PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 2C

UNA CATALUNYA
UNIDA EN LA DIVERSITAT
I BEN GOVERNADA
1.

INTRODUCCIÓ

ADDICIÓ
1.

Esmena de Addició al paràgraf 1 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1266)
Afegir un nou paràgraf al principi
Respecto al FEDERALISMO:
• España ha pasado de ser un estado centralista a un ESTADO descentralizado al formarse el
denominado Estado de las Autonomías
• El FEDERALISMO en el caso de España debe partir de la idea de que el PRINCIPIO de SUBSIDARIDAD
es el substrato básico que lo mueve. Así el criterio de UTILIDAD debe ser clave complementario al de
SENCILLEZ.
• En ese sentido se parte de la IDEA de la existencia de una unidad política que contiene en su
INTERIOR realidades complejas y por ello se opta por una descentralización que permita el
mantenimiento de los derechos de los ciudadanos. Nunca de una idea de la existencia de un CONJUNTO
DE REALIDADES PRECEDENTES A LA FEDERACIÓN. No son muchos que se unen, es uno que construye un
modelo de GOBERNANZA más eficiente mediante una FEDERACIÓN
• Este paso es un primer paso respecto a otros niveles de DESCENTRALIZACIÓN, siempre pensando en
la eficiencia de la GOBERNANZA. Así que la descentralización debe considerarse en varios niveles,
incluido los municipales o incluso respecto a la existencia de entes supramunicipales, como puede ser el
concepto METROPOLITANO.
• En esa línea debe considerarse que los diferentes pasos que se den, ya sea mediante la reforma de
los ESTATUTOS de AUTONOMIA o mediante otro tipo de leyes debe establecerse un conjunto de
garantías que impida que se busque una REFORMA de la CONSTITUCIÓN al margen de los mecanismos
previstos para esa reforma en la propia Constitución.
• Para evitar derivas centrifugas que pretendan romper el marco constitucional es necesario elaborar
mecanismos de control que den instrumentos legales a las autoridades de un PRIMER nivel sobre los
siguientes dentro de la FEDERACIÓN. La idea clave es que se garantice la lealtad de las elites políticas
locales que eviten actuación que pongan en riesgo la estabilidad del ESTADO SOCIAL y conseguir que los
servicios básicos a la ciudadanía, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN… sean similares en todo el
territorio.
• La descentralización buscada a través de la federalización de las ESTRUCTURAS del ESTADO, no
pueden realizarse pensando en la homogeneidad de las NUEVAS ENTIDADES creadas, ya que la
pluralidad es una realidad de las sociedades modernas y esa realidad debe ser reconocida por parte de
la FEDERACION y de los Entes Federados resultantes, porque en el interior de todas ellas la pluralidad es
una constante.
• Es necesario un cambio de las circunscripciones electorales que se adapten a la nueva realidad
FEDERATIVA y que cumplan con el criterio de un mismo valor de voto al traducirse en representantes
sea donde sea. Una vez la FEDERACIÓN sea un hecho, y se establezca un órgano que actúe de
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REPRESENTACIÓN TERRITORIAL, no hay más motivos para no considerar la necesidad de una
CIRCUNSCRIPCIÓN UNICA para la elección de los representantes centrales y para cada uno de los
TERRITORIO FEDERADOS.
• Dentro de las leyes de la FEDERACIÓN debe garantizarse la AUTONOMIA MUNICIPAL, y por ende la
opción a que se puedan crear realidades SUPRAMUNICIPALES que permitan considerar las ventajas de
situaciones específicas como pueden ser los hechos Metropolitanos, considerados como una realidad
que es inevitable reconocer y que por sus características necesitan un marco legal especifico que los
reconozca, y a su vez garantice que sus beneficios, en cuanto a eficiencia económica, puedan trasladarse
al conjunto de la Federación.
2.

Esmena de Addició al paràgraf 1 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1264)
Afegir al final un nou paràgraf
Nadie puede dudar del carácter multiidentitario de la población de España y por supuesto esa
diversidad es también una característica de la sociedad catalana, porque de hecho es una característica
de las sociedades modernas.
La nación es una creación del nacionalismo. Utiliza un criterio de identidad, la autodenominada
identidad propia, que a modo de molde pretende que todo se le acople. ¿Cómo? En cuanto la identidad
cultural es el principio básico sobre el que se sostiene todo el constructo nacional -vinculo prioritario-,
solo hay que crear una red de incentivos para que únicamente él que acepta los componentes de la
identidad, y/o su primacía, podrá disfrutar de todos los derechos en la entidad política. Desde la
izquierda no es aceptable esa visión étnica para construir un ente político.
La visión que el nacionalismo tiene de la nación no permite que en un mismo espacio, un limes, la
existencia de más que una nación, lo que implica que el carácter multiidentitario existente en el interior
de Cataluña no podría desenvolverse más de una identidad nacional. Es decir, en Cataluña, el demos, el
sujeto político, es incompatible con cualquier otra nación identitaria.
Las propuestas de una multinación deben atenerse a la existencia de esos postulados. Si aceptamos eso,
los elementos citados, tendríamos que aceptar que si se planteara la existencia de otra nación cuyo
limes incluyera todo o parte del espacio de otra nación, entonces la colisión es forzosa, como hemos
visto mil veces en la historia reciente.
En sociedades modernas donde la pluralidad identitaria viene “casi” de fábrica, la acción de un
nacionalismo solo puede desembocar en una colisión.
La UNICA opción que nos queda, desde la izquierda, es buscar un modelo político que contenga al
nacionalismo. El apaciguamiento, con el nacionalismo es darle gasolina..
Bajo los criterios que el nacionalismo establece para crear una nación es evidente que en Cataluña
también hay más de una nación.
La izquierda debería dar una respuesta a la posibilidad de que las identidades culturales existentes
pretendan construir naciones identitarias en un mismo territorio, y esa respuesta puede venir si
aceptamos una propuesta que busque construir una sociedad con la premisa del “laicismo identitario”,
es decir, plantear que la identidad es individual, de naturaleza plástica, moldeable y variable, y que las
identidades colectivas, de naturaleza difusa, también deberían compartir esas propiedades.
El Estado, ante este hecho solo puede mantener como elemento central para el tratamiento de la
identidad, individual y colectiva, la consideración de que toda identidad es aceptable siempre que no
conculque los elementos centrales sobre los que se ha edificado la propia organización política, el
ESTADO.
Así, solo serían rechazables democráticamente las identidades que tengan elementos antidemocráticos
o contrarios a los derechos humanos considerados universales.
3
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En el resto de cuestiones relativas a la identidad, éste debe ser transparente, neutro. Por ejemplo, el
ESTADO debería intervenir cuando un grupo identitario, étnico que considere parte de su identidad la
ablación, o si el grupo étnico es de base religiosa considere legalizar que las mujeres tengan menos
derechos que los hombres, o que otro grupo identitario pretenda que es democrático imponer que una
identidad determinada tenga elementos supremacistas sobre otros grupos humanos.
La nación, como la define el nacionalismo, es incompatible con esa visión del laicismo identitario y
contraria a los derechos elementales de aquellos que no comparten la identidad "correcta", y también
es contrario a los derechos de los que aunque si pueden compartir los elementos centrales de esa
identidad pero que quieren ver respetados su derecho a que no se conduzca la variabilidad de esa
identidad usando los resortes del poder para establecer premios o no, dependiendo de si se aleja o no
de la ortodoxia identitaria.
Hablar así de plurnacionalidad es en definitiva abonar más la confusión conceptual y es una concesión
más al nacionalismo. No podemos seguir aceptando entrar en el paraguas de un marco mental
nacionalista.
Para concluir con intención pedagógica, hay que definir bien las palabras y sus significados.
En el mundo global, el término nación está conceptualizado y reconocido cuando contiene 3 elementos
jurídicos: territorio; población y soberanía.
Si falta alguno de esos 3 elementos, la comunidad internacional no les puede reconocer como naciones.
3.

Esmena de Addició al paràgraf 1 presentada per REUS(E.O.237)
Afegir al final del paràgraf
Fins i tot el cos de les dones en edat fèrtil han passat a ser una transacció
econòmica per comprar fills i filles genètics.
2.

Els i les socialistes som partidaris del federalisme com a base d’organització de les societats a partir de la
democràcia multinivell i la cooperació organitzada per contribuir a un món més just i en pau des de la
fraternitat, la suma positiva i la convivència des del pluralisme. Per això som partidaris del reforçament
de les institucions internacionals, que facin possible la governança de la globalització pel bé comú, i de
les institucions europees per a l’enfortiment de la democràcia liberal, avui en risc, que assegurin el
model social europeu.

SUBSTITUCIÓ
4.

Esmena de Substitució al paràgraf 2 presentada per EIXAMPLE(E.O.468)
Substituir Per això som partidaris del reforçament a la línia 3 per...
Sempre hem apostat per les institucions internacionals

5.

Esmena de Substitució al paràgraf 2 presentada per EIXAMPLE(E.O.904)
Substituir som partidaris del reforçament a la línia 3 per...
Sempre hem apostat per les institucions internacionals
ADDICIÓ

6.

Esmena de Addició al paràgraf 2 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1267)
Afegir al final del paràgraf
BARCELONA CIUDAD GLOBAL. BARCELONA CIUDAD METROPOLITANA
4
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El PSC fue determinante en la gestión de la disuelta CMB y, entre 1987 y 2010, mantuvo desde el
federalismo municipalista, mecanismos de cooperación entre los ayuntamientos que configuran la
Barcelona Metropolitana.
Fue también a impulso del PSC que se aprobó una ley del Parlamento de Cataluña que restableció el
AMB que hoy contribuye a gobernar.
La construcción de una gobernanza metropolitana con más contacto entre electores y elegidos y de más
alta calidad democrática ha sido siempre y ha de continuar siendo un objetivo prioritario para el PSC.
Es necesario una Barcelona abierta, inclusiva y orgullosa de su pluralidad, capaz de interrelacionarse con
otras metrópolis y competir por atraer talento y puestos de trabajo de alta calidad; capaz de impulsar,
en beneficio de toda Cataluña y del resto de España, la economía del conocimiento.
Un objetivo del socialismo debería ser el dotar de una Gobernanza de progreso a la Barcelona Real.
Un objetivo de la izquierda debería ser conseguir que el proyecto Barcelona como metrópoli fuera capaz
de ilusionar al conjunto de esta sociedad que el Procès ha dividido, porque su potencialidad en resolver
problemas y crear riqueza es enorme.
Un objetivo del PSC debería ser conseguir que la Barcelona REAL, la que corresponde a una metrópoli,
pueda ser capaz de atraer inversiones, talento e innovación, que permita que la ciudad vuelva a ser la
referencia positiva para el resto de Europa, del Mediterráneo y de Latinoamérica.
7.

Esmena de Addició al paràgraf 2 presentada per CONSELL DEL FEMINISME SOCIALISTA(E.O.748)
Afegir entre fraternitat, de la línia 3 i la suma de la línia 3
el feminisme
3.

Els canvis socials i econòmics són molts i profunds, afecten des de la crisi climàtica, que ens amenaça
com a espècie, fins a la invasió de la privacitat per part de grans grups empresarials de manera
voluntària; des de la facilitat de mobilitat global a l’accés tecnològic a una quantitat d’informació
infinita. Les formes del capitalisme, del treball, de les ciutats i de les famílies, tot canvia. I el projecte
socialista s’adapta per ser útil a la ciutadania, per lluitar contra les velles i noves formes de desigualtats i
la manca d’oportunitats i a favor de la redistribució de la riquesa, l’Estat del Benestar i els drets de
ciutadania. Continuarem defensant un desenvolupament econòmic sostenible i una transició ecològica
justa, així com els drets de les persones com a consumidores davant els oligopolis i les grans empreses.

SUBSTITUCIÓ
SUBSTITUCIÓ

8.

Esmena de Substitució al paràgraf 3 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.448)
Substituir com a espècie a la línia 2 per...
a totes les espècies

9.

Esmena de Substitució al paràgraf 3 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.467)
Substituir com a espècie a la línia 2 per...
totes les espècies
ADDICIÓ

10.

Esmena de Addició al paràgraf 3 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1268)
Afegir al final del paràgraf
Queremos promover y acabar de impulsar el proyecto europeo, hasta la integración total de la UE.
Porqué para poder gestionar las políticas públicas en un mundo globalizado, no debemos pensar en
5
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reduccionismos territoriales, procesos secesionistas o independentistas que nos retrotraen a los “reinos
de Taifas” del medioevo, si no en un auténtico Estado Europeo, capaz de tener un gobierno elegido
democráticamente por el Parlamento Europeo y con competencias para poder tratar directamente, de
forma multilateral, con las principales potencias mundiales, en representación de toda la UE.
11.

Esmena de Addició al paràgraf 3 presentada per VILADECANS(E.O.679)
Afegir entre de de la línia 1 i la de la línia 1
afecten des de”, “el problema de la desigualtat i la justícia social a

12.

Esmena de Addició al paràgraf 3 presentada per MANRESA(E.O.328)
Afegir entre de les ciutats de la línia 4 i i de les famílies de la línia 4
i els pobles

13.

Esmena de Addició al paràgraf 3 presentada per CAMBRILS(E.O.1115)
Afegir entre justa de la línia 8 i així de la línia 8
i progresista
4.

Fem nostres els 17 objectius proposats en el document de 2015 de l’ONU “Objectius de
desenvolupament sostenible”. Objectius amb una mirada àmplia del món actual i que són una
referència per emmarcar els nostres objectius a mitjà termini. El document polític que proposem vol ser
la implementació a nivell català d’aquests objectius i participarem, en la seva implementació en l’àmbit
espanyol i europeu, amb els nostres germans socialistes i altres plataformes progressistes.

SUBSTITUCIÓ
14.

Esmena de Substitució al paràgraf 4 presentada per MATARO(E.O.400)
Substituir tot el paràgraf per...
Com a gran programa de treball dels propers anys, que s’ hauria de fer extensible i tirar endavant amb
totes les altres forces polítiques de l’ àmbit territorial que sigui, fem nostres els 17 objectius proposats
en el document del setembre del 2015 pel plenari de l’ ONU. Els denominats “Objectius de
Desenvolupament Sostenible” de cara al 2030 són una referència per orientar tot el nostre treball a
mitjà termini. Aquest document polític vol implementar els esmentats objectius a nivell personal,
municipal, nacional, internacional, universal... Cal tenir present que es tracta d’ un document signat per
193 països del món i que –en resum- pretén eradicar la fam i la pobresa; garantir una vida sana,
assegurar una educació bàsica inclusiva; assolir la igualtat de gènere; garantir l’ accés a l’ aigua potable i
a l’ energia sostenible; promoure el creixement econòmic sostingut; reduir les desigualtats en i entre els
països del món; aconseguir unes ciutats habitables; garantir el model de consum; adoptar mesures per a
combatre el canvi climàtic; conservar i utilitzar de manera sostenible els mars, els oceans i els recursos
marítims; promoure societats pacífiques i desenvolupar institucions eficaces i responsables... com
podria ser la mateixa ONU, necessitada avui de reformes i reestructuracions a fons per a que esdevingui
un dia la institució que assumeixi i lideri, amb autoritat, la mateixa supervivència del Planeta, avui
amenaçat més que mai.

15.

Esmena de Substitució al paràgraf 4 presentada per MATARO(E.O.399)
Substituir implementació a la línia 4 per...
plasmació
ADDICIÓ
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16.

Esmena de Addició al paràgraf 4 presentada per REUS(E.O.238)
Afegir al final del paràgraf
Aquesta diferencia entre mercat global i estat global o regulador global, a més d’aprofitarse
de les situacions d’explotació dels treballadors i treballadores també ho fa de la manca de de
protecció al medi ambient, a les condicions de salubritat i de regulacion dels residus.

17.

Esmena de Addició al paràgraf 4 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1055)
Afegir al final del paràgraf
A tenir en compte el document del govern d'Espanya: La agenda del cambio: hacia una economía
inclusiva y sostenible (implementació dels objectius de la ONU a Espanya

18.

Esmena de Addició al paràgraf 4 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1281)
Afegir al final un nou paràgraf
adición a LAICISMO
Desde el mismo momento de su aprobación en 1978, se está incumpliendo el artículo 16.3 de la
Constitución Española, qué desde un imperativo legal, dice:
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”
Los distintos gobiernos de España, mantienen una relación adocenada con la Iglesia, a la que le otorgan
12 millones de € anuales de los PGE, a la par que innumerables privilegios fiscales, a cambio de un
adoctrinamiento moral, que hace a de los ciudadanos individuos sumisos a los dictados de gobiernos
injustos.
Para ello, los distintos gobiernos permiten que numerosas instituciones de la Iglesia Española puedan
practicar ese adoctrinamiento moral desde la más tierna infancia, por medio de la educación
concertada.
A la vez, se está creando un agravio comparativo con distintas confesiones religiosas, que ya están
exigiendo un trato igual y no discriminatorio.
La educación de ciudadanos iguales y libres de cadenas morales propagadas por sectas religiosas, sólo
será posible separando radicalmente la actividad de las instituciones del Estado Republicano de las de
cualquier credo religioso, desde el más escrupuloso respeto a cualquier confesión religiosa, a las que se
les deberá exigir el cumplimiento de la normativa constitucional respecto al trato igual y no
discriminatorio entre sus miembros
5.

La nostra proposta és la de la Catalunya amb un bon govern orientat a aconseguir un país modern amb
igualtat d’oportunitats per a tothom. 9 anys de governs independentistes deixen una societat esgotada i
més desigual, una economia que avança malgrat les tensions i les incerteses polítiques i un ascensor
social espatllat.

SUBSTITUCIÓ
19.

Esmena de Substitució al paràgraf 5 presentada per MATARO(E.O.401)
Substituir avança malgrat a la línia 3 per...
es veu frenada
ADDICIÓ

20.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1269)
7
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Afegir un nou paràgraf al principi
HACIENDA: No es aceptable que exista competencia fiscal en perjuicio de los diferentes ciudadanos que
conforman el sujeto político, ya que generan flujos de capital y empresariales perjudiciales para el
sustento del estado de bienestar, que supone la igualdad de oportunidades.
Es por ello que es necesaria una readaptación de los impuestos y su pertenencia, como base de partida
el gobierno de la nación debe tener la potestad de fijar los tipos mínimos de cada impuesto (sucesiones,
donaciones, IRPF, patrimonio, IVA, etc.) teniendo las diferentes autonomías la capacidad
exclusivamente de incrementarlos.
La recaudación del tramo mínimo todos estos impuestos deberán recaer sobre el gobierno de la nación.
21.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1270)
Afegir al final un nou paràgraf
INTERIOR
España es el país con más cuerpos policiales de Europa.
El Estado de las autonomías ordenó un solo sistema público de Sanidad; un solo sistema de Educación;
un solo sistema de Justicia. Sin embargo no solo mantuvo intactos los 2 cuerpos de policía estatal (CNP y
GGCC), sino que desarrolló otros cuerpos de policía autonómica (La Ertzainza vasca y el CME catalán)
Una reestructuración y reorganización de las fuerzas de seguridad es necesaria, ante la ya conocida y
multireincidente experiencia de falta de comunicación y solapamiento de jurisdicciones.
Apostamos por minimizar la cantidad de cuerpos de seguridad existentes, adaptando su estructura a la
de la administración pública; es decir 3 niveles policiales: local; autonómico y estatal, unificando los
actuales CNP y GGCC; conformando así un solo Sistema de Seguridad Pública: con competencias
claramente delimitadas y no concurrentes y manteniendo una jerarquía de cuerpos aplicando el
principio de subsidiariedad.
De esta manera se reduciría el gasto público, se evitarían los errores de información y comunicación que
ahora se producen; se aseguraría la lealtad entre cuerpos de seguridad, y se alejaría la tentación de
utilizarlas de modo partidista, para fines contrarios a las que fueron creadas (la defensa del
ordenamiento jurídico); como ha pasado recientemente en Cataluña con el proceso secesionista del 1O-17
Después de la nefasta experiencia sufrida con la deslealtad institucional entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya y el Gobierno Español, en estos últimos años, es imprescindible asegurarnos de
que no se volverá a utilizar el CME como una policía política, sectaria y partidista al servicio del partido
en el Govern.
La competencia exclusiva de la Seguridad Pública es del Gobierno del Estado, y este las tiene delegadas
en las CCAA de Euzkadi y Catalunya.
En tanto dure la situación de tensión territorial y los intentos secesionistas de los partidos que se
reclaman independentistas, urge que el Gobierno central recupere la competencia de Seguridad en
Catalunya; manteniendo el CME pero retirando la dependencia política del Govern de la Generalitat.

22.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1272)
Afegir al final un nou paràgraf
JUSTICIA: El más que probable reajuste constitucional requiere, entre otros incorporar la tutela judicial
efectiva para derechos sociales en dicha reforma: Los derechos a vivienda digna, a trabajo digno, a una
buena educación y a una sanidad digna deben incorporar un mecanismo de reclamación para que
ninguna administración publica pueda abstraerse de esos principios rectores y derechos que ya tenemos
recogidos en la constitución.
8
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Se deberá desarrollar en leyes orgánicas qué se considera vivienda digna, qué se considera trabajo digno
rechazando el encadenamiento de contratos temporales, qué se considera atención sanitaria digna
incluyendo un máximo tiempo de espera para los servicios sanitarios, etc.
Los poderes públicos deberán garantizar esos derechos, con plazos de ejercicio razonables, y métodos
de reclamación judicial para obligar a las administraciones.
23.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per EIXAMPLE(E.O.469)
Afegir al final del paràgraf
deixem una societat dividida, enfontrada, esgotada

24.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per EIXAMPLE(E.O.470)
Afegir al final un nou paràgraf
dividida, enfrontada, esgotada

25.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per REUS(E.O.239)
Afegir al final del paràgraf
un altre camp sensible la manipulació informativa, l’ús polític i d’abast internacional.

26.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per VILADECANS(E.O.678)
Afegir entre independentistes de la línia 2 i deixen de la línia 2
alhora amb agendes polítiques neoliberals

27.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.519)
Afegir entre societat de la línia 2 i esgotada de la línia 2
dividida,

28.

Esmena de Addició al paràgraf 5 presentada per EIXAMPLE(E.O.906)
Afegir entre esgotada de la línia 2 i desigual de la línia 3
dividida, enfrontada
6.

Els socialistes hem governat la Generalitat i governem pobles i ciutats on viuen 4.396.602 de catalans i
catalanes, i ara proposem a la ciutadania obrir una nova etapa, retrobar-nos amb objectius comuns que
ens permetin desplegar les grans potencialitats de progrés social i econòmic que tenim com a país.
Creiem en un futur de prosperitat i convivència per a la nostra societat però, per sobre de tot, creiem en
la seva gent, en una ciutadania compromesa amb el seu futur i el futur dels que vindran. Una visió d’una
Catalunya que es reconeix en la seva diversitat i la promou amb orgull. Una societat capaç d’assegurar
oportunitats a tothom, compromesa amb els que tenen més dificultats i que es conjura per fer del
nostre país un exemple en educació i qualitat de vida.

SUPRESSIÓ
29.

Esmena de Supressió al paràgraf 6 presentada per EIXAMPLE(E.O.466), EIXAMPLE (E.O.907)
Suprimir 4.396.602 a la línia 1
SUBSTITUCIÓ

30.

Esmena de Substitució al paràgraf 6 presentada per MATARO(E.O.402)
Substituir des de 4.396.602 a la línia 1 fins a catalanes a la línia 2 por...
el 60% de la població catalana
9
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ADDICIÓ
31.

Esmena de Addició al paràgraf 6 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1278)
Afegir al final un nou paràgraf
EDUCACION
La educación debe tratarse con especial dedicación ya que representa un pilar imprescindible de
cualquier sociedad y tan importante es dotarla de recursos, para que sea de calidad, como asegurarse
de sus directrices, con un plan integral para evitar las diferentes desigualdades entre territorios,
revisando con especial hincapié las medidas relacionadas con el fracaso escolar.
Para ello es necesario que el gobierno de la nación, tenga un conocimiento más exacto y continuo de los
alumnos y de los centros de estudios, ampliando este más allá de un examen de selectividad regional.
Es necesaria la existencia de exámenes unificados (selectividad y similares) que permitan disponer de
unos datos reales, estas pruebas solo tienen sentido si vienen complementados de dos medidas
importantes: un temario común y un conjunto de inspectores que dependan únicamente del estado
central.
Adicionalmente se propone que se efectúe un examen de conocimiento de la lengua española que
garantice que todos los alumnos que acaben su etapa educativa hayan adquirido el nivel C de dicha
lengua. La prueba debería efectuarse mediante equipos propios del Ministerio.
Todas estas medidas tienen que ser verificadas por una alta inspección educativa, la cual auditará con la
periodicidad necesaria su cumplimiento, consiguiendo así de un modo efectivo revertir las
desigualdades.
Esta inspección asumirá la responsabilidad de las ya mencionadas pruebas de nivel unificadas, así como
de la homogeneización y calidad de los temarios.
Para que las propuestas realizadas sean efectivas, es necesaria la creación de un organismo para la
reclamación de derechos recogidos en la constitución, para que no se queden sólo en una simple
declaración de intenciones (como la igualdad o la vivienda) y la ciudadanía tenga un modo de reclamar
en caso de su incumplimiento.
Cuando se acometa la necesaria reforma constitucional, hay que añadir la igualdad territorial de
resultados como principio rector de las leyes educativas, igualdad que debe ser comprobable tanto en
nuevas pruebas de nivel unitarias en toda España, como en los porcentajes de fracaso escolar. Dicho
principio rector debe obligar a las administraciones a invertir más en los barrios donde los resultados
sean peores para reconducir esa desigualdad, que socava la igualdad de oportunidades que los
socialistas debemos promover.

32.

