una resposta integral a les problemàtiques i reptes de les co
marques rurals de Catalunya, amb una acció coordinada i conjunta
de tots els departaments de la Generalitat i del conjunt d'Administra
cions Públiques de Catalunya, de l'Estat i de la Unió Europea.
3. Presentar, en el termini de 3 mesos, un informe i un calendari d'acci
ons concretes per impulsar el desenvolupament rural i la lluita contra
la despoblació. Així com, un pla de finançament de les accions a im
plementar. Aquest informe i calendari d'accions han d'incloure, entre
d'altres:
a) Mesures fiscals i financeres.
b) Mesures legislatives de suport a les zones rurals.

4. Revisar i millorar la gestió forestal, i l'impuls de la silvicultura, a tra
vés del Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024. Amb
aquest objectiu, augmentar els recursos econòmics destinats des de
la Generalitat i millorar la coordinació entre tots els propietaris i enti
tats implicades.
Pa"

•

' je juliol de 2019

Ev
Portaveu del GP PSC-Units
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