Esmena de Addició al paràgraf 6 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1280)
Afegir al final un nou paràgraf
adición a LENGUA Y ESCUELA,
un binomio determinante para optimizar la calidad educativa
La actual evolución de las sociedades en el planeta debe tener en cuenta la necesidad de dar cobertura
a movilidad que exige un mayor conocimiento de las lenguas consideradas francas, no solo el inglés, que
ya lo es, es que también otras lenguas tendrán un rol de lengua franca, aunque a menor escala. Es el
caso del mandarín, el chino, el árabe –si solucionan el hecho de las formas lingüísticas denominadas
dialectales pero que sin embargo son ininteligibles entre sí-, el ruso y por supuesto el español, que como
segunda lengua más hablada de forma materna tiene un rol que desde España y por ello también desde
Cataluña debe ser considerado una oportunidad de crecimiento cultural, de la que se puede aprovechar
10

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 2C
Una Catalunya unida en la diversitat i ben governada

la denominada cultura en catalán, y por descontado, de crecimiento económico para ambos lados del
Atlántico.
El hecho de que en la Cataluña bilingüe, las dos lengua, español y catalán, sean de aprendizaje casi
osmótico, prácticamente se aprende de forma no culta por el mero hecho de compartir espacio social, y
culta por la acción de la escuela, tenemos una oportunidad de oro de aprovechar todas las capacidades
existentes alrededor de ese bilingüismo para proyectar en el resto de España e Hispanoamérica, toda la
capacidad de creación cultural, artística… y a su vez ser receptoras de toda la creación cultural de todo
ese entorno civilizatorio.
Saliendo del periodo franquista nos encontrábamos con un páramo a muchos niveles, entre ellos el
lingüístico. En una sociedad que tiene un patrimonio, casi único, el bilingüismo, tras cuarenta años de
políticas restrictivas y prohibiciones nos encontrábamos que una de las patas de ese bilingüismo, la
lengua catalana, tenía enormes carencias de tipo legal y educativas que hacían pensar que eran
necesarios cambios en el marco legislativo y educativo que solventaran los problemas generados por la
Dictadura. Cuarenta años después vemos que aquellos elementos que se pudieron considerar
necesarios aplicar son ahora revisables.
Es necesario revisar el marco legal, y educativo, respecto a la situación lingüística. Siempre bajo la
premisa es garantizar los derechos de los niños a una educación de calidad. Ahora es necesario
profundizar en un objetivo: las dos lenguas, catalán y español, son las dos lenguas de uso en Cataluña,
uno de los nervios de nuestra propia realidad y que, por sus características, ese bilingüismo debe ser
protegido.
En la actual situación política, la relación lengua y clase no es precisamente un indicador que se pueda
mantener fuera del análisis y menos para cualquier fuerza que se considere de izquierdas. La muestra
numérica del fracaso escolar es el indicador más importante que se observa en los análisis que tratan de
explicar el porqué de ese fracaso.
El hecho de que el modelo educativo este sometido a lo que en definitiva son consignas y dogmas
provenientes de una determinada ideología, no precisamente de izquierdas, no ayuda a encontrar una
solución que no pase por la contestación ideológica a esas proclamas, consignas y dogmas.
La falta de estudios, efectuados desde una óptica científica, sobre los resultados educativos siempre
efectuados de forma que no entran de lleno en las consecuencias de las políticas lingüísticas educativas
tampoco son una manera de saber que se está haciendo bien y que cambios se necesitan hacer para
mejorar. Si el objetivo es el bilingüismo, entonces hemos de plantear la necesidad de cuestionar todo,
en cuanto que lo que se observa es un concienzudo afán de hacer desaparecer la lengua española, la
mayoritaria en las clases populares, del espacio público, educativo y social. Algo habría que decir desde
la izquierda.
Desde esta óptica, el modelo denominado “de inmersión” debe ser adaptado a la realidad actual, que
recoja la voluntariedad como premisa, y que busque la consecución de seguir con el bilingüismo como
objetivo.
El actual modelo educativo debería abrirse respecto a la temática lingüística a otros modelos que traten
de alcanzar ese objetivo respecto a la lengua y subordinándolo a un resultado escolar que supere la
brecha social y con ello el indicador lengua/clase, es decir conseguir que la escuela sea el elemento
principal que actúa como ascensor social más allá de cualquier otro valor, incluyendo el que llega de
otras ideologías centradas en lo que se denomina construcción nacional.
Los nuevos modelos, inmersión incluida, y voluntaria, deben tener en cuenta características lingüísticas
poblacionales territorializadas.
También deberán tener en cuenta criterios sociales y con ello una asignación presupuestaria que
implique un balance respecto a la realidad social de la familia del escolar, de forma que compense las
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carencias de partida, y dentro de esa especial dotación económica, la ratio alumno/clase debe ser
capital. Y aún con mayor hincapié cuando el modelo elegido sea el de inmersión, o cuando la presencia
de inmigración sea importante, sobre todo si es extra-europea.
Solo desde un cambio paulatino pero profundo podremos hacer frente a una situación interna que es
caldo de cultivo de fuerzas comunitaristas que utilizan la identidad, en este caso lingüística, para poder
plantear cuestiones excluyentes que acaban convirtiéndose en un sistema retroalimentado
negativamente y nos conduce a las puertas del abismo de la confrontación civil entre las diferentes
identidades existentes en cualquier sociedad plural.
33.

Esmena de Addició al paràgraf 6 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.267)
Afegir entre i ara de la línia 2 i proposem a la ciutadania de la línia 2
ja no ens trobem en una fase d’afebliment, sinó que ha estat superada i del que es tracta és de
continuar liderant la implantació d’un pla expansiu i per tant
7.
8.
9.

UNA CATALUNYA.
A UNIDA EN LA DIVERSITAT I BEN GOVERNADA
1 CATALUNYA I ESPANYA LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL

ADDICIÓ
34.

Esmena de Addició al paràgraf 9 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1274)
Afegir un nou paràgraf al principi
SANIDAD
Una gestión unificada de la sanidad es necesaria tanto para minimizar costes mediante una unidad de
compras centralizada, como para ofrecer una carta de sanidad unificada en todo el territorio y para
eliminar la fútil burocracia derivada de las diferentes tarjetas sanitarias.
De esta manera se conseguiría un ahorro económico que podría repercutir como nueva inversión para la
propia sanidad pública u otros servicios, a la par que se equipararían las prestaciones cubiertas por la
sanidad, en todos los territorios de la nación, anulando los perjuicios producidos por la multiplicidad de
tarjetas sanitarias.
Todas estas medidas deberían ir acompañadas de una ley de regulación de listas de espera, para
fomentar la creación de hospitales públicos.

35.

Esmena de Addició al paràgraf 9 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.1265)
Afegir al final del paràgraf
La característica de la actual evolución de las sociedades en el planeta debe tener en cuenta la
necesidad de dar cobertura a movilidad que exige un mayor conocimiento de las lenguas consideradas
francas, no solo el inglés, que ya lo es, es que también otras lenguas tendrán un rol de lengua franca,
aunque a menor escala.
Es el caso del mandarín, el chino, el árabe –si solucionan el hecho de las formas lingüísticas
denominadas dialectales pero que sin embargo son ininteligibles entre sí-, el ruso y por supuesto el
español, que como segunda lengua más hablada de forma materna tiene un rol que desde España y por
ello también desde Cataluña debe ser considerado una oportunidad de crecimiento cultural, de la que
se puede aprovechar la denominada cultura en catalán, y por descontado, de crecimiento económico
para ambos lados del Atlántico.
El hecho de que en la Cataluña bilingüe, las dos lengua, español y catalán, sean de aprendizaje casi
osmótico, prácticamente se aprende de forma no culta por el mero hecho de compartir espacio social, y
culta por la acción de la escuela, tenemos una oportunidad de oro de aprovechar todas las capacidades
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existentes alrededor de ese bilingüismo para proyectar en el resto de España e Hispanoamérica, toda la
capacidad de creación cultural, artística… y a su vez ser receptoras de toda la creación cultural de todo
ese entorno civilizatorio.
Saliendo del periodo franquista nos encontrábamos con un páramo a muchos niveles, entre ellos el
lingüístico. En una sociedad que tiene un patrimonio, casi único, el bilingüismo, tras cuarenta años de
políticas restrictivas y prohibiciones nos encontrábamos que una de las patas de ese bilingüismo, la
lengua catalana, tenía enormes carencias de tipo legal y educativas que hacían pensar que eran
necesarios cambios en el marco legislativo y educativo que solventaran los problemas generados por la
Dictadura. Cuarenta años después vemos que aquellos elementos que se pudieron considerar
necesarios aplicar son ahora revisables.
Es necesario revisar el marco legal, y educativo, respecto a la situación lingüística. Siempre bajo la
premisa es garantizar los derechos de los niños a una educación de calidad. Ahora es necesario
profundizar en un objetivo: las dos lenguas, catalán y español, son las dos lenguas de uso en Cataluña,
uno de los nervios de nuestra propia realidad y que, por sus características, ese bilingüismo debe ser
protegido.
En la actual situación política, la relación lengua y clase no es precisamente un indicador que se pueda
mantener fuera del análisis y menos para cualquier fuerza que se considere de izquierdas.
La muestra de fracaso escolar es un indicativo de que el anterior indicador es mucho más importante de
qué se observa en los análisis que tratan de explicar el porqué de ese fracaso. El hecho de que el modelo
educativo este sometido a lo que en definitiva son consignas y dogmas provenientes de una
determinada ideología, no precisamente de izquierdas, no ayuda a encontrar una solución que no pase
por la contestación ideológica a esas proclamas, consignas y dogmas.
La falta de estudios, efectuados desde una óptica científica, sobre los resultados educativos siempre
efectuados de forma que no entran de lleno en las consecuencias de las políticas lingüísticas educativas
tampoco son una manera de saber que se está haciendo bien y que cambios se necesitan hacer para
mejorar.
Si el objetivo es el bilingüismo, entonces hemos de plantear la necesidad de cuestionar todo, en cuanto
que lo que se observa es un concienzudo afán de hacer desaparecer la lengua española, la mayoritaria
en las clases populares, del espacio público, educativo y social. Algo habría que decir desde la izquierda.
Desde esta óptica, el modelo denominado “de inmersión” debe ser adaptado a la realidad actual, que
recoja la voluntariedad como premisa, y que busque la consecución de seguir con el bilingüismo como
objetivo.
El actual modelo educativo debería abrirse respecto a la temática lingüística a otros modelos que traten
de alcanzar ese objetivo respecto a la lengua y subordinándolo a un resultado escolar que supere la
brecha social y con ello el indicador lengua/clase, es decir conseguir que la escuela sea el elemento
principal que actúa como ascensor social más allá de cualquier otro valor, incluyendo el que llega de
otras ideologías centradas en lo que se denomina construcción nacional.
Los nuevos modelos, inmersión incluida, y voluntaria, deben tener en cuenta características lingüísticas
poblacionales territorializadas. También deberán tener en cuenta criterios sociales y con ello una
asignación presupuestaria que implique un balance respecto a la realidad social de la familia del escolar,
de forma que compense las carencias de partida, y dentro de esa especial dotación económica, la ratio
alumno/clase debe ser capital. Y aún con mayor hincapié cuando el modelo elegido sea el de inmersión,
o cuando la presencia de inmigración sea importante, sobre todo si es extraeuropea.
Solo desde un cambio paulatino pero profundo podremos hacer frente a una situación interna que es
caldo de cultivo de fuerzas comunitaristas que utilizan la identidad, en este caso lingüística, para poder
plantear cuestiones excluyentes que acaban convirtiéndose en un sistema retroalimentado
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negativamente y nos conduce a las puertas del abismo de la confrontación civil entre las diferentes
identidades existentes en cualquier sociedad plural.
10. 2 EN UNA EUROPA SOCIAL I FEDERAL, MÉS I MILLOR EUROPA
11. 3 CULTA I CRÍTICA, QUE PRACTICA LA CONVIVÈNCIA, EL CIVISME I EL RESPECTE

SUBSTITUCIÓ
36.

Esmena de Substitució al paràgraf 11 presentada per REUS(E.O.240)
Substituir tot el paràgraf per...
Els comunistes busquen les causes de les crisis, però sempre és el sistema capitalista, i com a
solució plantegen trencar amb tot i implementar un sistema diferent. En aquests camí molts
s’obliden de les solucions pràctiques i la gestió del dia a dia. A banda de que els mètodes per
arribar siguin més o menys pacífics i democràtics.
12. 4 BON GOVERN

ADDICIÓ
37.

Esmena de Addició al paràgraf 12 presentada per REUS(E.O.241)
Afegir al final del paràgraf
Com ja ho havien estat en altres períodes de
la Història
13. B ROJA
14. 5 OPORTUNITATS PER AL PROGRÉS: TALENT, CONEIXEMENT I CAPACITACIÓ
15. 6 TREBALL DIGNE: DRETS, SEGURETAT ECONÒMICA I PENSIONS
16. 7 UNA AGENDA PER A LA INCLUSIÓ

ADDICIÓ
38.

Esmena de Addició al paràgraf 16 presentada per REUS(E.O.242)
Afegir al final del paràgraf
posar tots els mitjans possibles per aturar la crisi Climàtica
17. 8 REFORMES ALS SERVEIS DE SALUT I SERVEIS SOCIALS PER GARANTIR L’ATENCIÓ DE QUALITAT A
TOTHOM
18. 9 HABITATGE ASSEQUIBLE EN BARRIS AMB QUALITAT DE VIDA
19. C VERDA
20. 10 EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
21. 11 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, AVENÇ TECNOLÒGIC I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
22. 12 L’EQUILIBRI TERRITORIAL PER UNA CATALUNYA COHESIONADA
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ADDICIÓ
39.

Esmena de Addició al paràgraf 22 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.434)
Afegir al final un nou paràgraf
13. DRETS I BENESTAR DELS ANIMALS
23. D VIOLETA

ADDICIÓ
40.

Esmena de Addició al paràgraf 23 presentada per REUS(E.O.243)
Afegir al final del paràgraf
i economia circular on els residus siguin recursos

24. 13 ENS VOLEM LLIURES, VIVES I COMBATENTS
25. 14 ORGULLOSA DE LA DIVERSITAT I LLIURE D’ODIADORS

ADDICIÓ
41.

Esmena de Addició al paràgraf 25 presentada per REUS(E.O.244)
Afegir al final del paràgraf
transparents i accessibles
26. 15 ON NÉIXER, CRÉIXER I MORIR DIGNAMENT
27. 1 A CATALUNYA I A ESPANYA LA SOLUCIÓ ÉS FEDERAL
28. La història de Catalunya no es pot entendre sense la de la resta d’Espanya, estan entrellaçades. La
prosperitat d’una i altra estan connectades, com també l’autonomia de Catalunya ha estat sempre
estretament lligada a la democràcia espanyola. La Constitució de 1978 és la primera de tota la història
d’Espanya que es va elaborar des d’un ampli consens de les diferents forces polítiques, amb les
catalanes al capdavant. Votada per una immensa majoria de catalans i catalanes va ser un punt de
trobada en un moment polític excepcional, un acord que ens està proporcionant el període democràtic
més llarg i pròsper de la nostra història i l’etapa de més autogovern i de millor reconeixement de la
singularitat de Catalunya. Tant Catalunya com la resta d’Espanya són plurals i diverses, un conjunt de
pobles amb singularitat pròpia amb llaços socials, culturals i polítics que els han mantingut units. Avui,
Espanya és un país modern -plurilingüe i pluricultural- que es fonamenta en la igualtat de drets i la
garantia del dret d’autonomia dels pobles que la integren. Reconèixer Catalunya com a nació i Espanya
com un estat plurinacional és la nostra manera d’entendre la nostra unió i la igualtat en la diversitat.

SUPRESSIÓ
42.

Esmena de Supressió al paràgraf 28 presentada per EIXAMPLE(E.O.830), EIXAMPLE (E.O.1025)
Suprimir tot el paràgraf

43.

Esmena de Supressió al paràgraf 28 presentada per EIXAMPLE(E.O.909)
Suprimir des de integren a la línia 11 fins al final
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44.

Esmena de Supressió al paràgraf 28 presentada per BADALONA(E.O.338)
Suprimir des de Reconèixer Catalunya a la línia 11 fins al final
SUBSTITUCIÓ

45.

Esmena de Substitució al paràgraf 28 presentada per ROJOS(E.O.1285)
Substituir des de Tant Catalunya a la línia 8 fins al final, per...
Nadie puede dudar del carácter multiidentitario de la población de España y por supuesto esa
diversidad es también una característica de la sociedad catalana, porque de hecho es una característica
de las sociedades modernas.
La nación es una creación del nacionalismo. Utiliza un criterio de identidad, la autodenominada
identidad propia, que a modo de molde pretende que todo se le acople. ¿Cómo? En cuanto la identidad
cultural es el principio básico sobre el que se sostiene todo el constructo nacional -vinculo prioritario-,
solo hay que crear una red de incentivos para que únicamente él que acepta los componentes de la
identidad, y/o su primacía, podrá disfrutar de todos los derechos en la entidad política. Desde la
izquierda no es aceptable esa visión étnica para construir un ente político.
La visión que el nacionalismo tiene de la nación no permite que en un mismo espacio, un limes, la
existencia de más que una nación, lo que implica que el carácter multiidentitario existente en el interior
de Cataluña no podría desenvolverse más de una identidad nacional. Es decir, en Cataluña, el demos, el
sujeto político, es incompatible con cualquier otra nación identitaria.
Las propuestas de una multinación deben atenerse a la existencia de esos postulados. Si aceptamos eso,
los elementos citados, tendríamos que aceptar que si se planteara la existencia de otra nación cuyo
limes incluyera todo o parte del espacio de otra nación, entonces la colisión es forzosa, como hemos
visto mil veces en la historia reciente.
En sociedades modernas donde la pluralidad identitaria viene “casi” de fábrica, la acción de un
nacionalismo solo puede desembocar en una colisión.
La UNICA opción que nos queda, desde la izquierda, es buscar un modelo político que contenga al
nacionalismo. El apaciguamiento, con el nacionalismo es darle gasolina..
Bajo los criterios que el nacionalismo establece para crear una nación es evidente que en Cataluña
también hay más de una nación.
La izquierda debería dar una respuesta a la posibilidad de que las identidades culturales existentes
pretendan construir naciones identitarias en un mismo territorio, y esa respuesta puede venir si
aceptamos una propuesta que busque construir una sociedad con la premisa del “laicismo identitario”,
es decir, plantear que la identidad es individual, de naturaleza plástica, moldeable y variable, y que las
identidades colectivas, de naturaleza difusa, también deberían compartir esas propiedades.
El Estado, ante este hecho solo puede mantener como elemento central para el tratamiento de la
identidad, individual y colectiva, la consideración de que toda identidad es aceptable siempre que no
conculque los elementos centrales sobre los que se ha edificado la propia organización política, el
ESTADO.
Así, solo serían rechazables democráticamente las identidades que tengan elementos antidemocráticos
o contrarios a los derechos humanos considerados universales.
En el resto de cuestiones relativas a la identidad, éste debe ser transparente, neutro. Por ejemplo, el
ESTADO debería intervenir cuando un grupo identitario, étnico que considere parte de su identidad la
ablación, o si el grupo étnico es de base religiosa considere legalizar que las mujeres tengan menos
derechos que los hombres, o que otro grupo identitario pretenda que es democrático imponer que una
identidad determinada tenga elementos supremacistas sobre otros grupos humanos.
La nación, como la define el nacionalismo, es incompatible con esa visión del laicismo identitario y
contraria a los derechos elementales de aquellos que no comparten la identidad "correcta", y también
es contrario a los derechos de los que aunque si pueden compartir los elementos centrales de esa
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identidad pero que quieren ver respetados su derecho a que no se conduzca la variabilidad de esa
identidad usando los resortes del poder para establecer premios o no, dependiendo de si se aleja o no
de la ortodoxia identitaria.
Hablar así de plurnacionalidad es en definitiva abonar más la confusión conceptual y es una concesión
más al nacionalismo. No podemos seguir aceptando entrar en el paraguas de un marco mental
nacionalista.
Para concluir con intención pedagógica, hay que definir bien las palabras y sus significados.
En el mundo global, el término nación está conceptualizado y reconocido cuando contiene 3 elementos
jurídicos: territorio; población y soberanía.
Si falta alguno de esos 3 elementos, la comunidad internacional no les puede reconocer como naciones.
46.

Esmena de Substitució al paràgraf 28 presentada per EIXAMPLE(E.O.471)
Substituir Reconèixer Catalunya com a nació i Espanya a la línia 11 per...
Reconèixer el nostre federalisme con la nostra manera d'entendre la igualtat en la diversitat
ADDICIÓ

47.

Esmena de Addició al paràgraf 28 presentada per VILADECANS(E.O.681)
Afegir entre votada de la línia 5 i per de la línia 5
afirmativament

48.

Esmena de Addició al paràgraf 28 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.520)
Afegir entre pluricultural- de la línia 10 i que de la línia 10
, un país amb pluralitat de pluralitats,

49.

Esmena de Addició al paràgraf 28 presentada per TERRASSA(E.O.89)
Afegir entre Espanya de la línia 11 i com de la línia 12
com a nació i alhora
29. Però avui, i després de dècades de nacionalisme conservador hegemònic a les institucions catalanes i la
seva decisió d’exacerbar els sentiments dividint-nos entre els que consideren qui és i qui no és català i la
relació d’animadversió cap a la resta d’Espanya a través del procés independentista, s’ha instal·lat una
divisió important en el si de Catalunya i una crisi institucional sense precedents. Un conflicte permanent
agreujat pel victimisme a través de la tergiversació de la història i de la situació de Catalunya respecte
d’altres territoris espanyols, l’ús partidista de les institucions democràtiques i de dret; per la manca
d’imparcialitat i neutralitat dels mitjans de comunicació públics i per la instrumentalització política dels
sentiments, les emocions i les expectatives de la ciutadania.

SUPRESSIÓ
50.

Esmena de Supressió al paràgraf 29 presentada per EIXAMPLE(E.O.851), EIXAMPLE (E.O.1026)
Suprimir tot el paràgraf

51.

Esmena de Supressió al paràgraf 29 presentada per EIXAMPLE(E.O.861)
Suprimir des de i a la línia 1 fins a hegemònic a la línia 1

52.

Esmena de Supressió al paràgraf 29 presentada per EIXAMPLE(E.O.910)
Suprimir des de i a la línia 1 fins a a a la línia 1
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53.

Esmena de Supressió al paràgraf 29 presentada per EIXAMPLE(E.O.473)
Suprimir , i després de dècades de nacionalisme conservador hegemònic a la línia 1
SUBSTITUCIÓ

54.

Esmena de Substitució al paràgraf 29 presentada per ALT URGELL(E.O.666)
Substituir des de avui a la línia 1 fins a seva decisió a la línia 2 por...
actualment, des del 2011, que el nacionalisme conservador va recuperar el poder a les institucions
catalanes,

55.

Esmena de Substitució al paràgraf 29 presentada per ALBAGES(E.O.802)
Substituir des de i després de a la línia 1 fins a divisió important a la línia 4 por...
llargs períodes de nacionalisme conservador hegemònic a les institucions catalanes, la seva pretensió de
discriminar enfortint el sentiment de pertinença, fomentant l’ús de signes identitaris i “de combat”, ha
generat una classificació dual que avoca a una

56.

Esmena de Substitució al paràgraf 29 presentada per ALT URGELL(E.O.667)
Substituir des de seva decisió a la línia 2 fins a divisió important a la línia 4 por...
la seva pretensió de discriminar enfortint el sentiment de pertinença, fomentant l'us de signes
identitaris i “de combat”, ha generat una classificació dual que avoca a una divisió important
ADDICIÓ

57.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.472)
Afegir al final del paràgraf
En adhesió un govern central encapçalat pel partit popular que no ha optat per a la resolució del
conflicte a través de la via del diàleg i la negociació, mantenint durant més de set anys la comissió
bilateral Generalitat- estat i que ha optat per la judicialització i per obviar l realitat fet que ha creat una
desafecció d’una part significativa de la ciutadania de Catalunya.

58.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per BADALONA(E.O.339)
Afegir entre del procés independentista de la línia 3 i s'ha instal·lat de la línia 3
"i l'ultranacionalisme espanyol"

59.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.808)
Afegir entre institucional de la línia 4 i sense precedents de la línia 4
, politica i social
30. Pel que fa a l’articulació d’Espanya, estem convençuts que en el federalisme es troben les millors
solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses identitats nacionals que hi conviuen, sense
disminuir la cohesió social i la igualtat entre espanyols. La reformulació en sentit federal és la més viable
políticament, la més estable econòmicament, la més justa socialment i l’única capaç d’aglutinar un ampli
suport social. Federalisme és reconeixement, autogovern i govern compartit, finançament just i
suficient, respecte a la pluralitat des de la llibertat individual i col·lectiva. Federalisme és assegurar la
convivència i els drets a través del pacte. La reforma constitucional no és un fi en si mateix, sinó el camí
per recompondre consensos trencats, renovar les nostres regles de convivència i impulsar la
modernització de l'Estat. I davant la crisi catalana, l’única solució passa per la via del diàleg, la negociació
i el pacte des d’un total respecte a la legalitat. Volem contribuir a fer una Espanya i una Catalunya més
federals i respectuoses amb la diversitat i les singularitats territorials. Les noves formes de relació, la
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decisió i la seva articulació han de ser fruit de reformes acordades entre forces catalanes, pactat a tot
l’Estat i referendat pel conjunt de la ciutadania.

SUPRESSIÓ
60.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.912)
Suprimir nacionals a la línia 2

61.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per BADALONA(E.O.340)
Suprimir nacionals a la línia 2

62.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.474)
Suprimir Federalisme és assegurar la a la línia 6

63.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.913)
Suprimir des de col·lectiva a la línia 6 fins a la a la línia 7

64.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.1028)
Suprimir des de col·lectiva a la línia 6 fins a pacte a la línia 7

65.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.1027)
Suprimir des de i a la línia 10 fins a pacte a la línia 10

66.

Esmena de Supressió al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.475)
Suprimir i el pacte a la línia 10
SUBSTITUCIÓ

67.

Esmena de Substitució al paràgraf 30 presentada per EIXAMPLE(E.O.911)
Substituir tot el paràgraf per...
“La Revolució Francesa va donar lloc a la famosa tríada “Llibertat, Igualtat Fraternitat”. La forma política
que millor hi respon és un Estat Democràtic (Llibertat), Social (Igualtat) i Federal (Fraternitat). El
federalisme compta amb un fort arrelament en l’esquerra catalana, que rep la idea federal no tan sols
com una forma d’organització política i administrativa de l’Estat, sinó també com un principi
d’organització social. D’aquesta gran corrent de pensament n’ha estat part integrant el socialisme
català, que ha defensat sempre el federalisme, també en l’articulació política d’Espanya i d’Europa. En
aquest sentit, el socialisme català ha contribuït a la construcció en un sentit federalitzant del model
autonòmic actual, i a un procés de construcció europea que no es limités a l’àmbit econòmic, sinó que
abastés allò polític i social, també amb una voluntat de construcció federal.
En els temps més recents, davant la creixent polarització existent a Catalunya al voltant de la qüestió de
la secessió, plantejada per les forces independentistes, el PSC s’ha refermat en les seves posicions
federalistes i ha contribuït, amb el conjunt del socialisme espanyol, a situar-lo com una proposta política
transformadora i amb potencial de superació del bloqueig i la polarització.
La Declaració de Granada, subscrita l’any 2013 pel PSC i el PSOE, suposa un important pas endavant en
la proposta federalista, que es confirma en la ponència política aprovada pel 13è Congrés del PSC del
2016 i 39è Congrés Federal del PSOE del 2017, així com en la Declaració de Barcelona, subscrita l’any
2017 pel PSC i pel PSOE.
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Per primer cop des de la recuperació de la democràcia, les principals formacions de l’esquerra i els
principals sindicats de classe del conjunt d’Espanya aposten obertament per un model federal.
Federalisme és autogovern i govern compartit, és claredat en la distribució competencial, és participació
de les parts en la formació de la voluntat de l’Estat, és lleialtat institucional, és reconeixement de la
nostra pluralitat com un factor positiu, també la que té a veure amb el fet nacional, i alhora la
construcció de la nostra comunitat política amb base en els valors, drets, obligacions i institucions que
haguem debatut públicament i inscrit en la Constitució, és construir la comunitat política amb base en el
vincle de ciutadania, i no amb base en els sentiments d’identitat. Federalisme és també l’establiment
d’un model federal de finançament just i suficient, i és cooperació, solidaritat i fraternitat.
La reforma constitucional no és un fi en si mateix, sinó la palanca per recompondre consensos trencats,
renovar les nostres regles de convivència i impulsar la modernització de l'Estat. La reforma
constitucional ha de servir per modernitzar el país, per reflectir en la Constitució la participació
d’Espanya en el procés de construcció federal europeu, per aprofundir en el caràcter democràtic de
l’Estat, per millor garantir el seu caràcter social, i per transformar-lo en un Estat plenament federal.
Ni serà fàcil ni hi haurà dreceres. És perfectament possible establir les aliances polítiques i socials per
fer-ho possible, però una transformació d’aquest abast passa per la via del diàleg, la negociació i el
pacte des d’un total respecte a la legalitat, inclosos els mecanismes de reforma constitucional.
Cap solució no és tal si és fruit de la imposició o de la irremissible desfeta de part significativa dels
nostres conciutadans. Caldrà teixir un acord capaç d’aplegar al seu voltant àmplies majories tant a
Catalunya com al conjunt d’Espanya, i la darrera paraula ha de ser la voluntat de la ciutadania,
expressada en referèndum per ratificar tant la proposta de reforma constitucional, com els nous
instruments d’autogovern de què es dotin les entitats integrades en la federació, inclosa Catalunya.”
68.

Esmena de Substitució al paràgraf 30 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.816)
Substituir des de i una a la línia 10 fins a federals i a la línia 11 por...
federal. Una Espanya i una Catalunya

69.

Esmena de Substitució al paràgraf 30 presentada per MATARO(E.O.403)
Substituir des de les a la línia 11 fins a ciutadania a la línia 13 por...
Les noves formes de relació, la decisió i la seva articulació han de ser fruit de reformes acordades entre
forces catalanes i aprovat pels dos terços del Parlament de Catalunya i refrendat per la ciutadania
ADDICIÓ

70.

Esmena de Addició al paràgraf 30 presentada per ROJOS(E.O.1287)
Afegir un nou paràgraf al principi
Respecto al FEDERALISMO:
•
España ha pasado de ser un estado centralista a un ESTADO descentralizado al formarse el
denominado Estado de las Autonomías
•
El FEDERALISMO en el caso de España debe partir de la idea de que el PRINCIPIO de
SUBSIDARIDAD es el substrato básico que lo mueve. Así el criterio de UTILIDAD debe ser clave
complementario al de SENCILLEZ.
•
En ese sentido se parte de la IDEA de la existencia de una unidad política que contiene en su
INTERIOR realidades complejas y por ello se opta por una descentralización que permita el
mantenimiento de los derechos de los ciudadanos. Nunca de una idea de la existencia de un CONJUNTO
DE REALIDADES PRECEDENTES A LA FEDERACIÓN. No son muchos que se unen, es uno que construye un
modelo de GOBERNANZA más eficiente mediante una FEDERACIÓN
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•
Este paso es un primer paso respecto a otros niveles de DESCENTRALIZACIÓN, siempre
pensando en la eficiencia de la GOBERNANZA. Así que la descentralización debe considerarse en varios
niveles, incluido los municipales o incluso respecto a la existencia de entes supramunicipales, como
puede ser el concepto METROPOLITANO.
•
En esa línea debe considerarse que los diferentes pasos que se den, ya sea mediante la reforma
de los ESTATUTOS de AUTONOMIA o mediante otro tipo de leyes debe establecerse un conjunto de
garantías que impida que se busque una REFORMA de la CONSTITUCIÓN al margen de los mecanismos
previstos para esa reforma en la propia Constitución.
•
Para evitar derivas centrifugas que pretendan romper el marco constitucional es necesario
elaborar mecanismos de control que den instrumentos legales a las autoridades de un PRIMER nivel
sobre los siguientes dentro de la FEDERACIÓN. La idea clave es que se garantice la lealtad de las elites
políticas locales que eviten actuación que pongan en riesgo la estabilidad del ESTADO SOCIAL y
conseguir que los servicios básicos a la ciudadanía, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN… sean
similares en todo el territorio.
•
La descentralización buscada a través de la federalización de las ESTRUCTURAS del ESTADO, no
pueden realizarse pensando en la homogeneidad de las NUEVAS ENTIDADES creadas, ya que la
pluralidad es una realidad de las sociedades modernas y esa realidad debe ser reconocida por parte de
la FEDERACION y de los Entes Federados resultantes, porque en el interior de todas ellas la pluralidad es
una constante.
•
Es necesario un cambio de las circunscripciones electorales que se adapten a la nueva realidad
FEDERATIVA y que cumplan con el criterio de un mismo valor de voto al traducirse en representantes
sea donde sea. Una vez la FEDERACIÓN sea un hecho, y se establezca un órgano que actúe de
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL, no hay más motivos para no considerar la necesidad de una
CIRCUNSCRIPCIÓN UNICA para la elección de los representantes centrales y para cada uno de los
TERRITORIO FEDERADOS.
•
Dentro de las leyes de la FEDERACIÓN debe garantizarse la AUTONOMIA MUNICIPAL, y por ende
la opción a que se puedan crear realidades SUPRAMUNICIPALES que permitan considerar las ventajas de
situaciones específicas como pueden ser los hechos Metropolitanos, considerados como una realidad
que es inevitable reconocer y que por sus características necesitan un marco legal especifico que los
reconozca, y a su vez garantice que sus beneficios, en cuanto a eficiencia económica, puedan trasladarse
al conjunto de la Federación.
71.

Esmena de Addició al paràgraf 30 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.809)
Afegir entre espanyols de la línia 3 i LA reformulació de la línia 3
i espanyoles

72.

Esmena de Addició al paràgraf 30 presentada per VILANOVA I LA GELTRU(E.O.815)
Afegir entre col·lectiva. de la línia 6 i Federalisme de la línia 6
Federalisme és construir ponts i no murs

73.

Esmena de Addició al paràgraf 30 presentada per CAMBRILS(E.O.1117)
Afegir entre territorials de la línia 11 i Les de la línia 11
sensé centralismes de cap tipus
31. Promoure l’acord polític amb un clima de cerca de solucions en el marc institucional. Defensem l’opció
federal i proposem treballar en aquesta línia, respectant a qui no pensa com nosaltres i cercant acords.
Defugim el que ens divideix, rebutgem la divisió en blocs que no es miren. El ressentiment només ens
han conduït a l’empitjorament de la situació, tant en l’àmbit personal com social i institucional, i ha
creat una societat sobre la qual planeja permanentment el temor a la fractura. Som conscients de les
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dificultats, però el fi s’ho mereix: acabant amb la divisió enfortirem la nostra cohesió i progressarem
com a societat. Treballarem per la convivència, per contribuir a crear un clima de diàleg i entesa
respectant el pluralisme per garantir la convivència.

SUBSTITUCIÓ
74.

Esmena de Substitució al paràgraf 31 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.268)
Substituir des de sobre la qual a la línia 5 fins a temor a la fractura a la línia 5 por...
que ja pateix les conseqüències de la fractura nacionalista.

75.

Esmena de Substitució al paràgraf 31 presentada per VILADECANS(E.O.682)
Substituir des de i a la línia 6 fins a . a la línia 7 por...
i progressarem en conjunt cap a la construcció d’una societat més justa socialment
ADDICIÓ

76.

Esmena de Addició al paràgraf 31 presentada per ALT URGELL(E.O.665)
Afegir al final un nou paràgraf
Per aquesta raó, promourem amb decisió el nostre projecte d'un escenari federal, deixant clar que
aquest és el nostre punt de partida per a la revisió urgent que cal fer de l’estructura i el model de
relacions estatal. Un model de relacions que ha de definir de manera realista i acordada l'estructura
orgànica de l'estat espanyol, des de l’acció política a partir d’un profund procés de negociació d'abast
estatal superador de la deficient articulació de les diferents nacionalitats d'Espanya, que és a la base de
la problemàtica actual. Aquest procés de negociació ha de donar com a resultat la revisió de l'estructura
orgànica de l'estat cap a un estat federal. Els socialistes ens comprometem a engegar les estructures
funcionals adients per dur a terme les propostes polítiques i tècniques que han de finalitzar amb la
reforma constitucional de l'estructura de l'estat en un termini màxim de 5 anys.

77.

Esmena de Addició al paràgraf 31 presentada per POLITIQUES OCUPACIO(E.O.521)
Afegir al final del paràgraf
, i l'única via possible i realment efectiva, en una normal relació entre governs, són les negociacions i les
propostes concretes, tal com els i les socialistes vam recollir en la Declaració de Granada i en la
Declaració de Barcelona.

78.

Esmena de Addició al paràgraf 31 presentada per ST.MARTI SARROCA(E.O.12)
Afegir entre cercant acords. de la línia 2 i Defugim de la línia 3
Per això, d'acord amb el PSOE, proposarem i treballarem per posar en marxa un procés viable i concret
d'encontre de la majoria social, el "procés federal", per a la implantació efectiva del federalisme, amb
l'objectiu de formentar la convivència, el pluralisme, el catalanisme efectiu, el constructivisme en positiu
i el progrés social. Aquest procés serà articulat, exposat i formulat a la ciutadania com a eix essencial de
l'acció política socialista, i estarà enfocat a contribuir i a impulsar una solució d'acord en el marc
institucional, des del lideratge d'una proposta política socialista d'organització territorial d'encaix entre
Catalunya i Espanya d'abast transversal i majoritari.
32. Volem que les institucions estiguin al servei de tota la ciutadania i que la seva tasca principal sigui
resoldre els greus problemes que tenim i que compartim amb la resta del món. Ens comprometem a
cercar l’estabilitat sobre la base de l’acord, negociat i pactat com hem fet sempre.
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33. L’experiència ens ha demostrat que és possible trobar l’equilibri, refer el consens polític i treballar de
forma eficient per millorar la qualitat de vida real de les persones.En aquest context de divisió social, el
paper del socialisme català és més necessari que mai. Per a nosaltres, la cohesió social i la unitat civil són
dues cares de la mateixa moneda i són objectius irrenunciables. Volem construir una societat orgullosa
de la seva diversitat, oberta, avançada i inclusiva i defensem el projecte compartit de ciutadania, més
enllà dels sentiments identitaris. El Procés ha trencat el pacte fundacional de la Catalunya democràtica
que portava implícites emocions i interessos. La situació del país exigeix diàleg des del respecte i per
promoure el respecte sobre el present i sobre el futur per refer-nos com a societat cohesionada de les
conseqüències de la polarització política. Per tot això, la voluntat del PSC és la de contribuir a la cohesió
refent la unitat civil de la societat catalana a partir de la renovació dels consensos trencats aquests
darrers anys.

SUBSTITUCIÓ
79.

Esmena de Substitució al paràgraf 33 presentada per VILADECANS(E.O.683)
Substituir des de el a la línia 6 fins a fundacional a la línia 6 por...
el Procés segueix soscavant el pacte fundacional

34. Treballarem per assolir de nou la convivència entre els mateixos catalans i catalanes en qüestions
sensibles com:
35. La llengua. A la societat catalana hi ha hagut, les darreres dècades, un pacte de convivència en matèria
lingüística que s’ha trencat per la instrumentalització que ha fet els nacionalismes de la llengua, pel
procés independentista, que ha associat el català a la seva causa, i per una utilització partidista al voltant
del seu ús, especialment a l’escola. Davant el risc actual que la llengua materna esdevingui un factor de
divisió social, els socialistes tornarem a fer tot el possible per una convivència efectiva i afectiva del
català i el castellà, fent desaparèixer la confrontació entre llengües que està posant en risc la
convivència i el patrimoni lingüístic comú.

SUPRESSIÓ
80.

Esmena de Supressió al paràgraf 35 presentada per EIXAMPLE(E.O.477), EIXAMPLE (E.O.914),
GRANOLLERS (E.O.1218)
Suprimir tot el paràgraf

81.

Esmena de Supressió al paràgraf 35 presentada per ST.JUST DESVERN(E.O.675)
Suprimir des de especialment a la línia 4 fins a social a la línia 5

82.

Esmena de Supressió al paràgraf 35 presentada per TERRASSA(E.O.90)
Suprimir especialment a l'escola a la línia 4

83.

Esmena de Supressió al paràgraf 35 presentada per EDUCACIO(E.O.266)
Suprimir des de ,especialment a la línia 4 fins a social, a la línia 5
SUBSTITUCIÓ

84.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per REUS(E.O.252)
Substituir tot el paràgraf per...
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El català és la llengua pròpia de Catalunya. És patrimoni cultural, símbol d’identitat, una important eina
d’integració i un element de cohesió social.
Per als Socialistes de Catalunya, la llengua –i la Política Lingüística que li dóna cobertura– és identitat,
cultura, però sobretot cohesió social i igualtat d’oportunitats. La societat actual és complexa, i la política
lingüística que s’ha d’aplicar ha de correspondre a aquesta realitat i ha de donar solucions a les
persones. En un món difús i en una Catalunya canviant i diversa, cal una òptica àmplia que plantegi una
gestió multilingüe transversal adreçada a tenir una societat preparada lingüísticament i, com a mínim,
trilingüe.
A la societat catalana hi ha hagut, les darreres dècades, un pacte de convivència en matèria lingüística
que s’ha trencat per la instrumentalització que han fet alguns partits polítics de la llengua.
Defensem un model de política lingüística promotora del coneixement i l’ús de la llengua catalana,
treballant en la valoració positiva i afectiva de la llengua catalana com a realitat i valor de tota la societat
catalana –autòctons i nouvinguts- i com a patrimoni i valor de tota la societat espanyola.
Com a socialistes defensem una política lingüística a Catalunya que treballi pels valors positius de les
llengües, que garanteixi la competència lingüística en llengua catalana, castellana i anglesa, a més de
l’aranesa a l’Aran, i que reconegui que la llengua castellana també forma part de la realitat de
Catalunya.
L’extensió social plena de la llengua catalana és encara un objectiu a assolir. La llengua catalana, en tant
que llengua pròpia, ha d’estar present en tots els sectors econòmics i socials de manera preferent. Hi ha
molts àmbits on encara la llengua catalana pateix dèficits, pel que cal treballar per la seva presència
preferent en tots els àmbits, alhora que ha de fer-se compatible amb la disponibilitat lingüística en les
altres llengües oficials. Des del socialisme defensem que el foment d’una llengua no va en detriment de
cap altra i que totes constitueixen un patrimoni comú i imprescindible.
85.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per ALT URGELL(E.O.664)
Substituir tot el paràgraf per...
Catalunya s’ha caracteritzat, des del final de la dictadura, per tenir un acord de convivència cultural i
lingüística que pretenia preservar les llengües bàsiques del territori, el català i el castellà, del debat
ideològic i partidista.
El català indiscutiblement és la llengua pròpia, però en tant que minoritzada necessita tothora de
protecció i impuls; i el castellà mereixedor d’igual respecte en tant que és la llengua oficial i compartida
per tota la comunitat. Una convivència que l’independentisme ha volgut trencar identificant el català
com la llengua del catalanisme radical i el castellà com la llengua dels que no volen la independència.En
aquests combats estèrils i simbòlics que generen confrontacions gratuïtes i perilloses als socialistes no
ens hi trobaran.
Ens trobaran, això sí, defensant el català, el castellà, l’aranès i la diversitat lingüística que, per sort,
caracteritza en aquests moments Catalunya, i també el conjunt d’Espanya. La nostra política és veure en
les llengües el tresor que són i les oportunitats que comporten. La conflictivitat és l’estil de
l’independentisme i de la dreta, no és el nostre estil.
Els socialistes insistim, com hem fet sempre, però ara encara més, en la necessitat de fer política
lingüística activa i decidida, analitzant la realitat i resolent les problemàtiques i necessitats que són
moltes i diverses. Una política lingüística entesa en positiu com a política social de primer nivell amb els
objectius d’igualtat d’oportunitats, d’integració, de millora de les competències lingüístiques necessàries
per a tots els àmbits de la vida.) i d’evitar la politització de la llengua com a arma política. Els socialistes,
tal com ja vam fer durant el govern presidit per Josep Montilla, treballarem per garantir els drets
lingüístics de tothom, tant a Catalunya com a l’Aran; treballarem per redreçar la política lingüística
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erràtica de l’actual govern de la Generalitat, per aconseguir que tothom que visquin de manera
temporal o permanent a Catalunya –especialment les persones arribades de fora, professionals de tots
els sectors que venen a treballar, menors no acompanyats, etc.- estimin la llengua catalana i l’aranès a
l’Aran, siguin conscients de tots els avantatges que els comporta el coneixement de les llengües pròpies
del nostre país i aprenguin la llengua de manera efectiva. Igualment defensarem la llengua castellana i
garantirem que tothom en sigui competent.
En l’àmbit educatiu insistirem en la importància dels plans lingüístics dels centres educatius, plans
educatius fets d’acord amb les diferents realitats territorials i que han de garantir les plenes
competències en les llengües pròpies i oficials, la plena competència en una llengua estrangera i el
coneixement i respecte a la diversitat lingüística existent al territori fruit de la diversitat poblacional que
hi habita.
86.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per CASTELLAR DEL VALLES(E.O.662)
Substituir tot el paràgraf per...
La llengua. Per la renovació del pacte lingüístic.
A la societat catalana hi ha hagut, les darreres dècades, un pacte de convivència en matèria lingüística,
en el que el nostre partit va jugar un paper fonamental, que avui sembla en perill.
Aquest pacte, en l'àmbit escolar, es centrava en dos objectius: que totes les noies i nois dominessin les
dues llengües oficials al finalitzar l'escola obligatòria i la defensa d'una única xarxa escolar, adaptable a
la realitat lingüística de cada zona.
La realitat lingüística actual, després de quasi 40 anys de normalització és substancialment diferent de la
situació de partida. El procés independentista ha associat el català a la seva causa, fent una utilització
partidista al voltant del seu ús, especialment a l'escola.
Sectors de l'espanyolisme bel·ligerant han convertit la llengua a l'escola en l'element fonamental de
confrontació política.
Al mateix temps, l'evolució demogràfica del nostre país ha aportat noves complexitats a l'escola i als
usos lingüístics.
Considerant aquestes circumstàncies i davant el risc actual que la llengua materna esdevingui un factor
de divisió social, els socialistes tornarem a fer tot el possible per una convivència efectiva i afectiva del
català i el castellà, fent desaparèixer la confrontació entre llengües que està posant en perill la
convivència i el patrimoni lingüístic comú.
Hem de renovar i millorar el pacte entorn dels objectius inicials, adaptant-los a la nova realitat
lingüística.

87.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.597)
Substituir tot el paràgraf per...
35.La llengua.
La societat catalana ha assolit, a les darreres dècades, un pacte de convivència en matèria lingüística
que s’ha trencat per la instrumentalització que han fet els nacionalismes de les llengües. El
procés independentista ha associat el català a la seva causa amb una utilització partidista del concepte
d’immersió lingüística. Per contra, la dreta populista a Catalunya i Espanya ha pintat un escenari de
desaparició del castellà que res té a veure amb la realitat de les nostres aules i escoles. Davant el risc
actual que les llengües esdevinguin un factor de fractura social, els socialistes tornarem a fer tot el
possible per garantir la convivència efectiva i afectiva del català i el castellà. Convivència que
precisament es va garantir amb la 'immersió lingüística, iniciat els anys 80 a Santa Coloma de Gramanet,
a demanda de famílies castellanoparlants i amb el lideratge del PSC.
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Treballarem per acabar amb la confrontació entre llengües que està posant en risc la convivència i el
patrimoni lingüístic comú. Defensarem, com hem fet sempre, un únic model lingüístic en el marc d’una
escola integradora i cohesionadora que agermani llengües i cultures.
Finalment, seguirem apostant, com ho fa la Llei d’Educació de Catalunya, per mantenir el català com a
llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu, amb l’objectiu de garantir-ne el seu
coneixement i afavorir-ne l’ús social en un context pluricultural i plurilingüe.
36. Farem de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu, defensant el català i el castellà a través d’un
model plurilingüe a l’escola amb la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al nostre país
exigeix i en consonància amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües:
“...una capacitat personal gràcies a la qual conforme s’expandeix l’experiència lingüística l’individu no
manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats estrictament, sinó que
desenvolupa una competència comunicativa a la qual contribueix tot el coneixement i l’experiència
lingüística i en la qual les llengües s’interrelacionen i interactuen”.
Contribuirem, així, a fer realitat el que deia la nostra companya Marta Mata, que els nens i les nenes
han de conèixer i estimar el català i el castellà. I aquesta afirmació la fem extensiva al conjunt de
ciutadans i ciutadanes.
88.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per EIXAMPLE(E.O.1135)
Substituir tot el paràgraf per...
Una veritable educació pública inclusiva en què el català sigui llengua vehicular, que doni resposta a la
diversitat present a les aules i amb la revisió d’horaris que s’escaigui d’acord amb les necessitats dels i
les alumnes, connectada amb la resta de polítiques de govern i amb les iniciatives socials que incideixen
en l’educació (en la concepció de “ciutat i societat educadora”), de cara a la formació integral de la
persona, en el camp científic i tècnic, en el camp humanístic i en el camp artístic és la eina per potenciar
la convivència i el patrimoni lingüístic comú.
Les actuacions per millorar la convivència i evitar la divisió social son polítiques d’igualtat i no canvis en
les politiques lingüístiques que han demostrat la seva eficàcia.
Volem una Catalunya capaç de forjar el seu futur com a nació, garantint així la continuïtat de la seva
llengua i la seva cultura i amb ple respecte a les llengües parlades en el territori en una relació
federativa i plurinacional amb Espanya.
Cal continuar apostant per la col·laboració de les forces parlamentàries que es reivindiquin del
catalanisme per tal d’assolir la més gran entesa possible al servei de Catalunya, de la seva ciutadania
plural, de la seva realització nacional, del ple desenvolupament de la llengua i la cultura que li són
específiques; per tal de bastir una estratègia nacional compartida el més majoritària i forta possible.
El model educatiu volem que “no separi els nens i nenes” per raó de llengua. És un èxit històric de
l’esquerra en el debat de la llei de normalització lingüística. Reivindicació de l’esquerra social en tots els
debats educatius: no segregar, no diferenciar per llengua, origen,. Es un criteri que cal preservar. No
separar escoles i garantir que al final del procés el coneixement de les dues llengües. És una qüestió de
mètode pedagògic a utilitzar que continua donant bons resultats. Avaluar, proposar millores o introduir
canvis es un debat que li correspon no a la política sinó als professionals.

89.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per CULTURA(E.O.1161)
Substituir tot el paràgraf per...
La llengua. La confrontació entre les llengües és altament nociva perquè genera divisió social i posar en
risc la convivència. Els nacionalismes extrems tendeixen a instrumentalitzar les llengües i a fer-ne motiu
de conflicte. A Catalunya, la polarització política i social generada pel “procés” ha afectat la relació
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harmònica entre el català i el castellà, conflictivitzant-la, trencant en alguns ambients l’entesa
prèviament existent i interferint negativament, de vegades, en el seus usos socials i escolars. Els
socialistes volem revertir-ho, deixant enrere l’actual confrontació divisiva i les seves afectacions
lingüístiques, avançant cap un nou estadi de convivència fraterna entre les llengües i de cooperació i de
millora sostinguda en l’eficiència lingüística de la ciutadania.
90.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per GIRONA(E.O.1181)
Substituir tot el paràgraf per...
ACONSEGUIR LA IGUALTAT DE CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES OFICIALS: Consolidarem el sistema
d’immersió lingüística que garanteix un sol model de societat amb igual accés al coneixement, tot
garantit que els plans lingüístics de centre i les metodologies s’adeqüin a les necessitats i realitat
sociolingüística de l’entorn, potenciant en cada cas la llengua, o les llengües, que més calgui reforçar.
Farem que la xarxa pública garanteixi l'accés a l'alfabetització i a la formació lingüística en català i en
castellà a les persones adultes, especialment a les d’origen immigrant.
Garantirem que en les polítiques per a l’ocupació per a joves i adults hi hagi formació en
competències lingüístiques, especialment en llengua catalana.

91.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per CARDEDEU(E.O.1249)
Substituir tot el paràgraf per...
La lengua no ha de ser una herramienta de confrontación sino una herramienta de riqueza y de unión,
es cierto que esta ha sido utilizada por los independentistas lo han asociado a su causa, pero no solo
ellos el nacionalismo español más reaccionario de PP, Ciudadanos y VOX ha utilizado también esta para
confrontar y dividir. Se ha de explicar de una forma más didáctica cual es el objetivo de este punto, para
que este, no sea utilizado también por parte de los independentistas que interesadamente nos sitúan en
el mismo bloque que las anteriores formaciones.

92.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per GRACIA(E.O.1160)
Substituir des de Llengua a la línia 1 fins a l'escola a la línia 4 por...
Per als i les Socialistes de Catalunya, la llengua és identitat, cultura, però sobretot cohesió social i
igualtat d'oportunitats. Com a pares i mares d'un sistema educatiu amb una sola línea escolar que ha
sigut model d'èxit fins ara, lamentem que el pacte de convivència en matèria lingüística s'hagi trencat
per la instrumentalització de la llebgua i la confrontació interessada que han fet els nacionalismes català
i espanyol.

93.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.269)
Substituir lingüística a la línia 2 per...
plurilingüe i multicultural

94.

Esmena de Substitució al paràgraf 35 presentada per HOSPITALET EST(E.O.702)
Substituir des de fent a la línia 6 fins al final, per...
tot garantint l'ensenyament de les llengües del país com a eina d'integració social.
ADDICIÓ

95.

Esmena de Addició al paràgraf 35 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.270)
Afegir al final del paràgraf
tenint en compte la realitat social de Catalunya.

96.

Esmena de Addició al paràgraf 35 presentada per CAMBRILS(E.O.1119)
Afegir entre comú de la línia 7 i . de la línia 7
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és per aixó que aposté per la Europa de les nacions
36. Farem de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu, defensant el català i el castellà a través d’un
model plurilingüe a l’escola amb la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al nostre país
exigeix. Contribuirem a fer realitat el que deia la nostra companya Marta Mata, que els nens i les nenes
han de conèixer i estimar el català i el castellà. I aquesta afirmació la fem extensiva al conjunt de
ciutadans i ciutadanes.

SUPRESSIÓ
97.

Esmena de Supressió al paràgraf 36 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.599)
Suprimir tot el paràgraf

98.

Esmena de Supressió al paràgraf 36 presentada per GIRONA(E.O.1182)
Suprimir des de farem de la a la línia 1 fins a exigeix a la línia 3
SUBSTITUCIÓ

99.

Esmena de Substitució al paràgraf 36 presentada per EIXAMPLE(E.O.1136)
Substituir tot el paràgraf per...
Una veritable educació pública inclusiva en què el català sigui llengua vehicular, que doni resposta a la
diversitat present a les aules i amb la revisió d’horaris que s’escaigui d’acord amb les necessitats dels i
les alumnes, connectada amb la resta de polítiques de govern i amb les iniciatives socials que incideixen
en l’educació (en la concepció de “ciutat i societat educadora”), de cara a la formació integral de la
persona, en el camp científic i tècnic, en el camp humanístic i en el camp artístic és la eina per potenciar
la convivència i el patrimoni lingüístic comú.
Les actuacions per millorar la convivència i evitar la divisió social son polítiques d’igualtat i no canvis en
les politiques lingüístiques que han demostrat la seva eficàcia.
Volem una Catalunya capaç de forjar el seu futur com a nació, garantint així la continuïtat de la seva
llengua i la seva cultura i amb ple respecte a les llengües parlades en el territori en una relació
federativa i plurinacional amb Espanya.
Cal continuar apostant per la col·laboració de les forces parlamentàries que es reivindiquin del
catalanisme per tal d’assolir la més gran entesa possible al servei de Catalunya, de la seva ciutadania
plural, de la seva realització nacional, del ple desenvolupament de la llengua i la cultura que li són
específiques; per tal de bastir una estratègia nacional compartida el més majoritària i forta possible.
El model educatiu volem que “no separi els nens i nenes” per raó de llengua. És un èxit històric de
l’esquerra en el debat de la llei de normalització lingüística. Reivindicació de l’esquerra social en tots els
debats educatius: no segregar, no diferenciar per llengua, origen,. Es un criteri que cal preservar. No
separar escoles i garantir que al final del procés el coneixement de les dues llengües. És una qüestió de
mètode pedagògic a utilitzar que continua donant bons resultats. Avaluar, proposar millores o introduir
canvis es un debat que li correspon no a la política sinó als professionals.

100.

Esmena de Substitució al paràgraf 36 presentada per CASTELLAR DEL VALLES(E.O.663)
Substituir tot el paràgraf per...
Sense renunciar a la condició del català com a llengua pròpia de Catalunya i al seu paper com a llengua
vehicular prioritària a l'escola, volem fer de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu. Hem de
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flexibilitzar el model actual per fer-lo més adaptable. L'escola ha de contribuir a compensar els dèficits
lingüístics dels alumnes de cada comarca, municipi o barri.
També s'ha de millorar considerablement l'aprenentatge de l'anglès i tenir en consideració els orígens
lingüístics, cada vegada més plurals, dels alumnes.
Hem de fer possible la renovació del pacte que va garantir la convivència lingüística durant dècades, que
només serà efectiu si les forces polítiques i socials renuncien a la instrumentalització partidista de la
llengua.
101.

Esmena de Substitució al paràgraf 36 presentada per REUS(E.O.253)
Substituir tot el paràgraf per...
Farem de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu. Creiem que la política lingüística s’ha
d'implementar amb normalitat, evitant la confrontació interessada, des dels diferents nivells de govern
de l’Estat, d’acord amb les competències i responsabilitats de cadascun. La llengua ha de ser un element
de comunicació lingüística entre veïns i veïnes, i no una eina de confrontació entre les persones.

102.

Esmena de Substitució al paràgraf 36 presentada per CULTURA(E.O.1162)
Substituir des de castellà, a la línia 1 fins al final, per...
contribuint així a fer realitat, com deia Marta Mata, que els nostres nens i nenes “coneguin i estimin el
català i el castellà”. Ho farem avançant en la implementació d’un model plurilingüe, amb la introducció
generalitzada de l’anglès (o d’una altra llengua tercera) i amb la corresponent flexibilització del mètode
immersiu, de manera que pugui aplicar-se, en la llengua i en el grau que cada centre determini, en
funció de la realitat sociolingüística i de les necessitats pedagògiques de cada població escolar, amb la
finalitat que l’alumnat, en acaba l’ensenyament obligatori, domini el català, el castellà i l’anglès (o una
altra llengua tercera).

103.

Esmena de Substitució al paràgraf 36 presentada per GRANOLLERS(E.O.1220)
Substituir des de defensant a la línia 1 fins al final, per...
defensant com hem fet sempre, el
model d’immersió lingüística en el marc d’un una escola integradora i cohesionadora, que
agermani llengües i cult ures, en un únic model lingüístic amb el català com a llengua vehicular
però que garanteixi l’aprenentatge plurilingüe que la realitat sociolingüística present al nostre
país i en un món globalitzat exigeix.

104.

Esmena de Substitució al paràgraf 36 presentada per TARRAGONA(E.O.370)
Substituir plurilingüe a la línia 2 per...
d'immersió lingüística
ADDICIÓ

105.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.527)
Afegir al final del paràgraf
És per això que seguirem apostant i defensant la immersió lingüística, el model que ha garantit l’èxit i la
coexistència de les dues llengües al nostre país, sent una aposta per la llibertat, la igualtat i la cohesió
social

106.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per GRACIA(E.O.1159)
Afegir al final del paràgraf
Cal una òptica àmplia que plantegi una gestió transversal adreçada a tenir una societat preparada
lingüísticament i, com a mínim, trilingüe. Tot això respectant l'autonomia dels centres i posant en valor
la feina dels i les mestres.
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107.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per ROJOS(E.O.1286)
Afegir al final un nou paràgraf
La característica de la actual evolución de las sociedades en el planeta debe tener en cuenta la
necesidad de dar cobertura a movilidad que exige un mayor conocimiento de las lenguas consideradas
francas, no solo el inglés, que ya lo es, es que también otras lenguas tendrán un rol de lengua franca,
aunque a menor escala.
Es el caso del mandarín, el chino, el árabe –si solucionan el hecho de las formas lingüísticas
denominadas dialectales pero que sin embargo son ininteligibles entre sí-, el ruso y por supuesto el
español, que como segunda lengua más hablada de forma materna tiene un rol que desde España y por
ello también desde Cataluña debe ser considerado una oportunidad de crecimiento cultural, de la que
se puede aprovechar la denominada cultura en catalán, y por descontado, de crecimiento económico
para ambos lados del Atlántico.
El hecho de que en la Cataluña bilingüe, las dos lengua, español y catalán, sean de aprendizaje casi
osmótico, prácticamente se aprende de forma no culta por el mero hecho de compartir espacio social, y
culta por la acción de la escuela, tenemos una oportunidad de oro de aprovechar todas las capacidades
existentes alrededor de ese bilingüismo para proyectar en el resto de España e Hispanoamérica, toda la
capacidad de creación cultural, artística… y a su vez ser receptoras de toda la creación cultural de todo
ese entorno civilizatorio.
Saliendo del periodo franquista nos encontrábamos con un páramo a muchos niveles, entre ellos el
lingüístico. En una sociedad que tiene un patrimonio, casi único, el bilingüismo, tras cuarenta años de
políticas restrictivas y prohibiciones nos encontrábamos que una de las patas de ese bilingüismo, la
lengua catalana, tenía enormes carencias de tipo legal y educativas que hacían pensar que eran
necesarios cambios en el marco legislativo y educativo que solventaran los problemas generados por la
Dictadura. Cuarenta años después vemos que aquellos elementos que se pudieron considerar
necesarios aplicar son ahora revisables.
Es necesario revisar el marco legal, y educativo, respecto a la situación lingüística. Siempre bajo la
premisa es garantizar los derechos de los niños a una educación de calidad. Ahora es necesario
profundizar en un objetivo: las dos lenguas, catalán y español, son las dos lenguas de uso en Cataluña,
uno de los nervios de nuestra propia realidad y que, por sus características, ese bilingüismo debe ser
protegido.
En la actual situación política, la relación lengua y clase no es precisamente un indicador que se pueda
mantener fuera del análisis y menos para cualquier fuerza que se considere de izquierdas.
La muestra de fracaso escolar es un indicativo de que el anterior indicador es mucho más importante de
qué se observa en los análisis que tratan de explicar el porqué de ese fracaso. El hecho de que el modelo
educativo este sometido a lo que en definitiva son consignas y dogmas provenientes de una
determinada ideología, no precisamente de izquierdas, no ayuda a encontrar una solución que no pase
por la contestación ideológica a esas proclamas, consignas y dogmas.
La falta de estudios, efectuados desde una óptica científica, sobre los resultados educativos siempre
efectuados de forma que no entran de lleno en las consecuencias de las políticas lingüísticas educativas
tampoco son una manera de saber que se está haciendo bien y que cambios se necesitan hacer para
mejorar.
Si el objetivo es el bilingüismo, entonces hemos de plantear la necesidad de cuestionar todo, en cuanto
que lo que se observa es un concienzudo afán de hacer desaparecer la lengua española, la mayoritaria
en las clases populares, del espacio público, educativo y social. Algo habría que decir desde la izquierda.
Desde esta óptica, el modelo denominado “de inmersión” debe ser adaptado a la realidad actual, que
recoja la voluntariedad como premisa, y que busque la consecución de seguir con el bilingüismo como
objetivo.
El actual modelo educativo debería abrirse respecto a la temática lingüística a otros modelos que traten
de alcanzar ese objetivo respecto a la lengua y subordinándolo a un resultado escolar que supere la
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brecha social y con ello el indicador lengua/clase, es decir conseguir que la escuela sea el elemento
principal que actúa como ascensor social más allá de cualquier otro valor, incluyendo el que llega de
otras ideologías centradas en lo que se denomina construcción nacional.
Los nuevos modelos, inmersión incluida, y voluntaria, deben tener en cuenta características lingüísticas
poblacionales territorializadas. También deberán tener en cuenta criterios sociales y con ello una
asignación presupuestaria que implique un balance respecto a la realidad social de la familia del escolar,
de forma que compense las carencias de partida, y dentro de esa especial dotación económica, la ratio
alumno/clase debe ser capital. Y aún con mayor hincapié cuando el modelo elegido sea el de inmersión,
o cuando la presencia de inmigración sea importante, sobre todo si es extraeuropea.
Solo desde un cambio paulatino pero profundo podremos hacer frente a una situación interna que es
caldo de cultivo de fuerzas comunitaristas que utilizan la identidad, en este caso lingüística, para poder
plantear cuestiones excluyentes que acaban convirtiéndose en un sistema retroalimentado
negativamente y nos conduce a las puertas del abismo de la confrontación civil entre las diferentes
identidades existentes en cualquier sociedad plural.
108.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1047)
Afegir al final un nou paràgraf
És per això que seguirem apostant i defensat la inmersió lingüística, el model que ha garantit l’éxit i la
coexistencia de les dues llengues al nostre país sent una aposta per la llibertat, la igualtat i la cohesió
social

109.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per GRACIA(E.O.1158)
Afegir entre castellà de la línia 1 i a través de la línia 1
, a més de l'aranès a l'Aran

110.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.271)
Afegir entre plurilingüe de la línia 2 i a l'escola de la línia 2
i multicultural

111.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per TEMATIQUES BCN(E.O.1183)
Afegir entre ...exigeix. de la línia 3 i Contribuirem a fer... de la línia 3
, sense detriment de seguir promovent l'ús del català com a llengua vehicula.

-----

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per SABADELL (sense aplicatiu d’esmenes)
Afegir entre ...exigeix. de la línia 3 i Contribuirem a fer... de la línia 3
Aquest model tindrà com a base la immersió lingüística en català i haurà de garantir amb criteris tècnics
que a tot el territori els alumnes acaben el seu cicle formatiu amb un nivell adequat de coneixement de
català i castellà.

112.

Esmena de Addició al paràgraf 36 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.272)
Afegir entre castellà de la línia 4 i I aquesta de la línia 4
sense cap mena de discriminació i molt menys si és exercida per part de qualsevol institució oficial.
37. Promourem en l'àmbit estatal el reconeixement i preservació del plurilingüisme, articulant la defensa de
totes les llengües oficials i el reconeixement de la riquesa lingüística a tot Espanya, per garantir el dret
de tothom a parlar la seva llengua i l’obligació de les administracions de garantir els drets dels parlants i
promoure el coneixement i reconeixement de la diversitat lingüística a tot el territori.
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SUBSTITUCIÓ
113.

Esmena de Substitució al paràgraf 37 presentada per REUS(E.O.254)
Substituir tot el paràgraf per...
Espanya, en tant que estat plurilingüe, ha de reconèixer-se també com a tal. Cal implicar l’Estat i
treballar en la perspectiva d’una política social que millori l’estatus de les llengües, el coneixement
efectiu i els drets lingüístics de les persones a Espanya. Cal implicar de manera efectiva l’Estat i les CCAA
per assolir una valoració positiva i afectiva del plurilingüisme a Espanya, millorar l’estatus jurídic de les
llengües i dels drets lingüístics de tots els espanyols i fer del coneixement de llengües un element real de
competitivitat.

114.

Esmena de Substitució al paràgraf 37 presentada per CULTURA(E.O.1163)
Substituir tot el paràgraf per...
Promourem, en l'àmbit estatal, el reconeixement i la preservació de la diversitat lingüística i un règim
plurilingüisme, articulant la defensa de totes les llengües oficials i posant en valor la riquesa lingüística
existent a tot el territori espanyol, garantint així el dret de tothom a parlar la seva llengua i l’obligació de
les administracions envers els drets lingüístics dels parlants.
ADDICIÓ

115.

Esmena de Addició al paràgraf 37 presentada per LLEIDA(E.O.255)
Afegir al final un nou paràgraf
Catalunya és diversa també territorialment, una expressió de la seua diversitat és l'Aran, un territori que
malda per preservar una llengua pròpia i una singulariat que va recollir l'Estatut i la Llei de Règim
Especial de l'Aran de 2015. Preservar la singularidad de l'Aran,la seua llengua i el seu autogovern és per
a Catalunya una manera de mostrar la seva sensibilitat, coherència i respecte a la diferència i els drets
de les araneses i els aranesos.

116.

Esmena de Addició al paràgraf 37 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.189)
Afegir al final del paràgraf
A l'àmbit estatal, promourem una Llei de Llengües partint de la defensa dels drets lingüístics dels
parlants de les llengües oficials i cooficials davants les administracions públiques i fonamentada en les
bones pràctiques d’altres països plurilingües. Per aconseguir el màxim consens entre els agents socials i
les comunitats lingüístiques, promourem la creació, sota l’autoritat del Consell de Ministres, d’una
comissió d’experts, formada per lingüistes i juristes parlants de les cinc llengües oficials i cooficials de
l’Estat, amb el mandat d’estudiar els exemples més pertinents (com ara, el Canadà --tant el marc federal
com el del Quebec--, Finlàndia, Bèlgica, Singapur, Suïssa i la República d’Irlanda) i recollir les
experiències i les opinions dels ciutadans. A partir de les recomanacions de la comissió, promourem una
Llei de Llengües que garanteixi la possibilitat de fer valer els drets lingüístics, dotada d’uns mecanismes
de controls independents.
38. Uns mitjans de comunicació lliures i responsables. Una societat plural i democràtica necessita uns
mitjans de comunicació lliures i responsables que responguin als principis de la llibertat d’informació i
d’opinió. En la configuració del mapa comunicatiu està compromesa la llibertat d’expressió i el dret a la
informació i per això la seva qualitat esdevé clau també per a la qualitat democràtica, ja que els mitjans
també tenen entre les seves funcions el control del poder. Són els mitjans públics de la CCMA els que
tenen la capacitat, els pressupostos i les estructures per arribar a tots els indrets de Catalunya. Cal
reconfigurar-los, per tal que esdevinguin uns mitjans al servei de tots i totes recuperant la credibilitat
per part de tota la ciutadania. La televisió, la ràdio i els mitjans digitals de la CCMA han d’esdevenir
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l’escola del periodisme ètic, de la bona pràctica professional, que reafirma el compromís amb la societat
catalana. Els relators de la diversitat i la pluralitat, neutrals respecte de les diferents opcions polítiques i
equilibrats en la representativitat.

ADDICIÓ
117.

Esmena de Addició al paràgraf 38 presentada per TERRASSA(E.O.91)
Afegir entre pluralitat de la línia 10 i , neutrals de la línia 10
social i lingüística
39. El consens assolit en el moment de la creació i configuració dels mitjans públics de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) fa anys que s’ha trencat. Amb la polarització el concepte de
cohesió i defensa de la llengua s’ha pervertit en la defensa d’una determinada opció política. Així, TV3 i
Catalunya Ràdio han esdevingut, en una part de la seva programació, instruments d’agitació i
propaganda al servei d’una determinada idea política de Catalunya. Els socialistes defensem la
necessitat de disposar d’uns mitjans de comunicació lliures i responsables en el marc d’una societat
plural i democràtica. La política de comunicació dels governs, en relació amb els mitjans públics i privats,
ha de ser aquella que permeti recuperar els valors democràtics d’un periodisme crític i
responsable. Aquests valors s’han de fer respectar i promoure sigui quin sigui el canal, el suport o la
plataforma de comunicació.

ADDICIÓ
118.

Esmena de Addició al paràgraf 39 presentada per NOU BARRIS(E.O.835)
Afegir al final un nou paràgraf
Per això els i les socialistes serem totalment taxatius contra aquells que intentin imposar un relat fictici,
on hi hagi una manipulació dels estaments públics de comunicació, i en conseqüència.

119.

Esmena de Addició al paràgraf 39 presentada per TERRASSA(E.O.92)
Afegir entre comunicació de la línia 6 i lliures de la línia 6
independents,
40. Contractarem amb un concurs internacional les noves direccions de TV3 i Catalunya Ràdio.

SUPRESSIÓ
120.

Esmena de Supressió al paràgraf 40 presentada per MATARO(E.O.404), EIXAMPLE (E.O.478),
HOSPITALET EST (E.O.703), EIXAMPLE (E.O.915)
Suprimir tot el paràgraf

121.

Esmena de Supressió al paràgraf 40 presentada per TEMATIQUES BCN(E.O.347)
Suprimir internacional a la línia 1
SUBSTITUCIÓ

122.

Esmena de Substitució al paràgraf 40 presentada per CAMBRILS(E.O.1121)
Substituir tot el paràgraf per...
Concurs públic nacional obertura on els aspirants presentin merits i projecte avaluat per una comissió
d'experts
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123.

Esmena de Substitució al paràgraf 40 presentada per ST.MARTI(E.O.3)
Substituir internacional a la línia 1 per...
públic i plural

124.

Esmena de Substitució al paràgraf 40 presentada per ST.ANDREU(E.O.456)
Substituir internacional a la línia 1 per...
públic, amb criteris estrictament professionals i amb el suport de la majoria qualificada del Parlament de
Catalunya
ADDICIÓ

125.

Esmena de Addició al paràgraf 40 presentada per ST.ANDREU(E.O.457)
Afegir entre direccions de de la línia 1 i TV3 i Catalunya Ràdio de la línia 1
CAC
41. Promourem una nova Llei de Comunicació de Mitjans de Comunicació Audiovisual de Catalunya per
incorporar els avenços de la Llei estatal 7/2010 i de la Directiva de Serveis de Comunicació
audiovisual que reforci els drets del públic: dret a la diversitat de veus, especialment, però no només,
en l’àmbit cultural i lingüístic; dret a rebre una comunicació plural i transparent, garantint especialment
el dret a conèixer la identitat dels editors de mitjans de comunicació; dret a la separació efectiva entre la
informació i la comunicació de contingut comercial i a la separació real de la informació i l’opinió.

SUPRESSIÓ
126.

Esmena de Supressió al paràgraf 41 presentada per TARRAGONA(E.O.593)
Suprimir el dret a conèixer la identitat dels editors de mitjans de comunicació; a la línia 5
ADDICIÓ

127.
128.

Esmena de Addició al paràgraf 41 presentada per REUS(E.O.245)
Afegir al final del paràgraf
fiscalitat
Esmena de Addició al paràgraf 41 presentada per TARRAGONA(E.O.594)
Afegir entre especialment de la línia 4 i dret a la separació efectiva de la línia 5
el
42. Racionalitzarem les subvencions als mitjans de comunicació privats, sent escrupolosos amb la Llei de
publicitat institucional.
SUPRESSIÓ

129.

Esmena de Supressió al paràgraf 42 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.414), HOSPITALET NORD
(E.O.444)
Suprimir tot el paràgraf
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ADDICIÓ
130.

Esmena de Addició al paràgraf 42 presentada per TERRASSA(E.O.93)
Afegir al final un nou paràgraf
Revisarem les contractacions de bens i serveis de tota la CCMA aplicant els principis de publicitat,
transparència i lliure concurrència i el compliment estricte de la llei de contractes del sector públic.

131.

Esmena de Addició al paràgraf 42 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1088)
Añadir al final un nuevo párrafo
Treballarem activament amb els mitjans de comunicació i especialment amb la cobertura informativa de
la discapacitat, que sigui tractada de forma inclusiva en els mitjans de comunicació i en la publicitat.

132.

Esmena de Addició al paràgraf 42 presentada per HOSPITALET EST(E.O.704)
Afegir entre privats de la línia 1 i sent de la línia 1
i vetllarem pel bon ús dels recursos públics als ens de comunicació
43. 2 UNA EUROPA SOCIAL I FEDERAL, MÉS I MILLOR EUROPA

ADDICIÓ
133.

Esmena de Addició al paràgraf 43 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.528)
Afegir al final un nou paràgraf
La nostra lluita també ha d’anar encaminada cap a la memòria històrica. Aquesta està en evolució
permanent, oberta a la dialèctica del record i l'amnèsia, inconscient de les seves successives
deformacions, vulnerable a tots els usos i manipulacions, susceptible d'estar latent durant molt de
temps i de manifestar sobtades revitalitzacions. La història és la reconstrucció sempre problemàtica i
incompleta del que ja no és. La memòria és sempre un fenomen actual, un vincle viscut en l'etern
present: la història, una representació del passat.
Doncs, així mateix, cal aprendre dels errors comesos en el passat, els quals no han de ser un obstacle,
ans al contrari, una eina per millorar la nostra societat. La memòria històrica és vital i principal per no
perpetrar els mateixos bescomptes que els nostres avantpassats i avantpassades, aleshores cal conèixer
la història, interpretar-la i aprendre d’ella, car el poble que oblida la seva història està condemnat a
repetir-la.
44. La Unió Europea (UE) viu actualment un dels moments més complexos des de la seva creació, que fa
perillar el projecte de cooperació, convivència, estat de dret, llibertat i tolerància que ha significat
Europa. El lideratge i la credibilitat global del projecte europeu s’ha vist debilitat per les crisis econòmica
i financera global, el replegament nacional populista i l’auge dels partits euroescèptics i euròfobs, els
reptes de l’onada migratòria i la crisi de refugiats, i una gestió errònia, ineficient i insolidària basada en
l’austeritat.

ADDICIÓ
134.

Esmena de Addició al paràgraf 44 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.529)
Afegir al final un nou paràgraf
Des de les institucions de la UE lluita contra la corrupció d’alguns governs dels estats membres. Així
també vetllar pel compliment drets humans així com garantir els drets a l’educació i sanitat pública i
universal.
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135.

Esmena de Addició al paràgraf 44 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.273)
Afegir al final del paràgraf
Tot i que en els darrers anys ha existit una recuperació dels índex macroeconòmics, aquesta no ha
arribat a les llars.
45. En aquest context, l’acció col·lectiva a Europa és simplement indispensable, perquè no hi ha millor
instrument per defensar els nostres interessos al món. Europa necessita superar les desigualtats, lluitar
per la justícia fiscal, afrontar el canvi climàtic, gestionar de manera justa i humana les migracions,
aprofitar la revolució digital, oferir llocs de treball digne i oportunitats, garantir una transformació
agrícola justa, assolir la igualtat real entre homes i dones, i garantir la seguretat per a tota la ciutadania.
És necessari un canvi de rumb polític, que deixi enrere els models neoliberals i conservadors, i un nou
lideratge que pugui afrontar els reptes i les amenaces al projecte europeu des d’una perspectiva social,
feminista, ecologista i justa.

ADDICIÓ
136.

Esmena de Addició al paràgraf 45 presentada per ST.ANDREU(E.O.459)
Afegir al final del paràgraf
i federal

137.

Esmena de Addició al paràgraf 45 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.274)
Afegir entre fiscal de la línia 3 i afrontar de la línia 3
i social

138.

Esmena de Addició al paràgraf 45 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.275)
Afegir entre digital de la línia 4 i oferir de la línia 4
i tecnològica
46. Mantenir l’statu quo no és per a nosaltres una opció. Volem construir un projecte europeu de futur en
què puguin creure tots els europeus i les europees, i per això Europa ha de servir millor la seva gent:
vetllar pel seu benestar, garantir el progrés social i econòmic sense deixar ningú enrere ni cap territori, i
assegurar la pau, la llibertat i els drets fonamentals. Hem de protegir Europa perquè Europa protegeixi a
la seva ciutadania davant la inquietud generada per la globalització i els fantasmes del nacionalisme.

SUBSTITUCIÓ
139.

Esmena de Substitució al paràgraf 46 presentada per ST.ANDREU(E.O.461)
Substituir els fantasmes del nacionalisme a la línia 5 per...
els nacionalismes i els populismes
ADDICIÓ

140.

Esmena de Addició al paràgraf 46 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1085)
Afegir al final del paràgraf
, en un context global ple de turbulències on la UE ha de romandre forta i unida.
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47. Com a europeistes volem reforçar la dimensió econòmica, política i social del projecte europeu,
consolidar la unitat europea -alhora que respectem la seva diversitat- i divulgar el valor de la UE
enfortint el sentiment de pertinença. Volem més i millor Europa, amb l’Europa federal com a objectiu a
assolir, i una integració econòmica que avanci cap a una Europa social i una autèntica ciutadania
europea.

ADDICIÓ
141.

Esmena de Addició al paràgraf 47 presentada per CAMBRILS(E.O.1118)
Afegir entre pertinença de la línia 3 i . de la línia 3
amb la creiació d'una ciutadania europea, que sigue supranacional.

142.

Esmena de Addició al paràgraf 47 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1087)
Afegir entre social de la línia 4 i i de la línia 4
, verda i feminista,
48. Defensem un Nou Contracte Social per a Europa que completi la unió econòmica amb un marc fiscal i
financer integrat; abordi estratègies de creixement i cohesió socialment justes, intel·ligents i solidàries;
que generi oportunitats econòmiques i asseguri una prosperitat sostenible i equitativament repartida;
que defensi els drets socials i laborals de la ciutadania europea; que garanteixi la igualtat i el
reconeixement de drets i combati l’exclusió; que respecti la seva diversitat; que asseguri la participació
de les regions a les institucions europees; i que faci de la cooperació al desenvolupament una veritable
política pública.

ADDICIÓ
143.

Esmena de Addició al paràgraf 48 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.530)
Afegir al final un nou paràgraf
Per part dels governs dels estats membres així com també per part de les institucions de la UE no
tindran reconeixement aquells països els quals estiguin constituïts en forma de dictadura o estat
autoritari i/o opressor.
49. La ciutadania europea és la base d’un projecte d’integració de les nacions europees en una entitat
supranacional, que només pot ser federal en la seva organització i estructura. Volem una governança
més eficaç, transparent i democràtica que faci possible una unió política forta, profundament federal,
més integrada i cohesionada, per abordar conjuntament els reptes globals i protegir els interessos i el
benestar de la ciutadania.

SUBSTITUCIÓ
144.

Esmena de Substitució al paràgraf 49 presentada per BADALONA(E.O.486)
Substituir d'integració de les nacions europees a la línia 1 per...
d'integració dels Estats Europeus

145.

Esmena de Substitució al paràgraf 49 presentada per MATARO(E.O.405)
Substituir de les nacions europees a la línia 1 per...
pobles europeus
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ADDICIÓ
146.

Esmena de Addició al paràgraf 49 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.531)
Afegir al final un nou paràgraf
Per part de la UE protegir econòmicament aquells països petits que han per fer-se lloc davant les grans
potencies mundials .

147.

Esmena de Addició al paràgraf 49 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1089)
Afegir al final del paràgraf
Per això, cal una millor coordinació entre les administracions locals, el Parlament de Catalunya, Congrés,
Senat i Parlament Europeu, així com una major pedagogia del projecte europeu entre la ciutadania
catalana.
50. La nostra capacitat per trobar solucions a aquests reptes i adreçar-nos a un futur esperançador
d’oportunitats i creixement determinarà la supervivència d’una Europa, que cal preservar i enfortir, en
la qual coexisteix el triangle virtuós de la democràcia, el progrés econòmic i l’Estat del Benestar.

SUPRESSIÓ
148.

Esmena de Supressió al paràgraf 50 presentada per ST.ANDREU(E.O.462)
Suprimir el triangle virtuós de la democràcia a la línia 3
ADDICIÓ

149.

Esmena de Addició al paràgraf 50 presentada per NOU BARRIS(E.O.889)
Afegir al final un nou paràgraf
Es importante reconocer la problemática existente a lo que refiere a la llegada de jóvenes no
acompañados a Cataluña, por ello hay que destacar la necesidad de ofrecer una respuesta coherente y
efectiva a este fenómeno.
La prevención es imprescindible en este sentido, pues se considera necesario trabajar conjuntamente
con el país de origen y reforzar la cooperación. Un punto clave para empezar, es colaborar en la
reducción de la situación de precariedad en la que viven muchos de estos jóvenes, sería conveniente
ofrecer a los países de origen formación, asesoramiento o incluso medios para poder tratar el tema.
Revisar la efectividad de los procedimientos utilizados para la determinación de edad, ya que ésta es
concluyente para el futuro de una persona que llega a España. Por ello es necesario trabajar con
celeridad y veracidad los datos obtenidos con el objetivo de identificar al menor.
Mejorar la protección de los menores no acompañados a través de políticas educativas y sociales,
estableciendo indicadores de calidad básicos y mínimos para poder realizar un acompañamiento en
condiciones. Facilitar, en la medida de lo posible, el permiso de residencia y la posibilidad de trabajar a
los menores mayores de 16 años, puesto que se crea una discriminación ligada al fracaso en el ámbito
laboral que puede traer consecuencias negativas relacionadas con las falsas expectativas que tenían en
el país de origen.
Establecer, a través de las autoridades marroquíes, vínculos con la familia del menor, para poder
estudiar, de manera individual, la reagrupación familiar en el país de origen, siempre y cuando
prevalezca el interés superior del menor.
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Contemplar la posibilidad del retorno asistido y con garantías de aquellos menores con dificultades o
falta de voluntad, para integrarse correctamente en el país de acogida, siempre y cuando los
progenitores estén a favor.
51. Per això, els i les socialistes catalans defensarem a Europa:
52. - La consolidació d’un veritable model social europeu a partir dels principis del Pilar Europeu de Drets
Socials, desenvolupant un salari mínim europeu, una prestació europea d’atur complementària a la dels
estats membres; impulsant i millorant l’aplicació de la garantia juvenil per lluitar contra l’atur entre els
joves; i fent realitat una garantia infantil europea per acabar amb la pobresa entre els infants.

ADDICIÓ
150.

Esmena de Addició al paràgraf 52 presentada per EIXAMPLE(E.O.916)
Afegir al principi del paràgraf
L'assoliment per part de la UE de les competències necessàries per tal de desplegar el pilar de Drets
Socials.

151.

Esmena de Addició al paràgraf 52 presentada per GRACIA(E.O.1100)
Afegir al final un nou paràgraf
Reclamarem i treballarem per a la inclusió de drets civils (com la igualtat de gènere, la identitat de
gènere i la llibertat sexual) a la totalitat dels territoris d’Europa, fent de la lluita dels diferents col·lectius
que defensin aquests drets motiu d'identitat europea, i recolzarem a les organitzacions dels diferents
col·lectiua als països de la resta del món on estan sent perseguits fent d’ell un dels eixos de la
cooperació internacional.

152.

Esmena de Addició al paràgraf 52 presentada per EIXAMPLE(E.O.480)
Afegir al final del paràgraf
L'assoliment per part de la UE de les competències necessàries per tal de desplegar el pilar dels Drets
Socials.
Esmena de Addició al paràgraf 52 presentada per LGTBI(E.O.542)
Afegir al final un nou paràgraf
Reclamarem i treballarem per a la inclusió de drets civils a la totalitat dels territoris d’Europa, fent de la
lluita dels col·lectius lgtbi motiu d'identitat europea, i recolzarem les organitzacions del col·lectiu als
països de la resta del món on està perseguit, fent d’ell un dels eixos de la cooperació internacional.

153.

154.

Esmena de Addició al paràgraf 52 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.476)
Afegir entre salari mínim europeu de la línia 2 i una prestació europea de la línia 2
una pressió fiscal mínima per evitar desigualtats en termes de justícia fiscal i de recaptació entre els
estats membres

155.

Esmena de Addició al paràgraf 52 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.276)
Afegir entre els de la línia 3 i joves de la línia 4 i les
53. - La priorització de la lluita contra el canvi climàtic, impulsant un European Green New Deal que potenciï
una nova economia verda, avançant cap a la completa descarbonització i la cap a la sostenibilitat del
nostre model energètic, garantint una transició ecològica justa en la qual cap persona quedi enrere.
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SUBSTITUCIÓ
156.

Esmena de Substitució al paràgraf 53 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.278)
Substituir des de en la qual a la línia 3 fins al final, per...
sense deixar enrere cap persona, ni cap territori.
ADDICIÓ

157.

Esmena de Addició al paràgraf 53 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1056)
Afegir entre canvi climàtic impulsant de la línia 1 i un European de la línia 1
un pla integral de I+D+I i empresarial finançat adequadament amb pressupost propi

158.

Esmena de Addició al paràgraf 53 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1090)
Afegir entre verda de la línia 2 i , de la línia 2
que doni resposta a l'emergència climàtica,

159.

Esmena de Addició al paràgraf 53 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.277)
Afegir entre cap a la de la línia 2 i sostenibilitat de la línia 2
renovació dels acords del canvi climàtic i la

160.

Esmena de Addició al paràgraf 53 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1091)
Afegir entre garantint, de la línia 3 i una de la línia 3
la solidaritat amb les generacions futures, alhora que
54. - Perfeccionar la governança de l’euro desenvolupant les eines necessàries per afrontar de manera més
justa i eficaç les futures crisis econòmiques, com la creació d’un braç fiscal que complementi el
pressupost europeu. Deixar enrere l’etapa de predominança de les polítiques d’austeritat i posar el
creixement econòmic i la lluita contra la desigualtat en el centre de les polítiques econòmiques.

SUPRESSIÓ
161.

Esmena de Supressió al paràgraf 54 presentada per HOSPITALET EST(E.O.705)
Suprimir des de econòmiques a la línia 2 fins a Deixar a la línia 3
ADDICIÓ

162.

Esmena de Addició al paràgraf 54 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1092)
Afegir entre austeritat de la línia 3 i i de la línia 3
, lluitar contra el frau i l'evasió fiscal,

163.

Esmena de Addició al paràgraf 54 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.479)
Afegir entre pressupost europeu de la línia 3 i Deixar enrere de la línia 3
i la creació d’un fons comú europeu que eviti l’endeutament excessiu dels estats membres més afectats.
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55. - Aprofundir en la cooperació europea en matèria de seguretat i defensa, consolidant la UE com l’actor
global garant dels valors del diàleg, la pau, el multilateralisme i les relacions internacionals basades en
regles i normes. Impulsar una política exterior enfocada a les regions aliades amb les quals compartim
idees, valors i vincles i avançar cap a una veritable sobirania estratègica que permeti a la UE reclamar el
seu pes i paper global.

ADDICIÓ
164.

Esmena de Addició al paràgraf 55 presentada per HOSPITALET EST(E.O.706)
Afegir entre matèria de la línia 1 i de de la línia 1
de justícia

165.

Esmena de Addició al paràgraf 55 presentada per VILADECANS(E.O.684)
Afegir entre matèria de la línia 1 i de de la línia 1
exterior,

166.

Esmena de Addició al paràgraf 55 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1093)
Afegir entre normes. de la línia 3 i Impulsar de la línia 3
Lluitar contra les ingerències estrangeres en processos electorals, fomentar un comerç internacional
basat en normes i valors, i
56. - Donar suport a la Convenció Europea proposada per l’actual presidenta de la Comissió Europea, que
inclou la possibilitat d’una reforma dels tractats per reforçar l’arquitectura institucional de la UE i
aprofundir la seva legitimitat democràtica, mitjançant el reforç del paper del Parlament Europeu i
garantint el procés de Spitzenkandidat.

SUBSTITUCIÓ
167.

Esmena de Substitució al paràgraf 56 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1094)
Substituir des de Convenció a la línia 1 fins a Europea a la línia 1 por...
Conferència pel Futur d'Europa

168.

Esmena de Substitució al paràgraf 56 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1096)
Substituir des de garantint a la línia 4 fins al final, per...
garantint i millorant el procés de Spritzenkandidaten, incloent les llistes transnacionals, per avançar en
la democratització europea.
ADDICIÓ

169.

Esmena de Addició al paràgraf 56 presentada per TERRASSA(E.O.94)
Afegir entre Parlament Europeu de la línia 3 i i de la línia 3
atorgant-li capacitat d’iniciativa legislativa
57. - Reforçar la diplomàcia europea per prevenir conflictes, treballar per a la fi de la violència, l’alto el foc,
el foment de les converses de pau i negociacions polítiques multilaterals en els països en conflicte
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d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica. Fomentarem la signatura de programes de cooperació al
desenvolupament i d’acords bilaterals amb els països d’origen de les migracions.

ADDICIÓ
170.

Esmena de Addició al paràgraf 57 presentada per REUS(E.O.246)
Afegir al final del paràgraf
Tota Àfrica perque no? Codi étic de tractament de comerç de matèries primeres i vendre d’armes. Cal
donar una oportunitat real al desenvolupament econòmic d’Africa per evitar els drames humanitaris.
Europa cal que en prengui part. Sense paternalisme però no a l‘explotació sense escrúpols.

171.

Esmena de Addició al paràgraf 57 presentada per EIXAMPLE(E.O.481)
Afegir al final del paràgraf
Proposarem l’increment del percentatge del PIB als programes de cooperació

172.

Esmena de Addició al paràgraf 57 presentada per MATARO(E.O.406)
Afegir al final del paràgraf
Sempre en el marc de col·laboració conjunta explicitat en el documents dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de cara al 2030

173.

Esmena de Addició al paràgraf 57 presentada per EIXAMPLE(E.O.918)
Afegir al final del paràgraf
... proposarem l'increment del percentatge del PIB als programes de cooperació.

174.

Esmena de Addició al paràgraf 57 presentada per HOSPITALET EST(E.O.707)
Afegir entre Àfrica de la línia 3 i Fomentarem de la línia 3
,però també a Iberoamèrica
58. - Apostar pel control de fronteres exteriors i l’obertura d’accessos ordenats per als refugiats amb drets
acreditats d’asil i revisió dels instruments actuals. Durem a terme programes especialitzats per protegir i
donar oportunitats a les persones refugiades o desplaçades al nostre país i, en particular, a les més
vulnerables amb un adequat finançament.

SUPRESSIÓ
175.

Esmena de Supressió al paràgraf 58 presentada per HOSPITALET EST(E.O.708)
Suprimir des de pel a la línia 1 fins a obertura a la línia 1

176.

Esmena de Supressió al paràgraf 58 presentada per TARRAGONA(E.O.596)
Suprimir ordenats a la línia 1
ADDICIÓ

177.

Esmena de Addició al paràgraf 58 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.484)
Afegir al final del paràgraf
També promourem un Pla basat en la solidaritat i l’equitat en aquest afer per aconseguir una distribució
adequada i l’obligació de tots els països membres d’acollir en funció de les seves possibilitats i
establirem un marc jurídic que contempli sancions a aquells estats membres que no compleixin amb
aquest Pla.
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178.

Esmena de Addició al paràgraf 58 presentada per TARRAGONA(E.O.598)
Afegir entre Apostar de la línia 1 i pel control de fronteres de la línia 1
per la coordinació entre els estats membres de la UE

179.

Esmena de Addició al paràgraf 58 presentada per POLITICA EUROPEA, INTERNACIONAL I PER LA
MEDITERRANIA(E.O.1097)
Afegir entre actuals de la línia 2 i . de la línia 2
, en especial el sistema de Dublin
59. - Treballar per a l’impuls d’una Estratègia Europea per a la diversitat cultural, que fomenti la convivència
de les persones immigrades dins la societat i eviti situacions d’exclusió i marginació. Reforçarem els
programes que afavoreixen el coneixement de l’entorn i les dues llengües de l’entorn cívic i
sociocultural.

SUPRESSIÓ
180.

Esmena de Supressió al paràgraf 59 presentada per HOSPITALET EST(E.O.709)
Suprimir dues a la línia 3
SUBSTITUCIÓ

181.

Esmena de Substitució al paràgraf 59 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.280)
Substituir immigrades a la línia 2 per...
migrades
ADDICIÓ

182.

Esmena de Addició al paràgraf 59 presentada per PAU, SOLIDARITAT I COOPERACIO(E.O.178)
Afegir al final un nou paràgraf
Per un món més just: cooperació i solidaritat. Com a socialistes volem una societat més justa, tolerant i
fraternal.
El PSC posa en valor la cooperació internacional no només com una ajuda humanitària, sinó com una
política pública, reiterant l’aposta unànime per mantenir-la i recuperar-la com a valor social.
La governabilitat democràtica, els Drets Humans, en especial les polítiques de gènere, la sostenibilitat i
el medi ambient, tots ells deuen ser elements innovadors de desenvolupament per les i pels socialistes.
Aquestes apostes queden en paral·lel als acords i al debat a les Nacions Unides amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030.
Apostarem pel teixit associatiu que sosté aquesta labor solidària a Catalunya, les ONG’s, respectant els
compromisos de gestió i reconeixent el seu important paper en la imatge internacional que Catalunya
ofereix a l’exterior.
Posarem èmfasi, més enllà de les relacions amb països europeus i molt especialment mediterranis, en
l’acció exterior amb països de l’Amèrica llatina, pels històrics llaços econòmics, comercials i culturals
amb Catalunya.
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La cooperació que impulsem les i els socialistes és pel Desenvolupament, que inclou educació, sanitat i
promoció econòmica, elements eficaços per a ajudar a transformar la realitat de les persones als seus
països, millorant la qualitat de l’ajuda.
Ens aproparem al 0,7%, i fomentarem els programes en defensa dels Drets Humans, per tal que siguin
un element imprescindible en el desenvolupament dels projectes de cooperació i solidaritat.
Ens comprometem a què qualsevol política de cooperació vagi acompanyada per programes d’educació
pel desenvolupament, programes de sensibilització en valors que serveixen per conscienciar a la
ciutadania sobre la situació del món actual i els transfons de les desigualtats socials i vitals. També per
altres mesures com la implementació d’accions per eliminar els paradisos fiscals, sumat al control sobre
els fluxos de capitals.
Impulsarem la creació d’un Consell d’Emergències de Catalunya, orientat a coordinar l’ajuda
humanitària urgent.
183.

Esmena de Addició al paràgraf 59 presentada per HOSPITALET EST(E.O.710)
Afegir al final un nou paràgraf
Apostarem des del municipalisme per aprofundir en la consolidació de la ciutadania europea a través
dels intercanvis educatius tant formals com informals que permeten el sistema Erasmus i altres
programes d'intercanvi els quals han de servir com a eines fonamentals per a construir societats
respectuoses amb la diferència i capaces de reconèixer l'altre en les seves formes d'actuar per tal
d'arribar a trobar en qualsevol lloc i moment el consens necessari per fer avançar la nostra societat i,
per tant, la Unió Europea.

184.

Esmena de Addició al paràgraf 59 presentada per GRACIA(E.O.1106)
Afegir al final un nou paràgraf
Treballarem per reprendre el debat sobre la creació d'una Constitució Federal Europea, que no suplanti
necessàriament a les constitucions dels diferents estats membres, perquè esdevingui un marc judicial i
polític comú.

185.

Esmena de Addició al paràgraf 59 presentada per ROJOS(E.O.1289)
Afegir al final un nou paràgraf
Queremos promover y acabar de impulsar el proyecto europeo, hasta la integración total de la UE.
Porqué para poder gestionar las políticas públicas en un mundo globalizado, no debemos pensar en
reduccionismos territoriales, procesos secesionistas o independentistas que nos retrotraen a los “reinos
de Taifas” del medioevo, si no en un auténtico Estado Europeo, capaz de tener un gobierno elegido
democráticamente por el Parlamento Europeo y con competencias para poder tratar directamente, de
forma multilateral, con las principales potencias mundiales, en representación de toda la UE.

186.

Esmena de Addició al paràgraf 59 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.279)
Afegir entre convivència de la línia 1 i les persones de la línia 2
i la inclusió
60. 3 CULTA I CRÍTICA, QUE PRACTICA LA CONVIVÈNCIA, EL CIVISME I EL
RESPECTE
61. La cultura és un dret de la ciutadania, és l’espai de la llibertat, de la inventiva i de la creativitat humanes,
però també de la vida en comú i dels valors que la sostenen. És el medi que genera l’espècie humana en
el seu deler de fer-se autònoma de la determinació natural i de les seves grans servituds. És el territori
en el qual emergeixen i es fan hegemònics o decauen uns i altres valors, legitimant unes actuacions i uns
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models polítics, econòmics i socials o uns altres. És, doncs, en aquest sentit, el camp de batalla on es
juga, en primera instància, el futur de la humanitat, on s’origina el seu decantament cap a horitzons
d’una més gran llibertat i dignitat individuals, cap a una societat cada cop més justa, fraterna i capaç de
garantir la igualtat d’oportunitats, o bé la involució cap a estadis de renúncia i degradació moral, amb la
conseqüent deriva política, econòmica i social.

SUBSTITUCIÓ
187.

Esmena de Substitució al paràgraf 61 presentada per VILADECANS(E.O.685)
Substituir des de . a la línia 5 fins a humanitat a la línia 6 por...
és, doncs, en aquest sentit, un camp de batalla sobre les aspiracions humanes transcendents
62. Defensem la diversitat cultural com un factor de riquesa, perquè volem una societat capaç de fer seves
totes les manifestacions culturals, tinguin l’arrel que tinguin i s’expressin en la llengua que sigui. D’això,
en podríem dir cultura federal tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya i a Europa. Així és com
entenem la cultura, unida en la diversitat, respectuosa amb l’altre; una cultura de suma i no de resta,
que creix en la trobada i la convivència amb el diferent, que fomenta els valors de ciutadania, el
sentiment de pertinença a la comunitat i els drets individuals i col·lectius. Una cultura federal que es
fonamenta en els valors socialistes de solidaritat, llibertat i cohesió social; de ple respecte als drets
humans i de laïcitat.

SUBSTITUCIÓ
188.

Esmena de Substitució al paràgraf 62 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.532)
Substituir des de Defensem a la línia 1 fins a sigui a la línia 2 por...
Defensem la diversitat cultural com un factor de riquesa, perquè volem una societat capaç de conviure
amb totes les manifestacions culturals sense l’apropiament d’aquestes manifestacions.
ADDICIÓ

189.

Esmena de Addició al paràgraf 62 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.533)
Afegir al final un nou paràgraf
Per una FP moderna que respongui a les necessitats de formació, qualificació i requalificació, a partir
d’una oferta actualitzada de titulacions i un model integrat d’FP al llarg de la vida que doni una resposta
de professionalització dinàmica i ajustada a les demandes socials i econòmiques, amb formació becada
en funció del moment i sector productiu.

190.

Esmena de Addició al paràgraf 62 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.534)
Afegir al final un nou paràgraf
Instauració d’un pla per a la educació descentralitzada, amb ofertes de formació per a pobles i nuclis de
població sense oferta educativa post obligatòria i de formació professional.
63. Defensem la intervenció pública com l’única manera eficaç de fer efectiu aquest dret d’accés a la
cultura, entenent aquesta intervenció d’una manera flexible, de manera que defensem una col·laboració
de la iniciativa pública, social i també privada perquè aquesta col·laboració esdevingui un instrument
eficaç en la defensa dels drets culturals de la ciutadania i dels creadors i creadores. Una intervenció
pública que defensi i potenciï totes les cultures que es produeixen a casa nostra, siguin en la llengua que
siguin.
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ADDICIÓ
191.

Esmena de Addició al paràgraf 63 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1048)
Afegir al final un nou paràgraf
Aquesta intervenció pública també ha de servir com a garantía per a que les persones amb diversitat
funcional puguin gaudir, en base a l’igualtat d’oportunitats, de la cultura, com qualsevol altre persona.
64. Fem valdre que la cultura és un dels sectors d’oportunitat de desenvolupament més dinàmic i important
de Catalunya; una font de creació de riquesa (entre el 3% i el 4% del PIB) i de generació d’ocupació
(8,2%), segons dades oficials de 2019. És, per tant, una oportunitat de futur per a la recuperació i el
creixement econòmic i la creació de llocs de treball al nostre país.
65. La cultura és una font de convivència i respecte, de creixement personal i col·lectiu, de creació de
ciutadania i sentiment de pertinença, però també una font de riquesa econòmica que cal potenciar.
66. - Pla pels Ensenyaments Artístics i Culturals amb la participació de totes les institucions. Els
incorporarem a l’educació obligatòria amb l’objectiu de resoldre els dèficits de consum i pràctica
culturals en relació a la mitjana europea.

SUBSTITUCIÓ
192.

Esmena de Substitució al paràgraf 66 presentada per EDUCACIO(E.O.257)
Substituir des de resoldre a la línia 2 fins a culturals a la línia 3 por...
millorar les competències artístiques i culturals, i incrementar les pràctiques
ADDICIÓ

193.

Esmena de Addició al paràgraf 66 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.282)
Afegir al final un nou paràgraf
Apostarem per la cultura com un dret democràtic fonamental i pel seu accés universal.

194.

Esmena de Addició al paràgraf 66 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.281)
Afegir entre consum de la línia 2 i i pràctica de la línia 2
, creació
67. - Incrementarem la participació ciutadana en l’ús i el gaudi dels béns culturals, a partir d’un acord entre
totes les administracions i amb les entitats representatives del sector, fent valdre els centres i
equipaments culturals de proximitat i dotant-los dels serveis i continguts necessaris perquè la ciutadania
pugui desenvolupar, crear i practicar cultura.

ADDICIÓ
195.

Esmena de Addició al paràgraf 67 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.337)
Afegir al final del paràgraf
i sigui accessible per a tothom.

196.

Esmena de Addició al paràgraf 67 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.488)
Afegir al final del paràgraf
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, independentment de la seva condició social. Per tant, fent-la accessible a tothom perquè els diners no
siguin un obstacle.
68. - Impulsarem una política cultural que no ens limiti a desenvolupar la cultura de les grans fites i els grans
esdeveniments, activant un municipalisme cultural proactiu i productiu, amb eines i recursos suficients.

ADDICIÓ
197.

Esmena de Addició al paràgraf 68 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.184)
Afegir al final del paràgraf
Per això, facilitarem la gestió d’ajuts econòmics per a dur a terme projectes cinematogràfics.

198.

Esmena de Addició al paràgraf 68 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.185)
Afegir al final del paràgraf
També, donarem prioritat als projectes de qualitat i de baix pressupost (“low cost”).

199.

Esmena de Addició al paràgraf 68 presentada per POLITIQUES DISCAPACITATS(E.O.1082)
Añadir al final un nuevo párrafo
Impulsarem un Pla d'AccessibilitatUniversal Cultura Inclusiva que doti d'accessibilitat universal a totes
les infraestructures, entorns, béns, serveis i productes culturals a fi de suprimir obstacles en l'accés per
les persones amb discapacitat al gaudi dels béns culturals
69. - Desenvoluparem programes de foment de les indústries culturals i creatives, des de l’emprenedoria i la
producció pròpia de continguts, per desenvolupar projectes d’implantació nacional, estatal i
internacional.

ADDICIÓ
200.

Esmena de Addició al paràgraf 69 presentada per EDUCACIO(E.O.265)
Afegir al final un nou paràgraf
Per una societat plurilingüe amb més capacitats substituirem, de manera progressiva als mitjans
audiovisuals, el doblatge de les versions originals per subtítols.
70. - Impulsarem la innovació digital i la comunicació digital en l’àmbit cultural amb un Pla de Cultura Digital
per a Entitats, Empreses i Artistes, especialitzat en la localització, l’acompanyament i el suport a
projectes innovadors.

ADDICIÓ
201.

Esmena de Addició al paràgraf 70 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.283)
Afegir al final un nou paràgraf
Elaborarem una llei de Mecenatge que tant es pugui aplicar a la cultura com a la investigació.

202.

Esmena de Addició al paràgraf 70 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.332)
Afegir al final un nou paràgraf
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Farem que la cultura accessible per a tothom, impulsant l’accessibilitat dels equipaments, cinemes,
teatres i museus, entre d’altres, i incorporant la tecnologia necessària que asseguri que qualsevol
persona podrà gaudir d’una oferta cultural sense barreres físiques o sensorials.
203.

Esmena de Addició al paràgraf 70 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1057)
Afegir al final un nou paràgraf
Considerem que la ciència també és cultura i per això fomentarem la presència de la ciència en els
esdeveniments culturals ajudant a integrar-la en el concepte de cultura lluny dels estereotips que
considera la ciència com alguna cosa aliena a la cultura
71. Valors a les polítiques per a la convivència. Els valors cívics són el pilar en el qual s'assenta la Catalunya
que els i les socialistes volem construir: una societat més democràtica, amb més drets, més cohesió i
més solidària.

ADDICIÓ
204.

Esmena de Addició al paràgraf 71 presentada per ST.MARTI SARROCA(E.O.13)
Afegir al final un nou paràgraf
Defensarem un associacionisme cultural cohesionador, obert, inclusiu i independent de la ideologia
política dels seus integrants.
72. Per garantir la nostra democràcia hem de protegir i fomentar aquests principis i valors que ens
defineixen com a societat. I és precisament per aquest motiu que ens fixem com a principi irrenunciable
de la nostra acció política treballar per una societat amb més civisme, fomentant des de les institucions
públiques una cultura cívica, tolerant i respectuosa que afavoreixi la convivència.

SUBSTITUCIÓ
205.

Esmena de Substitució al paràgraf 72 presentada per TERRASSA(E.O.95)
Substituir tolerant a la línia 4 per...
inclusiva

73. La laïcitat és un dels eixos de les polítiques de convivència. Defensem una societat laica en què la
separació entre institucions i religions sigui un fet. La llibertat religiosa és un dret individual de totes les
persones, circumscrit totalment a la vida privada de la ciutadania, però també valorem la seva
contribució social, entenent que en cap cas ha d'interferir en els afers públics.

SUBSTITUCIÓ
206.

Esmena de Substitució al paràgraf 73 presentada per EIXAMPLE(E.O.920)
Substituir tot el paràgraf per...
La laïcitat és un principi polític basat en la separació entre l’Estat i qualsevol confessió, així com en la
neutralitat dels poders públics i de les seves institucions davant el fet religiós, que cal reconstruir
permanentment en cada context històric, per adequar-lo als canvis socials que es van produint. La
laïcitat permet la creació d’un espai públic i d’un marc institucional comú a tothom, amb independència
de les seves conviccions, sistema de creences o de la fe que professi. La construcció d’una societat laica
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suposa un esforç permanent per establir un marc de referències comunes, basat en l’argumentació
racional.
La laïcitat és, des de la perspectiva dels i de les socialistes de Catalunya, una garantia del ple respecte a
la llibertat de consciència i, dins d’aquesta, a la llibertat religiosa. És també un element fonamental per a
l’aprofundiment en la lògica democràtica, i ensems una garantia del propi principi democràtic.
El caràcter aconfessional de l’Estat, recollit a la Constitució de 1978, i la secularització i creixent
pluralitat de la nostra societat, no obsten per reconèixer que la relació establerta, encara avui, entre els
poders públics i les confessions reconegudes al país, i de manera privilegiada, amb l’Església catòlica, no
permeten afirmar que les nostres institucions siguin plenament laiques.
74. Professar una religió és un dret de la ciutadania i defensem la seva pràctica sempre des del respecte als
drets i les llibertats constitucionals i la transparència, però no pot esdevenir una obligació per a aquelles
persones que decideixen no professar-ne cap.

SUPRESSIÓ
207.

Esmena de Supressió al paràgraf 74 presentada per NOU BARRIS(E.O.882)
Suprimir tot el paràgraf
SUBSTITUCIÓ

208.

Esmena de Substitució al paràgraf 74 presentada per EIXAMPLE(E.O.921)
Substituir tot el paràgraf per...
La laïcitat és un principi polític basat en la separació entre l’Estat i qualsevol confessió, així com en la
neutralitat dels poders públics i de les seves institucions davant el fet religiós, que cal reconstruir
permanentment en cada context històric, per adequar-lo als canvis socials que es van produint. La
laïcitat permet la creació d’un espai públic i d’un marc institucional comú a tothom, amb independència
de les seves conviccions, sistema de creences o de la fe que professi. La construcció d’una societat laica
suposa un esforç permanent per establir un marc de referències comunes, basat en l’argumentació
racional.
La laïcitat és, des de la perspectiva dels i de les socialistes de Catalunya, una garantia del ple respecte a
la llibertat de consciència i, dins d’aquesta, a la llibertat religiosa. És també un element fonamental per a
l’aprofundiment en la lògica democràtica, i ensems una garantia del propi principi democràtic.
El caràcter aconfessional de l’Estat, recollit a la Constitució de 1978, i la secularització i creixent
pluralitat de la nostra societat, no obsten per reconèixer que la relació establerta, encara avui, entre els
poders públics i les confessions reconegudes al país, i de manera privilegiada, amb l’Església catòlica, no
permeten afirmar que les nostres institucions siguin plenament laiques.
75. En el marc de la redacció d’una nova Constitució per a una Espanya federal, democràtica i social, es fa
necessària la supressió de la referència a l’Església catòlica que conté l’actual Constitució, així com la
denúncia dels Acords amb el Vaticà, del 1979 i la derogació dels acords amb la resta de religions i
confessions religioses.

SUPRESSIÓ
209.

Esmena de Supressió al paràgraf 75 presentada per EIXAMPLE(E.O.922)
Suprimir des de la a la línia 2 fins a amb a la línia 3
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210.

Esmena de Supressió al paràgraf 75 presentada per EIXAMPLE(E.O.482)
Suprimir la derogació dels acords a la línia 3
SUBSTITUCIÓ

211.

Esmena de Substitució al paràgraf 75 presentada per NOU BARRIS(E.O.883)
Substituir tot el paràgraf per...
En el marc de la redacció d’una nova Constitució per a una Espanya federal, democràtica i social, es fa
necessària la supressió de la referència a l’Església catòlica que conté l’actual Constitució, així com la
denúncia dels Acords amb el Vaticà, del 1979 i la substitucio de tots els acords amb la resta de religions i
confessions per uns de nous on imperi l’aconfesionalitat de l’Estat, la igualtat en el tracte de l’Estat a
totes les religions i l’eliminacio dels privilegis que actualment puguin mantenir.

212.

Esmena de Substitució al paràgraf 75 presentada per VILADECANS(E.O.686)
Substituir des de en a la línia 1 fins a federal a la línia 1 por...
En el marc de la construcció d’una Espanya federal

213.

Esmena de Substitució al paràgraf 75 presentada per TERRASSA(E.O.96)
Substituir democràtica i social a la línia 1 per...
social i democràtica de dret
ADDICIÓ

214.

Esmena de Addició al paràgraf 75 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.491)
Afegir al final del paràgraf
, on s’inclogui la retirada d’exempcions fiscals com l’exempció del pagament de l’IBI a l’església i a la
resta d’institucions religioses.
76. Promourem una escola pública laica, com a garantia dels valors públics i respecte de les creences
privades. Per aquest motiu, en el nostre model d'escola pública no hi cap la integració d'ensenyaments
confessionals, ni en el currículum ni en l'horari escolar.
77. Farem que la ubicació de nous espais de culte es produeixi sempre respectant la llei, fruit d’una
negociació entre l’administració i les diverses religions, per trobar un equilibri de convivència.
Procedirem a la transformació dels llocs de culte als centres públics en llocs d'oració multiconfessionals.

SUPRESSIÓ
215.

Esmena de Supressió al paràgraf 77 presentada per EIXAMPLE(E.O.483), EIXAMPLE (E.O.923)
Suprimir tot el paràgraf
78. Volem impulsar un Pacte Nacional per la Laïcitat, fruit del diàleg i l’acord entre les institucions catalanes
i les organitzacions de la societat civil.
79. Dins del marc de l’aconfessionalitat que estableix el nostre ordenament jurídic, establirem les bases per
al reconeixement i l’enfortiment de la interlocució amb les confessions minoritàries a Catalunya.

50

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 2C
Una Catalunya unida en la diversitat i ben governada

SUPRESSIÓ
216.

Esmena de Supressió al paràgraf 79 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.445)
Suprimir tot el paràgraf

217.

Esmena de Supressió al paràgraf 79 presentada per MATARO(E.O.407)
Suprimir al reconeixement i l'enfortiment de a la línia 2
80. Per un món més just: cooperació i solidaritat. Com a socialistes volem una societat més justa, tolerant i
fraternal. Ens aproparem al 0,7%, i fomentarem els programes en defensa dels Drets Humans, per tal
que siguin un element imprescindible en el desenvolupament dels projectes de cooperació i solidaritat.
Promourem plans de drets humans en els països receptors d’ajudes. Posarem èmfasi, més enllà de les
relacions amb països europeus i molt especialment mediterranis, en l’acció exterior amb països de
l’Amèrica llatina, pels històrics llaços econòmics, comercials i culturals amb Catalunya. Impulsarem la
creació d’un Consell d’Emergències de Catalunya, orientat a coordinar l’ajuda humanitària urgent.

SUPRESSIÓ
218.

Esmena de Supressió al paràgraf 80 presentada per PAU, SOLIDARITAT I COOPERACIO(E.O.179)
Suprimir tot el paràgraf

219.

Esmena de Supressió al paràgraf 80 presentada per EIXAMPLE(E.O.485)
Suprimir Impulsarem la a la línia 6

220.

Esmena de Supressió al paràgraf 80 presentada per EIXAMPLE(E.O.924)
Suprimir des de Catalunya a la línia 6 fins al final
ADDICIÓ

221.

Esmena de Addició al paràgraf 80 presentada per MATARO(E.O.409)
Afegir al final del paràgraf
que es dóna als diferents nivells de l'Administració

222.

Esmena de Addició al paràgraf 80 presentada per MATARO(E.O.408)
Afegir entre coordinar de la línia 7 i l'ajuda de la línia 7
i unificar
81. Preservar la memòria històrica. Considerem imprescindible que els poders públics duguin a terme una
lluita activa contra tota forma d’odi o discriminació cap a persones per raó de consciència, religió o
qualsevol altra circumstància o condició personal o col·lectiva. Com a màxim exemple de reconciliació i
respecte mutu és molt important donar centralitat, pel seu alt valor simbòlic, a la memòria històrica.

SUBSTITUCIÓ
223.

Esmena de Substitució al paràgraf 81 presentada per BADALONA(E.O.512)
Substituir tot el paràgraf per...

51

PSC 14 Congrés DMEMÒRIA D’ESMENES: COMISSIÓ 2C
Una Catalunya unida en la diversitat i ben governada

Preservar la memòria històrica. La memòria històrica representa un dels valors fonamentals de la
democràcia en el segle XXI. És un valor que ens ha de permetre a la societat, especialment a la catalana i
espanyola, avançar cap a un futur més democràtic i lliure sense oblidar el nostre passat.
Sent imprescindible la defensa dels marcs democràtics a través de la lluita activa contra tota forma d'odi
o discriminació cap a persones per raó de consciència, religió o qualsevol altra circumstància o condició
personal o col·lectiva, és necessària la denúncia dels símbols d'enaltiment del franquisme i la
reconversió d'aquests, mitjançant la creació de centres d'interpretació històrica que compleixin la llei de
memòria històrica, permetent la ciutadania conèixer el seu passat.
La llei de memòria històrica del 2007 representa una eina necessària i imprescindible per a poder
aprofundir en la nostra democràcia. Per a continuar avançant com a societat hem de denunciar els casi
3000 monuments, plaques o medalles que encara avui en dia rendeixen homenatge a la dictadura a
carrers, places i espais del nostre país. Com també, una altre assignatura encara pendent, obrir i
estudiar les foses on milers de republicans van ser enterrats sense nom, després de ser afusellats per la
dictadura molts cops sense cap judici ni senyalització. És necessari també la realització d'estudis i
memorials respecte dels camps de concentració que es van crear durant la dictadura i que encara avui
dia són els grans desconeguts per al públic.
224.

Esmena de Substitució al paràgraf 81 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.538)
Substituir tot el paràgraf per...
Preservar la memòria històrica. La memòria històrica representa un dels valors fonamentals de la
democràcia en el segle XXI. És un valor que ens ha de permetre a la societat, especialment a la catalana i
espanyola, avançar cap a un futur més democràtic i lliure sense oblidar el nostre passat.
Sent imprescindible la defensa dels marcs democràtics a través de la lluita activa contra tota forma d'odi
o discriminació cap a persones per raó de consciència, religió o qualsevol altra circumstància o condició
personal o col·lectiva, és necessària la denúncia dels símbols d'enaltiment del franquisme i la
reconversió d'aquests, mitjançant la creació de centres d'interpretació històrica que compleixin la llei de
memòria històrica, permetent la ciutadania conèixer el seu passat.
La llei de memòria històrica del 2007 representa una eina necessària i imprescindible per a poder
aprofundir en la nostra democràcia. Per a continuar avançant com a societat hem de denunciar els casi
3000 monuments, plaques o medalles que encara avui en dia rendeixen homenatge a la dictadura a
carrers, places i espais del nostre país. Com també, una altre assignatura encara pendent, obrir i
estudiar les foses on milers de republicans van ser enterrats sense nom, després de ser afusellats per la
dictadura molts cops sense cap judici ni senyalització. És necessari també la realització d'estudis i
memorials respecte dels camps de concentració que es van crear durant la dictadura i que encara avui
dia són els grans desconeguts per al públic.
Dintre dels valors de la memòria històrica també s'inclou la restitució material i moral de tots aquells
que van patir la dictadura. Parlem de restitució material fent referència a totes aquelles propietats que
van ser expropiades pel règim franquista de forma arbitrària sense cap norma ni control i majorment
entregades en afectes al règim. A més, es fa necessari que aquelles persones que encara avui dia no han
pogut fer que els seus familiars descansin en pau disposin de totes les eines necessàries i que les
institucions públiques treballin conjuntament amb les famílies perquè puguin enterrar els seus familiars
dignament.

225.

Esmena de Substitució al paràgraf 81 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.447)
Substituir des del paràgraf 81 fins al 82 per...
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Preservar la memòria històrica. La memòria històrica representa un dels valors fonamentals de la
democràcia en el segle XXI. És un valor que ens ha de permetre a la societat, especialment a la catalana i
espanyola, avançar cap a un futur més democràtic i lliure sense oblidar el nostre passat.
Sent imprescindible la defensa dels marcs democràtics a través de la lluita activa contra tota forma d'odi
o discriminació cap a persones per raó de consciència, religió o qualsevol altra circumstància o condició
personal o col·lectiva, és necessària la denúncia dels símbols d'enaltiment del franquisme i la
reconversió d'aquests, mitjançant la creació de centres d'interpretació històrica que compleixin la llei de
memòria històrica, permetent la ciutadania conèixer el seu passat.
La llei de memòria històrica del 2007 representa una eina necessària i imprescindible per a poder
aprofundir en la nostra democràcia. Per a continuar avançant com a societat hem de denunciar els casi
3000 monuments, plaques o medalles que encara avui en dia rendeixen homenatge a la dictadura a
carrers, places i espais del nostre país. Com també, una altre assignatura encara pendent, obrir i
estudiar les foses on milers de republicans van ser enterrats sense nom, després de ser afusellats per la
dictadura molts cops sense cap judici ni senyalització. És necessari també la realització d'estudis i
memorials respecte dels camps de concentració que es van crear durant la dictadura i que encara avui
dia són els grans desconeguts per al públic.
Dintre dels valors de la memòria històrica també s'inclou la restitució material i moral de tots aquells que
van patir la dictadura. Parlem de restitució material fent referència a totes aquelles propietats que van ser
expropiades pel règim franquista de forma arbitrària sense cap norma ni control i majorment entregades
en afectes al règim. A més, es fa necessari que aquelles persones que encara avui dia no han pogut fer que
els seus familiars descansin en pau disposin de totes les eines necessàries i que les institucions públiques
treballin conjuntament amb les famílies perquè puguin enterrar els seus familiars dignament.
82. El nostre objectiu és la consolidació d’unes polítiques de memòria coherents i integrals que garanteixin
el coneixement i manteniment de la memòria històrica, com a patrimoni col·lectiu que testimonia la
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques, així com el reconeixement i la rehabilitació
de la ciutadania que ha patit persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i de llurs
opcions personals, ideològiques o de consciència. Volem combatre la manipulació anhistòrica i partidista
de les polítiques de memòria, amb l’establiment dels consensos bàsics que impedeixin que la seva
aplicació depengui de la voluntat dels governs successius.

SUBSTITUCIÓ
226.

Esmena de Substitució al paràgraf 82 presentada per BADALONA(E.O.513)
Substituir tot el paràgraf per...
Dintre dels valors de la memòria històrica també s'inclou la restitució material i moral de tots aquells que
van patir la dictadura. Parlem de restitució material fent referència a totes aquelles propietats que van ser
expropiades pel règim franquista de forma arbitrària sense cap norma ni control i majorment entregades
en afectes al règim. A més, es fa necessari que aquelles persones que encara avui dia no han pogut fer que
els seus familiars descansin en pau disposin de totes les eines necessàries i que les institucions públiques
treballin conjuntament amb les famílies perquè puguin enterrar els seus familiars dignament.

227.

Esmena de Substitució al paràgraf 82 presentada per TERRASSA(E.O.97)
Substituir des de Volem combatre a la línia 5 fins al final, per...
Volem combatre la manipulació anhistòrica i partidista de les polítiques de memòria, amb el
reforçament del Memorial Democràtic de Catalunya per l’establiment d’uns consensos bàsics que
impedeixin que la seva aplicació depengui de la voluntat dels governs successius.
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ADDICIÓ
228.

Esmena de Addició al paràgraf 82 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.496)
Afegir al final del paràgraf
, i combatent amb la tipificació al codi penal com a delictes les afirmacions de caire negacionista i
injurioses i les exaltacions a règims de caire antidemocràtic.

229.

Esmena de Addició al paràgraf 82 presentada per EIXAMPLE(E.O.926)
Afegir entre consciència de la línia 5 i volem de la línia 5
Volem combatre l’enaltiment de la Dictadura, del franquisme, del nazisme o del feixisme i l’ús de
qualsevol dels seus símbols i salutacions, així com
83. 4 BON GOVERN
84. Garantir el bon funcionament institucional és un element fonamental per assegurar la prosperitat en
condicions d'equitat. Una part de la ciutadania mostra desconfiança envers unes institucions que percep
massa llunyanes i inútils. Els i les socialistes sabem que les institucions públiques són imprescindibles per
millorar la societat i protegir les persones més febles. La situació actual de les institucions catalanes és
fruit d’una tempesta perfecta d’esdeveniments, que es van iniciar amb la crisi econòmica i política, les
retallades i la corrupció lligada al pujolisme convergent encara present i que s’ha agreujat fins a extrems
de risc vital amb el bloqueig i la instrumentalització política de les forces independentistes.
85. És urgent acordar un programa de reformes per la qualitat democràtica, perquè els poders públics
recuperin la confiança ciutadana a partir de la millora dels mecanismes de representació política i de
representativitat social dels poder públics, el compliment de les seves funcions i el control i exigència de
responsabilitats.

ADDICIÓ
230.

Esmena de Addició al paràgraf 85 presentada per GENT GRAN ACTIVA(E.O.850)
Afegir al final del paràgraf
Proposem una figura que asesori al ciutadà dintre del marc de l'administració de forma correcta i
neutral fent recuperar a la ciutadania la confiança perduda.
86. REFORMA DELS PODERS PÚBLICS

ADDICIÓ
231.

Esmena de Addició al paràgraf 86 presentada per POLITICA SOCIAL(E.O.341)
Afegir un nou paràgraf al principi
Aquest nou paràgraf respón al trasllat dels paràgrafs 242 al 246, perquè considerem que la seva
incorporació abans del paràgraf 86 millora la comprensió del text. Es presenta, per tant, una altre
esmena per suprimir els paràgrafs 242 al 246.
Recursos suficients pel sector públic amb una fiscalitat i un finançament just
Per continuar avançant en la consolidació d’aquest model econòmic i productiu, alhora que donem un
nou impuls a l’Estat del Benestar amb corresponsabilitat entre les competències i el seu finançament, és
necessari garantir recursos suficients, i fer-ho a partir de l’establiment d’una fiscalitat justa progressiva i
equitativa i de la reforma del model de finançament al conjunt d’Espanya.
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La nostra proposta de política fiscal es regeix pels principis de redistribució de la riquesa, justícia social i
reconeixement de l’esforç de la ciutadania i té com a objectius: contribuir a repartir de forma justa les
càrregues impositives i reduir les desigualtats, reactivar l’economia i la creació d’ocupació i garantir
l’accessibilitat i la qualitat dels serveis públics.
Proposem una reforma fiscal equitativa basada en una gestió eficaç i justa de les polítiques d’ingressos
amb major progressivitat, una reordenació de la despesa pública eficient i la persecució del frau i l’elusió
fiscal, convertint aquesta darrera en una conducta socialment i culturalment reprovable a més de
judicialment punible.
Alhora, la qüestió específica del finançament és també un objectiu polític prioritari en la construcció
d’un estat federal. Reivindiquem la vigència de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a base per fer
evolucionar el sistema de finançament autonòmic cap a una veritable hisenda federal, que faci realitat
el ple reconeixement de les Comunitats Autònomes com a autèntiques entitats de govern, tot superant
l’enfocament de descentralització de la despesa que ha estat el dominant fins ara.
Treballarem per un nou model de finançament que comparteixi de forma justa i equitativa els ingressos
tributaris que es generen en el conjunt d’Espanya, mantenint un nivell elevat d’autonomia i
responsabilitat dels diferents nivells de govern davant la ciutadania i reforçant el concepte de
governança federal a partir dels principis de coordinació, lleialtat i corresponsabilitat.
87. Llei electoral catalana. Disposar de legislació electoral pròpia esdevindrà una oportunitat per millorar la
qualitat democràtica de la nostra societat, d'aquí que la considerem una de les prioritats polítiques per
al socialisme català. Un nou sistema electoral que millori substancialment la representativitat del
Parlament i connecti més clarament i responsabilitzi diputats i diputades davant l’electorat.

SUBSTITUCIÓ
232.

Esmena de Substitució al paràgraf 87 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.541)
Substituir des de del a la línia 3 fins al final, per...
tot així millorant la proporcionalitat dels vots per evitar la configuració de majories parlamentàries que
no no ho són en vots i alhora preservant la
representació d’aquelles zones menys poblades del nostre país.
ADDICIÓ

233.

Esmena de Addició al paràgraf 87 presentada per TARRAGONA(E.O.619)
Afegir al final del paràgraf
I que garanteixi que la força més votada sigui la força amb més representació al Parlament.
88. Institucions al servei de la ciutadania. Les institucions han de servir les persones, amb eficàcia i
neutralitat. El Govern i el Parlament no poden estar al servei d'una ideologia ni de l'acció política d'una
part de la societat, perquè la seva principal responsabilitat és legislar, aplicar les polítiques públiques i
gestionar els serveis públics per al conjunt de la ciutadania, especialment per a les persones més febles.

SUBSTITUCIÓ
234.

Esmena de Substitució al paràgraf 88 presentada per VILADECANS(E.O.687)
Substituir des de el a la línia 2 fins a societat a la línia 3 por...
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El Govern i el Parlament no poden deixar d’aspirar a representar la totalitat de la societat en la seva
acció política
ADDICIÓ
235.

Esmena de Addició al paràgraf 88 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.498)
Afegir al final del paràgraf
Per garantir la imparcialitat de les persones que ocupin la Presidència del Parlament de Catalunya,
presentarem un projecte de llei amb esmenes al Reglament parlamentari català, modificant-ne l'article
2 per requerir que tota persona candidata a la Presidència compti amb un mínim de deu avals (tres, de
diputades o diputats d'altres grups parlamentaris), i l'article 39 per afegir la frase, "funció que durà a
terme amb total imparcialitat" després de "El president del Parlament té la representació de la cambra".

236.

Esmena de Addició al paràgraf 88 presentada per ST.ANDREU(E.O.554)
Afegir entre per al conjunt de la ciutadania de la línia 4 i especialment per a les persones més febles de
la línia 4
acomplint les legalitats vigents

89.

Mecanismes de control i fiscalització. Per garantir el control social, polític i jurídic plens dels poders
públics. Reformar el Reglament del Parlament per dotar-lo de més agilitat, connexió amb la ciutadania,
transparència i recursos per a les comissions d’investigació, la posada en marxa d’una Oficina de Control
Pressupostari, la millora de la racionalització i qualitat normativa, i el compliment de mandats
parlamentaris. Reformarem la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau,
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Garantia pel Dret a la Informació amb
l’objectiu de racionalitzar-les en estructura i costos i garantir que compleixen la seva missió.

ADDICIÓ
237.

Esmena de Addició al paràgraf 89 presentada per MATARO(E.O.410)
Afegir entre Pressupostari de la línia 4 i la de la línia 4
que aglutini tots els organismes actualment existents per evitar duplicitats
90. Farem de la integritat i l’ètica pública els nuclis de la governança i el bon govern. L’administració pública
protegeix i garanteix els drets de la ciutadania, l’impuls de l’activitat econòmica, la promoció de la
igualtat d’oportunitats i el manteniment de la cohesió social. Els principis i valors que la defineixen són
els propis de l’Estat de dret: legalitat, garanties i responsabilitat però, sobretot, els d’una administració
eficient i útil: equitat, transparència, avaluació, rendiment de comptes i participació. La corrupció en
totes les seves formes és una xacra que fa que la ciutadania mostri desconfiança amb la classe política i
que, enquesta rere enquesta, la senti més com un problema i no com una solució. Per tant, ens
comprometem a combatre la corrupció i el suborn desenvolupant mitjans de control efectiu, basats en
serveis i institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

ADDICIÓ
238.

Esmena de Addició al paràgraf 90 presentada per REUS(E.O.247)
Afegir al final del paràgraf
amb protecció per les persones que denunciïn corrupció. Amb canals segurs per poder denunciar.
Procurant la màxima restauració del mal fet.
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239.

Esmena de Addició al paràgraf 90 presentada per HOSPITALET SUD(E.O.595)
Afegir entre suborn de la línia 8 i desenvolupant de la línia 8
i obligar o asegurar que tot els diners que el corrupte roba es tornaran. I que el control efectiu es
realitzara als comptes del corrupte i de la seva familia.
91. QUALITAT I EFICIÈNCIA EN UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EXEMPLARITZANT
92. Defensem una administració pública al servei dels ciutadans i les ciutadanes. Una administració
moderna que pugui coordinar i impulsar les iniciatives de la societat, cooperar amb altres
administracions, incentivar la innovació i, sobretot, amb capacitat per prioritzar allò que és urgent,
necessari i recomanable. Una administració que atengui les necessitats actuals de la societat i que
també estigui en disposició de liderar transformacions socials en el futur. Les retallades, però també la
concentració en el Procés posant l’administració al servei de la ruptura des de l’arribada dels governs
sobiranistes, han suposat la paralització completa de tots els debats sobre el millor funcionament del
sector públic, en els quals Catalunya havia estat capdavantera.

ADDICIÓ
240.

Esmena de Addició al paràgraf 92 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1059)
Afegir al final un nou paràgraf
Hem de tenir clar que els empleats públics, realitzen el seu servei a la societat de manera imparcial
sense sotmetre's als governs respectius. Aquesta grandesa ha impedit que durant el procés aquests
serveis hagin estat prestats en les millors condicions possibles. Hem d'apostar pel foment de l'ocupació
pública, abanderant l'ocupació de qualitat com a administradors de la cosa pública en la nostra acció de
govern. Segons informes el baix pes d'ocupació pública a Catalunya s'explica pel sistema de concerts del
sector públic a empreses privades que presten serveis de manera concertada i finançada per
l'administració, estès sobretot en l'educació i la sanitat. Aquesta privatització o externalització, a
vegades suposa deterioració de les condicions de treball i deterioració de la qualitat dels serveis públics.
El conjunt dels empleats públics de Catalunya representa el 12,3% del total de funcionaris a Espanya i, a
data de gener de 2019, a Catalunya havia 41 treballadors públics per cada 1.000 habitants, la xifra més
baixa de tot el país

241.

Esmena de Addició al paràgraf 92 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1058)
Afegir entre la societat de la línia 4 i i que de la línia 4
i, en especial la de les persones grans que quan han de fer un tràmit administratiu els hi és molt
dificultós puguin tenir un assessorament que els permeti exercir els seus dretsde ciutadania,

242.

Esmena de Addició al paràgraf 92 presentada per EL PRAT DE LLOBREGAT(E.O.284)
Afegir entre sobiranistes, de la línia 7 i han suposat de la línia 7
amb actuacions com la declaració unilateral de la independència (DUI), el control i l’ús sectari dels
mitjans de comunicació, els actes violents i les accions passivo agressives convocades per alguns
col·lectius
93. Farem un Llibre blanc sobre el sector públic a Catalunya que culminarà amb el Pacte Nacional de
Reforma de l’Administració. Aquest procés es farà conjuntament amb el món local a fi de concretar els
marcs competencials en aquells casos en què hi ha concurrència i tindrà com a objectiu estratègic la
millora de la racionalització de la gestió dels serveis públics al país. Com a resultat d’aquest procés, es
proposa el desenvolupament efectiu dels següents instruments: una Llei d’organització i digitalització de
l’administració de la Generalitat per reorganitzar i simplificar l’estructura del sector públic català, una
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Llei de la Funció Pública que vetlli per la dignificació i la qualificació del treball d’empleat públic, una Llei
de Contractació pública de Catalunya que dissenyi adequadament els procediments i l'organització en
relació a tots els contractes de les administracions públiques, una Llei de Subvencions que acabi amb la
discrecionalitat i transparenti les relacions entre sector públic i privat, una Llei de Governs Locals en el
marc del Consell de Governs Locals, basada en la cooperació sense superposició, l’aplicació del principi
de subsidiarietat i de suficiència financera, l’ús eficient i avaluat dels recursos i el model de sector
pública de governança compartida quan s’escaigui.

ADDICIÓ
243.

Esmena de Addició al paràgraf 93 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.500)
Afegir al final del paràgraf
i realitzar un reglament que estableixi la obligació a nivell pressupostari per minimitzar els efectes
perjudicials per als serveis públics i als nous reptes de les pròrrogues pressupostàries i si cal establir un
règim sancionador que s’apliqui al govern en cas de no aprovar uns pressupostos al consell executiu o
posteriorment no presentar-los al Parlament.

244.

Esmena de Addició al paràgraf 93 presentada per ST.JOAN DESPI(E.O.1127)
Afegir entre empleat públic de la línia 7 i Llei de la línia 7
"i que desplegui per fi, amb totes les seves potencialitats, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat al
2007, com ara pel que fa a les eines modernitzadores que impulsava en matèria de carrera professional i
d’avaluació del rendiment, i que segueix a l’espera de desplegament autonòmic a casa nostra: una més
de les assignatures pendents a Catalunya"
94. Abans durem a terme una revisió integral de tota la despesa pública identificant oportunitats d’estalvi
de forma sistemàtica. Crearem sistemes d'objectius, variables i indicadors per a cada àmbit d'activitat
que garanteixin el seguiment continu i permetin valorar l'eficàcia i l'impacte de les actuacions públiques.
Els resultats serviran per prosseguir, modificar o abandonar, si s’escau, els diferents programes, així com
per exigir les responsabilitats que poguessin deduir-se per un ús inadequat dels recursos públics.
Revisarem els contractes de concessió i de serveis vigents.

ADDICIÓ
245.

Esmena de Addició al paràgraf 94 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.503)
Afegir al final del paràgraf
Sumat a això crearem una Llei que blindi aquells serveis públics bàsics per a que no puguin ser objecte
d’externalitzacions,subcontractacions o privatitzacions.

246.

Esmena de Addició al paràgraf 94 presentada per TERRASSA(E.O.98)
Afegir al final del paràgraf
...i també revisarem les subvencions a entitats ciutadanes, organismes públics i empreses, per assegurar
l’interès social de les activitats subvencionades i aplicar els principis del bon govern.
95. La política pública vol dir governar per a tothom i amb tothom i per això la participació ciutadana ha de
ser accessible, comunicativa, comprensible, global i sotmesa a control i en defensa del que és públic. El
dret a la participació ha d’estar garantit per a tota la ciutadania, fet que comporta el coneixement de
drets i deures, així com la informació sobre els espais i les formes existents de participació i la promoció
de les entitats socials. La transparència i el dret d’accés a la informació són un dels millors antídots de
lluita contra la corrupció. Impulsarem una Estratègia de Govern Obert i el treball en Dades Obertes, que
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serà transversal per a totes les administracions amb mesures per fomentar la transparència i el
rendiment de comptes.

ADDICIÓ
247.

Esmena de Addició al paràgraf 95 presentada per ST.MARTI SARROCA(E.O.14)
Afegir al final un nou paràgraf
Crearem un marc de defensa ferma de la bona política com a eina democràtica per al progrés social,
davant del descrèdit populista generalitzat de l'activitat política, que és exercida de manera sensata,
responsable i compromesa per part de molts ciutadans i ciutadanes.

248.

Esmena de Addició al paràgraf 95 presentada per ROJOS(E.O.1290)
Afegir al final un nou paràgraf
HACIENDA
No es aceptable que exista competencia fiscal en perjuicio de los diferentes ciudadanos que conforman
el sujeto político, ya que generan flujos de capital y empresariales perjudiciales para el sustento del
estado de bienestar, que supone la igualdad de oportunidades.
Es por ello que es necesaria una readaptación de los impuestos y su pertenencia, como base de partida
el gobierno de la nación debe tener la potestad de fijar los tipos mínimos de cada impuesto (sucesiones,
donaciones, IRPF, patrimonio, IVA, etc.) teniendo las diferentes autonomías la capacidad
exclusivamente de incrementarlos.
La recaudación del tramo mínimo todos estos impuestos deberán recaer sobre el gobierno de la nación.
INTERIOR
España es el país con más cuerpos policiales de Europa.
El Estado de las autonomías ordenó un solo sistema público de Sanidad; un solo sistema de Educación;
un solo sistema de Justicia. Sin embargo no solo mantuvo intactos los 2 cuerpos de policía estatal (CNP y
GGCC), sino que desarrolló otros cuerpos de policía autonómica (La Ertzainza vasca y el CME catalán)
Una reestructuración y reorganización de las fuerzas de seguridad es necesaria, ante la ya conocida y
multireincidente experiencia de falta de comunicación y solapamiento de jurisdicciones.
Apostamos por minimizar la cantidad de cuerpos de seguridad existentes, adaptando su estructura a la
de la administración pública; es decir 3 niveles policiales: local; autonómico y estatal, unificando los
actuales CNP y GGCC; conformando así un solo Sistema de Seguridad Pública: con competencias
claramente delimitadas y no concurrentes y manteniendo una jerarquía de cuerpos aplicando el
principio de subsidiariedad.
De esta manera se reduciría el gasto público, se evitarían los errores de información y comunicación que
ahora se producen; se aseguraría la lealtad entre cuerpos de seguridad, y se alejaría la tentación de
utilizarlas de modo partidista, para fines contrarios a las que fueron creadas (la defensa del
ordenamiento jurídico); como ha pasado recientemente en Cataluña con el proceso secesionista del 1O-17
Después de la nefasta experiencia sufrida con la deslealtad institucional entre el Govern de la
Generalitat de Catalunya y el Gobierno Español, en estos últimos años, es imprescindible asegurarnos de
que no se volverá a utilizar el CME como una policía política, sectaria y partidista al servicio del partido
en el Govern.
La competencia exclusiva de la Seguridad Pública es del Gobierno del Estado, y este las tiene delegadas
en las CCAA de Euzkadi y Catalunya.
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En tanto dure la situación de tensión territorial y los intentos secesionistas de los partidos que se
reclaman independentistas, urge que el Gobierno central recupere la competencia de Seguridad en
Catalunya; manteniendo el CME pero retirando la dependencia política del Govern de la Generalitat.
96. JUSTÍCIA ÀGIL, TRANSPARENT I EFICIENT
97. El punt de partida per millorar el funcionament de les institucions judicials ha de ser l’acostament del
poder judicial a la ciutadania, és a dir, evidenciar que la justícia és un servei públic bàsic per a les
persones i que ha de ser pròxima, eficaç i eficient, amb millor organització i gestió que garanteixi la
qualitat del servei.

SUBSTITUCIÓ
249.

Esmena de Substitució al paràgraf 97 presentada per NOU BARRIS(E.O.884)
Substituir tot el paràgraf per...
El punt de partida per millorar el funcionament de les institucions judicials ha de ser l’acostament del
poder judicial a la ciutadania, és a dir, evidenciar que la justícia és un servei públic bàsic per a les
persones i que ha de ser pròxima, eficaç i eficient i d’acces pulbic, amb millor organització i gestió que
garanteixi la qualitat del servei i sense barreres economiques d’acces per als ciutadans.
ADDICIÓ

250.

Esmena de Addició al paràgraf 97 presentada per ST.BOI DE LLOBREGAT(E.O.767)
Afegir al final del paràgraf
Per tal de garantir aquesta eficàcia i l'eficiència de la justícia, revisió del Codi Penal, per tal que les penes
per corrupció incloguin el retorn del deute generat per la desviació de diners públics.
Castigar amb més anys de presó als assassins i violadors per tal que no tornin a sortir al carrer sense
garantir la seva rehabilitació i evitar la reincidència.
98. Millorarem la coordinació entre el departament de Justícia, el ministeri de Justícia i el Consell General
del Poder Judicial, per tal d’aconseguir optimitzar el servei.

ADDICIÓ
251.

Esmena de Addició al paràgraf 98 presentada per NOU BARRIS(E.O.842)
Afegir al final del paràgraf
Treballarem i fomentarem la gratuïtat en l’administració de justícia en l’àmbit de taxes a l’entrada d’un
procediment judicial. Així com en l’augment de les casuístiques que puguin derivar a la defensa gratuïta.
I treballarem en la preservació i millora si s’escau de la defensa gratuïta.

252.

Esmena de Addició al paràgraf 98 presentada per NOU BARRIS(E.O.843)
Afegir al final un nou paràgraf
Millorarem la coordinació entre el departament de Justícia, el ministeri de Justícia i el Consell General
del Poder Judicial, per tal d’aconseguir optimitzar el servei. Treballarem i fomentarem la gratuïtat en
l’administració de justícia en l’àmbit de taxes a l’entrada d’un procediment judicial. Així com en
l’augment de les casuístiques que puguin derivar a la defensa gratuïta. I treballarem en la preservació i
millora si s’escau de la defensa gratuïta prèviament esmentada.
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99. Dotarem l’administració de justícia dels recursos necessaris econòmics, de personal i la seva capacitació,
la revisió de procediments i la seva digitalització.

ADDICIÓ
253.

Esmena de Addició al paràgraf 99 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1060)
Afegir al final del paràgraf
Aprofundirem en l'estabilització de les plantilles, actualment compost en una gran majoria per personal
interí

254.

Esmena de Addició al paràgraf 99 presentada per TERRASSA(E.O.99)
Afegir al final del paràgraf
especialment en aquells àmbits on la vulnerabilitat dels ciutadans es fa més evident, creant i dotant
econòmicament i personalment més Jutjats de Violència de Gènere, i Jutjats especialitzats en
desnonaments, hipoteques, okupacions, etc...

255.

Esmena de Addició al paràgraf 99 presentada per CIUTAT VELLA(E.O.501)
Afegir al final del paràgraf
Impulsaremos la carrera administrativa y la integración del personal interino en los diferentes cuerpos
de trabajadores de la administración de Justicia.

256.

Esmena de Addició al paràgraf 99 presentada per BADALONA(E.O.487)
Afegir al final del paràgraf
Prevenint una partida extraordinària al pressupost per aquest efecte.

257.

Esmena de Addició al paràgraf 99 presentada per TARRAGONA(E.O.600)
Afegir al final del paràgraf
Per aquest motiu, és imprescindible defensar la construcció dels equipaments necessaris arreu del
territori.
100. Treballarem en un model penitenciari per a la recuperació de les persones per a la convivència pacífica
en llibertat. Revisarem els programes d’intervenció, reforçarem la capacitació professional per millorar
la seva reinserció laboral, un cop estiguin en condicions de fer vida en llibertat, i recuperarem els
centres educatius de justícia juvenil destinant els recursos necessaris per potenciar la intervenció als
joves interns.

ADDICIÓ
258.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per JUSTICIA I DRET(E.O.658)
Afegir al final un nou paràgraf
Catalunya va ser el primer territori de l'Estat que va aprovar una Llei de mediació familiar a l'any 2001
com a referent per altres comunitats autonòmiques, i desprès la Llei 15/2009 en l'àmbit del Dret Privat.
La mediació és una eina que ajuda a un país a progressar cap a una societat més madura i cohesionada.
Com alternativa a la gestió del conflicte com a mesura preventiva sense la necessitat de judicialitzar el
conflicte per la seva resolució, i que, alhora representa pel sistema judicial una optimització coherent en
el volum excessiu de demandes judicials., i per tant és té que treballar per consolidar-la com una
alternativa al procés judicial
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Cal impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en el diferents àmbits
privats (associacions, fundacions, convivència ciutadana i veïnal, propietat horitzontal, etc.) i públics,
dintre d'un pla d'actuació innovadora de l'Administració Pública. Com objectiu estratègic per
l'Administració Pública en benefici del ciutadà".
259.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per HOSPITALET NORD(E.O.417)
Afegir al final del paràgraf
Treballarem per defensar els drets laborals i l’increment de plantilles del cos de funcionaris de presons
donant més visibilitat a les tasques que desenvolupen i reivindicant la funció social de la seva feina com
una peça clau dins de l'engranatge de l'administració per a la reeducació, rehabilitació i reinserció de la
població reclusa.

260.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1051)
Afegir al final del paràgraf
i posterior seguiment

261.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per ROJOS(E.O.1291)
Afegir al final un nou paràgraf
El más que probable reajuste constitucional requiere, entre otros incorporar la tutela judicial efectiva
para derechos sociales en dicha reforma: Los derechos a vivienda digna, a trabajo digno, a una buena
educación y a una sanidad digna deben incorporar un mecanismo de reclamación para que ninguna
administración publica pueda abstraerse de esos principios rectores y derechos que ya tenemos
recogidos en la constitución.
Se deberá desarrollar en leyes orgánicas qué se considera vivienda digna, qué se considera trabajo digno
rechazando el encadenamiento de contratos temporales, qué se considera atención sanitaria digna
incluyendo un máximo tiempo de espera para los servicios sanitarios, etc.
Los poderes públicos deberán garantizar esos derechos, con plazos de ejercicio razonables, y métodos
de reclamación judicial para obligar a las administraciones.

262.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per EIXAMPLE(E.O.755)
Afegir al final un nou paràgraf
Els i les socialistes no renunciem al desplegament de la justicia de proximitat. La crisi del procés ha
malmès molts ponts en el terreny institucional i judicial, però tot i això cal treballar pel desplegament
d'una justicia a les grans ciutats que permeti resoldre els conflictes menors amb major celeritat i
eficàcia, tal com ja preveu l'Estatut de Catalunya.

263.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1049)
Afegir entre llibertat de la línia 3 i i recuperarem de la línia 3
i vetllarem per la intervenció socioeducativa per aconseguir el fi últim del nostre model penitenciari, la
reinserció social de les persones.

264.

Esmena de Addició al paràgraf 100 presentada per CASTELLDEFELS(E.O.1050)
Afegir entre intervenció de la línia 4 i als de la línia 4
socioeducativa
101. SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT
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ADDICIÓ
265.

Esmena de Addició al paràgraf 101 presentada per NOU BARRIS(E.O.865)
Afegir al final un nou paràgraf
Els i les socialistes proposem una nova visió respecte el concepte de seguretat. Fins ara, s’ha emprat en
termes negatius i certament conservadors, fruit d’una concepció de la realitat social estàtica. És a dir,
seguretat entesa com una mera eina coercitiva davant fenòmens que caldria evitar que succeïssin per
mantenir l’ordre social present de les coses. Una seguretat entesa com la preservació física davant d’un
dany o de violència exterior.
Ara bé, la transformació global de les relacions humanes, de l’economia mundial, dels mitjans de
comunicació de masses, i la democratització de l’ús de les noves tecnologies conjuntament amb els
fluxos de persones, han transformat aquestes relacions humanes i les visions de la realitat. Avui en dia,
quan des del progressisme plantegem noves fites per a les persones, tant personals com a col·lectives, la
realitat social esdevé més que mai procés, canvi i transformació del present. Per tant, cal plantejar una
nova concepció de seguretat en termes dinàmics i positius on el subjecte polític passa a ser el propi
ciutadà i la societat en la què viu a la recerca d’una millors condicions de vida.
Des d’una concepció progressista de la societat la seguretat s’ha d’entendre com el sòl sobre el qual
edificar el projecte individual i col·lectiu de futur que defensem els i les socialistes. Entesa així, quan
nosaltres parlem de seguretat ho fem en totes les seves perspectives inclosa, també, la seguretat física.
Treballar per la seguretat és combatre les causes que generen inseguretat. Els i les socialistes entenem,
doncs, la seguretat de manera global, com un sistema de garanties de cobriment de les necessitats reals
de les persones. Una concepció de la seguretat íntimament lligada a la defensa dels drets individuals i
col·lectius de tots i cadascú dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Plantegem, doncs, un concepte de la seguretat com un concepte multidimensional, al què, a banda de la
dimensió policial s’afegeixen dimensions socials, econòmiques, sanitàries, educatives, alimentàries,
mediambientals, de gènere, i inclús, tecnològiques.
En aquests darrers anys, Catalunya ha viscut moments difícils pel que fa a la seguretat, des d’atemptats
terroristes en el cor de Barcelona, fins a dificultats econòmiques que han donat empara a certes
concepcions polítiques que han vulnerat els elements més basics que conformen la seguretat personal,
com són el dret a la salut i a l’educació al marge del nivell de renda dels ciutadans. Cal revertir aquesta
situació.
La seguretat dels catalans i catalanes passa no només en sentir-se segurs a nivell físic davant de
qualsevol tipus de violència externa, sinó també, per tenir la certesa de que els seus drets fonamentals
resten totalment preservats i garantits per un sistema públic que sigui realment efectiu per a tots ells.
Malauradament, avui en dia, tenim dades preocupants a Catalunya, un 26 % de pobresa infantil, això vol
dir, inseguretat alimentària dintre de les llars de Catalunya, és a dir, moltes famílies resten en situació
d’inseguretat en allò més bàsic i fonamental. Així, treballarem envers la seguretat donant als ciutadans
la certesa de poder accedir a una feina estable i a habitatges dignes que els hi permetin portar a termes
projectes de futur estables. L’estabilitat dona seguretat a tots els membres de la nostra societat, mentre
que la incertesa i la desigualtat generen inseguretat al nostre país.
La seguretat, doncs, entesa de manera multidimensional esdevé unes tasca, no només dels cossos de
seguretat, sinó de tota la Generalitat i del seu Govern al capdavant. Els i les socialistes treballarem per
garantir els drets de tothom. Sentir-se subjecte de drets és sentir-se segur, i alhora, garantir drets es
garantir la seguretat d’accés efectiva als mateixos.
Pel que fa, en concret, al cos de mossos d’esquadra, els i les socialistes volem un cos modern i
compromès amb el servei de tota la ciutadania, al marge de dinàmiques polítiques i sempre treballant
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per la defensa del estat de Dret i de la legalitat vigent, tot vetllant i garantint, alhora, un ús cívic i per a
tothom de l’espai públic. Una policia que vetlli no només per les amenaces tant de l’extremisme radical
com del crim organitzat, sinó que treballi també per combatre les associacions il·lícites, el crim
organitzat, el frau fiscal i la violència de gènere.
102. Som conscients que en un món globalitzat també hem d’estar atents a les contradiccions i les amenaces
dels radicalismes que, de qualsevol signe, estan amenaçant la societat democràtica. La creixent
radicalització i fragmentació de la societat ha donat pas a pensaments de caràcter totalitari, i cal actuar
davant la xenofòbia i els extremismes de qualsevol signe.

ADDICIÓ
266.

Esmena de Addició al paràgraf 102 presentada per EIXAMPLE(E.O.756)
Afegir un nou paràgraf al principi
Els i les socialistes de Barcelona considerem la seguretat com un requisit imprescindible per a l'exercici
dels drets de ciutadania i el compliment dels seus deures. La seguretat i la convivència a l'espai públic ha
esdevingut una de les principals exigències de la ciutadania.
Als ulls de la gent, la seguretat no es restringeix als fets delictius sinó que s’ha convertit en un concepte
ampli que comprèn la tranquil·litat de poder gaudir de tots els àmbits del benestar.

267.

Esmena de Addició al paràgraf 102 presentada per EIXAMPLE(E.O.757)
Afegir un nou paràgraf al principi
La seguretat, a més d’ésser un dret, cal entendre-la com una política social, ja que és fonamental per
exercir la resta de drets, sobretot la llibertat. Primer de tot, ens hem de sentir segurs per ser lliures, si
no, caiem en la coacció. La seguretat és una política de garantia de drets per a tots i totes,
independentment de qualsevol altre consideració social.

268.

Esmena de Addició al paràgraf 102 presentada per EIXAMPLE(E.O.759)
Afegir un nou paràgraf al principi
Cal entendre la seguretat com un terme integral, no només com la manca del fet delinqüencial sino
també com la manca de risc en tots els aspectes de les nostres vides. Cal assegurar una seguretat
material a través del benestar i la ocupació, una seguretat alimentària a través de mesures i controls,
una seguretat epidemiològica a través d'una política de vacunes, etc. En definitiva, el combat per la
seguretat pública en termes amplis elevaran el punt de partida base pel foment de la igualtat
d'oportunitats i l'ascensor social.

269.

Esmena de Addició al paràgraf 102 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.811)
Afegir un nou paràgraf al principi
Potenciarem els serveis especialitzats d’atenció a les víctimes de fets delictius/catàstrofes creant un
espai d’interrelació entre els diferents actors participants en la seva gestió (policia, serveis mèdics...),
instaurant nous protocols d’actuació i revisant els existents perquè recullin la transversalitat de les
diferents actuacions en matèria de seguretat.

270.

Esmena de Addició al paràgraf 102 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.814)
Afegir al final del paràgraf
Hem de promoure, una seguretat per a tothom: ningú ha de quedar privat del dret a estar i sentir-se
segur en qualsevol territori de l’Estat. Aquesta prerrogativa ha de ser garantida i controlada per les
institucions públiques com a garants de la democràcia
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103. En relació al sistema de seguretat a Catalunya, després de la legislació que es va aprovar amb el consens
i el desplegament dels Mossos d’Esquadra, ens trobem amb la demanda social de poder conviure millor
en l’espai públic, a vegades desestructurat per l’incivisme i una delinqüència creixent amb complexitat
per fer-hi front.

ADDICIÓ
271.

Esmena de Addició al paràgraf 103 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.810)
Afegir al final un nou paràgraf
Elaborarem els nous Plans de Seguretat Locals, i facilitar i fomentar els mecanismes de participació
ciutadana, entenen que el municipi i els seus veïns són els l'objecte de treball de la seguretat com un
dret dels ciutadans

272.

Esmena de Addició al paràgraf 103 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.806)
Afegir al final un nou paràgraf
Elaborarem una política de seguretat, des de l’esquerra, que sigui integral i transversal i que prioritzi i la
prevenció, la coordinació i cooperació institucional entre administracions i amb l’administració de
justicia i que construeixi un model basat en el municipi.

273.

Esmena de Addició al paràgraf 103 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.807)
Afegir al final un nou paràgraf
Incorporarem criteris de genere en el disseny de l’espai públic i zones comunes per acabar amb la
percepció d’inseguretat que pateixen les dones.

274.

Esmena de Addició al paràgraf 103 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.822)
Afegir al final del paràgraf
El PSC prioritzarà la prevenció com a principal instrument d’anticipació als conflictes i a la delinqüència i
articularem un programa d’acció interdepartamental que garanteixi que les Escoles i Instituts siguin
espais segurs i de construcció de convivència i ciutadania
104. Desenvoluparem la nova Llei de seguretat pública, que doni resposta a la necessitat d’una seguretat
integral que garanteixi la convivència i l’autoritat.

ADDICIÓ
275.

Esmena de Addició al paràgraf 104 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.824)
Afegir al final del paràgraf
La nova llei de seguretat pública ha de contemplar les amenaces creixents del mon digital per tal de
protegir els drets fonamentals dels ciutadans i garantir les llibertats que han de protegir les institucions
les institucions.

276.

Esmena de Addició al paràgraf 104 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.821)
Afegir al final del paràgraf
El PSC prioritzarà la prevenció com a principal instrument d’anticipació als conflictes i a la delinqüència i
articularem un programa d’acció interdepartamental que garanteixi que les Escoles i Instituts siguin
espais segurs i de construcció de convivència i ciutadania
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277.

Esmena de Addició al paràgraf 104 presentada per BADALONA(E.O.489)
Afegir al final del paràgraf
i estableixi una col·laboració més estreta amb els cossos policials a nivell estatal.
105. Desenvoluparem la Llei del sistema policial de Catalunya que garanteixi la col·laboració i cooperació de
les policies dins del territori de Catalunya.

ADDICIÓ
278.

Esmena de Addició al paràgraf 105 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.819)
Afegir al final del paràgraf
Cal superar el model de diferenciació per competències entre policies i avançar organizació policial
posant en valor la cooperació policial i la seguretat com a dret ciutadà. Cal plantejar la necessitat
d'organització de la seguretat amb conceptes estyratègics com el fet metrpolità.
106. Revisarem l’actual estat del desplegament del Cos dels Mossos d’Esquadra, incrementant el nombre
total d’efectius previstos.

ADDICIÓ
279.

Esmena de Addició al paràgraf 106 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.812)
Afegir al final un nou paràgraf
Actualitzarem els protocols d’actuació del Cos d'Agents Rurals de Catalunya, dotant-los dels mitjans
normatius i els conseqüents materials i tècnics, que germanitzen la gestió de les seves competències i
obligacions amb la màxima seguretat. Aquests protocols hauran de comportar la coordinació amb altres
cossos de seguretat.

280.

Esmena de Addició al paràgraf 106 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.803)
Afegir al final del paràgraf
prioritzant les patrulles de seguretat ciutadana, per poder fer polítiques de prevenció i de lluita contra la
percepció d’inseguretat

281.

Esmena de Addició al paràgraf 106 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1061)
Afegir al final un nou paràgraf
Quant a la seguretat viària, proposarem un fòrum català de seguretat viària, que integri tots els actos i
administracions amb responsabilitat en el tema. Aprofundint en una col.laboració real i efectiva que
permeti crear sinèrgies polítiques transversals per a assegurar la convivència viària i el descens de
l'accidentalitat en les nostres vies públiques

282.

Esmena de Addició al paràgraf 106 presentada per MATARO(E.O.412)
Afegir al final un nou paràgraf
Revisarem l'actual estat de les Policies Locals

283.

Esmena de Addició al paràgraf 106 presentada per JUSTICIA I DRET(E.O.659)
Afegir al final del paràgraf
i garantint que els seus equips i materials siguin els necessaris i adients.
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107. Reforçarem i adaptarem els instruments professionals i voluntaris de què disposen les diferents
administracions per actuar en cas d’emergència: bombers professionals i bombers voluntaris, servei
d’emergències mèdiques, voluntaris de Protecció Civil, agrupacions de Defensa Forestal, etc.

ADDICIÓ
284.

Esmena de Addició al paràgraf 107 presentada per SEGURETAT CIUTADANA(E.O.813)
Afegir un nou paràgraf al principi
És necessari també i dins d’aquest marc general de seguretat, establir una potent política de protecció
civil i emergències per prevenir i afrontar amb èxit l’acció coordinada de totes les Administracions. Cal
continuar apostant per la millora de la planificació i capacitació dels serveis públics davant emergències i
catàstrofes; cal, entre d’altres estratègies, professionalitzar més la protecció civil i apostar per la
coordinació operativa de la protecció civil de les emergències. Així mateix, cal garantir i dinamitzar la
participació ciutadana en les tasques de protecció civil mitjançant també les associacions de voluntaris
(territorials o especialitzades). El sistema d’emergències de Catalunya ha d’anar construint una
organització professionalitzada amb la participació del voluntariat acostant-se als models que han
articulat aquestes dues perspectives amb alts graus d’eficiència professional en la planificació, la
prevenció i la intervenció.

285.

Esmena de Addició al paràgraf 107 presentada per EIXAMPLE(E.O.758)
Afegir un nou paràgraf al principi
Promourem una nova política de seguretat vial que estigui d'acord amb la diversificació de la mobilitat i
l'increment de la vulnerabilitat. Cal esdevenir pioners en termes de mobilitat sostenible

286.

Esmena de Addició al paràgraf 107 presentada per JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA(E.O.543)
Afegir al final un nou paràgraf
Els cossos de seguretat de Catalunya han d’estar protegits. Davant la inacció del govern actual, els i les
socialistes ens comprometem a defensar fermament la tasca que aquests professionals fan en el nostre
territori, analitzar la situació actual i garantir la qualitat d’aquest servei. Són els professionals que
garanteixen el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i front aquest fet, han de veure una
resposta per part de l’Administració competent.

287.

Esmena de Addició al paràgraf 107 presentada per ST.MARTI SARROCA(E.O.15)
Afegir al final un nou paràgraf
Defensarem un sistema de policies i vigilants municipals mancomunables entre municipis petits, que
permeti fer front als nous reptes de seguretat que es viuen a municipis sense cap comissaria policial.
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UN MUNICIPALISME
DE COHESIÓ
I OPORTUNITATS
1.

UN MUNICIPALISME DE COHESIÓ I OPORTUNITATS

2.

Les ciutats, els pobles i les seves administracions de proximitat han estat i són els primers
encarregats públics de donar les respostes més efectives a peu de carrer, de barri, als reptes i
les preocupacions de la seva ciutadania.

ADDICIÓ
1.

Esmena de Addició al paràgraf 2 presentada per PARETS(E.O.47)
Afegir un nou paràgraf al principi
El crecimiento urbano y las transformaciones de nuestra sociedad no han hecho más que empezar.
Estamos entrando en una nueva fase que evoluciona en la forma de pensar y actuar: las tecnologías de
la información, la ciencia y la técnica, las relaciones sociales, la economía, las desigualdades sociales, el
cambio climático y el medio ambiente y los modelos de democracia. Estas transformaciones suponen y
hacen necesario realizar cambios importantes en la gestión de las ciudades, los pueblos y de los
territorios.

2.

Esmena de Addició al paràgraf 2 presentada per PARETS(E.O.48)
Afegir al final un nou paràgraf
Desde el socialismo muinicipalista hemos trabajado constantemente para construir unas ciudades y
pueblos con más capacidad para afrontar los retos actuales y de futuro y sus esfuerzos deben dirigirse a
conseguir unos municipios participativos, cuyo objetivo es garantizar la calidad de vida de todos sus
ciudadanos.
Se debe y se tiene que renovar el urbanismo. En los próximos años, la política municipal de nuestras
ciudades y pueblos deben de ir encaminada hacia una Agenda Urbana Global Inclusiva.
3.

Des del socialisme municipalista sempre hem treballat aportant equitat, prosperitat,
desenvolupament inclusiu i sostenible, participació i protagonisme a la ciutadania, i alhora
models de governança innovadors, d’acord a les noves exigències ciutadanes.

4.

Davant d’un model de política pessimista, grisa, limitada i monotemàtica per part d’altres
actors polítics locals, hem d’oferir una visió optimista, constructiva, desafiant, innovadora, de
projecte de futur i no de debat de passat per a les nostres ciutats i els nostres pobles.

SUBSTITUCIÓ
3.

Esmena de Substitució al paràgraf 4 presentada per CARDEDEU(E.O.1248)
Substituir tot el paràgraf per...
No es un critica pues no parece que lo que se comenta es una gran idea, pero es un generalísimo, que
no se traduce en nada. Necesitamos un relato más atractivo, que somos?, que queremos? explicarlo de
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una manera que resulte más atractiva y eficiente, tenemos que atraer a la gente joven este es nuestro
futuro a nivel municipal, si queremos ser realmente una alternativa al independentismo. Necesitamos
más recursos, no sólo a nivel económico (que también), sino de presencia, nuestro mensaje no llega,
tenemos que explicar que hacemos, como lo hacemos y que no hacen, y esto no es fácil si no
disponemos de recursos y ayuda por parte del Partido.
ADDICIÓ
4.

Esmena de Addició al paràgraf 4 presentada per RIPOLLET(E.O.1137)
Afegir entre constructiva de la línia 2 i desafiant de la línia 2
Davant d’un model de política pessimista, grisa, limitada i monotemàtica per part d’altres actors polítics
locals, hem d’oferir una visió optimista, constructiva, dialogant, desafiant, innovadora, de
projecte de futur i no de debat de passat per a les nostres ciutats i els nostres pobles. Hem d'apropar les
institucions als nostres ciutadanes i ciutadants els que han de ser l'eix de totes les nostres accions
sempre orientades a solventar les necessitats més socials i fonamentals de totes les veines i veins de les
nostres viles
5.

A banda dels nous reptes, dels quals els municipis són els espais més efectius i resolutius,
també estem davant d’una crisi de cohesió i governança que requereix una nova forma de
pensar i intervenir.

6.

Nosaltres, els municipalistes socialistes, som l’autèntica garantia del treball a prop de la gent i
transformador del territori demostrant que és, des de l’òptica local, on es construeix una
societat cohesionada i inclusiva, que vetlla per la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats,
l’equilibri territorial i la justícia social.

SUBSTITUCIÓ
5.

Esmena de Substitució al paràgraf 6 presentada per PARETS(E.O.49)
Substituir a prop de la gent a la línia 1 per...
amb els ciutadans i ciutadanes

6.

Esmena de Substitució al paràgraf 6 presentada per PARETS(E.O.50)
Substituir transformador del a la línia 2 per...
transformant el
ADDICIÓ

7.

Esmena de Addició al paràgraf 6 presentada per PARETS(E.O.51)
Afegir entre societat de la línia 3 i cohesionada de la línia 3
solidaria,
7.

Quan d’altres qüestionen la democràcia representativa i reclamen un model més participatiu,
s'obliden que els primers que van implementar models participatius directes com els consells
de barris, les audiències obertes, la concertació publico-privada i el pacte amb associacions i
entitats, vam ser nosaltres, les i els socialistes.

8.

Avui cal que centrem de nou el debat en nous aspectes sobre els quals venim treballant des de
fa anys des dels nostres ajuntaments, fent de govern o fent d’oposició.
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9.

La nostra primera preocupació és la desigualtat, la manca d’igualtat d’oportunitats, els
problemes de segregació, la relegació territorial i la recerca de condicions de vida més dignes a
les nostres ciutats i els nostres pobles.

10. Cal treballar per gaudir d’un territori amb bons serveis, sostenible ambientalment, que vetlli
per fer front al canvi climàtic, que sigui espai de convivència, que ofereixi oportunitats a
tothom -del món urbà, del món rural i dels pobles de muntanya-, per tenir serveis públics de
qualitat, que proposi un treball intens per tal que joves i grans hi puguin accedir, que vetlli per
una perspectiva de gènere en totes les seves actuacions.

ADDICIÓ
8.

Esmena de Addició al paràgraf 10 presentada per PARETS(E.O.52)
Afegir entre Cal treballar de la línia 1 i per gaudir de la línia 1
amb la participació dels ciutadans
11. Per garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població, cal que oferim
espais per promoure un desenvolupament econòmic en un context de creixement inclusiu i
sostenible.

SUPRESSIÓ
9.

Esmena de Supressió al paràgraf 11 presentada per PARETS(E.O.54)
Suprimir cal que oferim a la línia 1
ADDICIÓ

10.

Esmena de Addició al paràgraf 11 presentada per CERDANYOLA(E.O.774)
Afegir al final un nou paràgraf
Les nostres ciutats i els nostres pobles han de garantir la completa accessibilitat de tothom a tots els
espais comuns, és per això que promourem polítiques actives d’eliminació real de barreres
arquitectòniques o de qualsevol altre tipus.

11.

Esmena de Addició al paràgraf 11 presentada per PARETS(E.O.53)
Afegir entre la població de la línia 1 i cal que de la línia 1
la participació dels ciutadans es necessària per oferir
12. Si bé els ajuntaments no tenim competències prou definides ni prou recursos per intervenir en
els grans temes de desenvolupament econòmic (infraestructures, inversions en R+D+i, xarxes
TIC), no renunciem a reivindicar, des de la proximitat real al territori, el nostre paper com a
actors implicats en la planificació de tots aquests temes, i per tant, reclamar i reivindicar a les
administracions superiors el seu suport per al foment de la promoció econòmica.
13. En un mateix sentit, el nostre paper és clau en la planificació i recerca de consens i concertació
en matèria educativa i de formació professional, de generació d’oportunitats en el mercat de
treball i de recerca d’aspectes d’emprenedoria i innovació i desenvolupament en els territoris.

SUPRESSIÓ
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12.

Esmena de Supressió al paràgraf 13 presentada per TARRAGONA(E.O.368)
Suprimir i de formació professional a la línia 2
14. Per això cal treballar per tal d’assolir pactes en el territori orientats en quatre direccions:
15. 1.La millora i adaptació de la formació professional d’acord amb les necessitats de la població i
l’evolució del mercat de treball.
16. 2.La promoció d’espais d’igualtat d’oportunitats, d’accés a un mercat de treball el més
transparent possible, de polítiques d’igualtat de gènere per combatre la desigualtat salarial i
laboral, d’impuls d’un salari de referència arreu no inferior a 1.100 euros, i de difusió d’una
cultura contrària a la precarització, oferint estabilitat a través de pactes territorials per una
ocupació digna.

SUBSTITUCIÓ
13.

Esmena de Substitució al paràgraf 16 presentada per TARRAGONA(E.O.369)
Substituir 1.100 a la línia 3 per...
1.200
17. 3.L’oferta d’espais de creació productiva, fent tasques de promoció de l’emprenedoria,
actuant per captar inversions, cercant espais de suport a les PIMES locals, promovent el
comerç i el turisme de qualitat, vetllant per la necessària pervivència del sector primari agricultura, ramaderia i pesca- que ha de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient.

ADDICIÓ
14.

Esmena de Addició al paràgraf 17 presentada per CERDANYOLA(E.O.775)
Afegir al final un nou paràgraf
4. Promourem espais periurbans d’agricultura de proximitat amb condicions, estructures i control de
qualitat i sanitari per poder fer efectiva la distribució de la producció a la població.
5. Promourem a les grans ciutats polítiques que apropin la naturalesa a la nostra ciutadania amb la
construcció espais vers i/o dels anomenats jardins verticals. (212)
6. Des dels nostres municipis fomentarem una política oberta per implementar mesures que garanteixin
la promoció, protecció i respecte dels drets humans.

15.

Esmena de Addició al paràgraf 17 presentada per NOU BARRIS(E.O.881)
Afegir entre l'emprenedoria de la línia 1 i actuant de la línia 2
social

16.

Esmena de Addició al paràgraf 17 presentada per MANRESA(E.O.222)
Afegir entre 3. L'oferta d’espais de creació productiva, de la línia 1 i fent tasques de promoció de
l'emprenedoria, de la línia 1
que amb la revolució tecnològica fa possible ubicar en qualsevol lloc la nova producció industrial,
18. 4.Per últim, el paper de les TIC i la innovació en la producció, però també en les relacions
socials, institucionals i formatives, és una fita que cal assolir.
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ADDICIÓ
17.

Esmena de Addició al paràgraf 18 presentada per VALLIRANA(E.O.1174)
Afegir al final un nou paràgraf
5. La recuperació del finançament i l'esperit de Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, árees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Per una cohesió territorial per garantir els drets i
oportunitats de tota la ciutadania de Catalunya.
19. Amb aquestes polítiques per a l’ocupació de qualitat i el creixement sostenible i inclusiu, ens
proposem continuar donant espais perquè la gent pugui restar al territori i garantir per a
tothom una qualitat de vida per al present i per a les properes generacions.
20. Les ciutats i els pobles són un “no res” si els ciutadans i les ciutadanes no poden apropiar-se
dels seus espais. Espais per viure-hi, espais per treballar-hi, espais per gaudir-ne, espais per
aprendre’n, espais per participar-hi. És molt important la vida cultural i associativa, la
participació, però també l’aprofitament per part de tothom de l’espai públic col·lectiu.

SUBSTITUCIÓ
18.

Esmena de Substitució al paràgraf 20 presentada per MOLLET DEL VALLES(E.O.233)
Substituir des de És molt important a la línia 3 fins a col·lectiu. a la línia 4 por...
Tots i cadascú d'aquestes espais públics han de tenir un marc de convivencia, de compartir ciutat, i un
marc de participación i creativitat, oferint plataformes que permetin gaudir d'allò que el municipi
ofereix. És molt important la vida cultural i associativa, la participación, però també l'aprofitament per
part de tothom de l'espai públic col·lectiu. A més, en cap cas, als espais de tothom s'ha de permetre o
fomentar un ús per la confrontació i el bloqueig envers el conjunt de la ciutadania, dins del respecte
cívic als drets de manifestació i a la lliure mobilitat del conjunt de les persones.
21. Per al municipalisme socialista, la convivència i la cohesió han estat uns dels principals
objectius. Aquesta convivència es fa en base a compartir i gaudir espais comuns. Carrers,
equipaments, projectes culturals, places, equipaments esportius, casals de joves i gent gran,
escoles d’adults, llars d’infants, la pròpia escola,... Tots i cadascun d’aquests espais públics han
de tenir un marc de convivència, de compartir ciutat, i un marc de participació i creativitat,
oferint plataformes que permetin gaudir d’allò que el municipi ofereix.
22. Avui els municipis, el món local en el seu conjunt i els seus espais urbans, són els protagonistes
i l'epicentre de totes les transformacions que viu el món global:
23. En primer lloc, de les transformacions que suposa la sostenibilitat del planeta.
24. En segon lloc, de grans transformacions en el terreny de la democràcia i de la participació.

SUBSTITUCIÓ
19.

Esmena de Substitució al paràgraf 24 presentada per PARETS(E.O.55)
Substituir participació a la línia 1 per...
governança participativa
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25. En tercer lloc, de les transformacions entorn de la creativitat, l'atracció del coneixement i el
talent, l'emprenedoria, les iniciatives col·laboratives i els projectes cocreatius.

ADDICIÓ
20.

Esmena de Addició al paràgraf 25 presentada per PARETS(E.O.56)
Afegir al final un nou paràgraf
Y, especialmente, debemos de promover medidas en apoyo de unas ciudades y pueblos más limpios:
incrementar el uso de energías renovables, proporcionar un transporte público mejor y ecológico, y
gestionar de manera sostenible sus recursos naturales. Tomar medidas para hacer frente al cambio
climático mediante la reducción de gases de efecto invernadero: los gobiernos locales y todos los
agentes de la sociedad en la acción climática teniendo en cuenta el Acuerdo de París sobre el cambio
climático, que busca limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados
centígrados. Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas: establecer acuerdos
de asociaciones con empresas y la sociedad civil para encontrar soluciones sostenibles a los problemas
urbanos. Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos: La interacción humana debe ser
facilitada por la planificación urbana, por lo que en la Agenda Urbana se pide un aumento de los
espacios públicos como aceras, carriles para bicicletas, jardines, plazas y parques.
Los socialistas debemos de apostar sin fisuras por el derecho a la ciudad, que es un derecho individual y
colectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas, donde las ciudades y sus alrededores son espacios que
tienen que garantizar el ejercicio y garantía de los derechos. Además el derecho a la ciudad implica la
inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en las dinámicas del desarrollo urbano y de los
territorios, lo que hace una efectiva pertenencia a la sociedad y un ejercicio pleno de la ciudadanía, sin
distinción de género, raza, etnia, edad, religión, edad, discapacidad, diversidad sexual, situación socioeconómica, u otra condición.
26. I, especialment, el municipi és l'espai per naturalesa de convivència, de tolerància amb la
diversitat i la pluralitat; és l'espai de la convivència intergeneracional; és l'espai on es reconeix
al veí com a ciutadà i com a copartícip en el projecte comú de construir dia a dia i realment, en
la quotidianitat i amb l'esforç col·lectiu i conjunt, un espai comú cohesionat, on les diferències
no excloguin ningú per la seva condició econòmica, social o cultural.
27. Per tant, reivindiquem que les ciutats i els pobles siguin l’espai per a una Catalunya
equilibrada, sostenible, participativa, de progrés, solidària i inclusiva, en el marc dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible 2030 (ODS). Uns objectius que formen part del nostre ideari i
dels nostres principis progressistes com són la lluita contra la pobresa, vetllar per la salut, la
cura del medi ambient, justícia social, igualtat de gènere i defensa de l’educació pública).

ADDICIÓ
21.

Esmena de Addició al paràgraf 27 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.453), JSC (sense
aplicatiu d’esmenes)
Afegir entre medi ambient, de la línia 5 i justícia social de la línia 5
el compromís amb la protecció i el benestar animal
28. Per reeixir en aquest objectiu, és fonamental que proposem avançar en models de governança
descentralitzats, col·laboratius, cooperatius, interactius i innovadors. La força de la innovació
ha d’estar present en totes les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i la interacció
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amb la ciutadania. I això ho sabem fer, perquè ho hem fet durant els 40 anys de democràcia
municipal.

ADDICIÓ
22.

Esmena de Addició al paràgraf 28 presentada per RIPOLLET(E.O.1138)
Afegir entre interactius de la línia 2 i innovadors de la línia 2
Per reeixir en aquest objectiu, és fonamental que proposem avançar en models de governança
descentralitzats, col·laboratius, cooperatius, interactius, sostenibles i innovadors. La força de la
innovació
ha d’estar present en totes les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i la interacció
amb la ciutadania. I això ho sabem fer, perquè ho hem fet durant els 40 anys de democràcia
municipal.
29. Per avançar cal un país equilibrat. I en això cal que totes les institucions públiques compleixin
amb els compromisos necessaris per unes infraestructures i uns serveis de país sensibles a la
realitat de la proximitat i territorialitat de la ciutadania a la qual es deuen.

SUBSTITUCIÓ
23.

Esmena de Substitució al paràgraf 29 presentada per PARETS(E.O.57)
Substituir tot el paràgraf per...
Los socialistas municipalistas para avanzar en la gobernanza participativa de las ciudades y de los
pueblos se tienen que apoyar en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y transformar la relación que conocemos hasta ahora como normales entre la
administración, la ciudadanía y las empresas. Esta nueva gestión pública debe de apostar decididamente
por nuevos procesos en la toma de decisiones, siendo las características más importantes: la
transparencia, la eficacia, la sostenibilidad, la innovación que mejore calidad de vida de sus ciudadanos y
la participación entre la administración local, ciudadanía y empresas.
ADDICIÓ

24.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per PARETS(E.O.58)
Afegir al final un nou paràgraf
La implantación de las políticas urbanas y territoriales globales, necesitan la colaboración y la
implicación de los gobiernos locales. Una verdadera Agenda Urbana solo será posible mediante un
modelo de gobernanza que sea compartido, donde los Estados contemplen la participación de los
actores locales y regionales en la toma de decisiones y en la gestión de las políticas urbanas.

25.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per ST.CARLES DE LA RAPITA(E.O.18), AMPOSTA (E.O.23),
TIVENYS (E.O.29), ROQUETES (E.O.33), MORA EBRE (E.O.37), ST.JAUME ENVEJA (E.O.41), AMETLLA DE
MAR (E.O.45), FLIX (E.O.1263)
Afegir al final un nou paràgraf
Per garantir la mobilitat ferroviària des de les Terres de l'Ebre, amb l'entrada en funcionament de la
doble via pel corredor del Mediterrani, caldrà servei de trens regionals ràpids des de Tortosa R-16 i
Móra la Nova R-15, per vertebrar el territori, seguint la discriminació que ja existeix actualment amb els
trens Euromed que paren a l'estació de l'Aldea-Tortosa-Amposta.
Per garantir que les empreses del sector primari, tant importants al nostre territori, puguin fer servir
com a transport prefrent de mercaderies, el transport ferroviari, s’ha de fer realitat la plataforma
intermodal de mercaderies de l’estació l’Aldea-Amposta-Tortosa.
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26.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per GRACIA(E.O.1108)
Afegir al final un nou paràgraf
Per aconseguir-ho necessitem reforçar del municipalisme en la governació de Catalunya, a través de les
institucions existents (Diputacions, Consells Comarcals i AMB) i d ela dinamització de les institucions que
han estat massa temps aturades, com el Consell de Governs Locals de Catalunya.
A l'Àrea Metropolitana de Barcelona cal seguir reforçant l'AMB amb l'assumpció de competències que
actualment encara exerceixen els consells comarcals, en la línia del que ha suposat la dissolució del
Consell Comarcal del Barcelonès. Aquest reforçament s'ha de fer en paral·lel a la reflexió sobre com
articular el conjunt de la Regió I (Vallés Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Baix Llobregat i AMB) com
una xarxa de ciutats plenament integrada.

27.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1075)
Afegir al final del paràgraf
Per aconseguir-ho necessitem reforçar la participació del municipalisme en la governació de Catalunya,
a través de les institucions existents (Diputacions, Consells Comarcals i AMB) i de la dinamització
d'institucions que han estat massa temps aturades, com el Consell de Governs Locals de Catalunya.

28.

Esmena de Addició al paràgraf 29 presentada per SANTS-MONTJUIC(E.O.1076)
Afegir al final un nou paràgraf
En l'entorn metropolià ens proposem seguir reforçant l'Area Metropolitana de Barcelona amb
l'assumpció de competències que actualmentencara exerceixen els consells comarcals, en la línia del
que ha suposat la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquest reforçament s'ha de fer en
paral.lel a la reflexió sobre com articular el conjunt de la Regió I (Vallès Occidental, Vallès Oriental,
Maresme, Baix Llobregat i AMB) com una xarxa de ciutats plenament integrada
30. En definitiva, els i les socialistes volem continuar defensant pobles i ciutats amb rostre humà
per poder seguir mirant els nostres conciutadans i conciutadanes amb dignitat i solucionar els
seus problemes diaris i vitals des de la justícia social, la igualtat i la solidaritat

SUBSTITUCIÓ
29.

Esmena de Substitució al paràgraf 30 presentada per PARETS(E.O.59)
Substituir per poder seguir mirant els nostres a la línia 2 per...
on la col·laboració amb els nostres

30.

Esmena de Substitució al paràgraf 30 presentada per PARETS(E.O.60)
Substituir amb dignitat a la línia 2 per...
va ser necessària per sol·lucionar
ADDICIÓ

31.

Esmena de Addició al paràgraf 30 presentada per ESPLUGUES DE LLOBREGAT(E.O.454), JSC (sense
aplicatiu d’esmenes)
Afegir al final del paràgraf
el respecte i l'empatia
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32.

Esmena de Addició al paràgraf 30 presentada per ROJOS(E.O.1288)
Afegir al final un nou paràgraf
BARCELONA CIUDAD GLOBAL. BARCELONA CIUDAD METROPOLITANA
El PSC fue determinante en la gestión de la disuelta CMB y, entre 1987 y 2010, mantuvo desde el
federalismo municipalista, mecanismos de cooperación entre los ayuntamientos que configuran la
Barcelona Metropolitana.
Fue también a impulso del PSC que se aprobó una ley del Parlamento de Cataluña que restableció el
AMB que hoy contribuye a gobernar.
La construcción de una gobernanza metropolitana con más contacto entre electores y elegidos y de más
alta calidad democrática ha sido siempre y ha de continuar siendo un objetivo prioritario para el PSC.
Es necesario una Barcelona abierta, inclusiva y orgullosa de su pluralidad, capaz de interrelacionarse con
otras metrópolis y competir por atraer talento y puestos de trabajo de alta calidad; capaz de impulsar,
en beneficio de toda Cataluña y del resto de España, la economía del conocimiento.
Un objetivo del socialismo debería ser el dotar de una Gobernanza de progreso a la Barcelona Real.
Un objetivo de la izquierda debería ser conseguir que el proyecto Barcelona como metrópoli fuera capaz
de ilusionar al conjunto de esta sociedad que el Procès ha dividido, porque su potencialidad en resolver
problemas y crear riqueza es enorme.
Un objetivo del PSC debería ser conseguir que la Barcelona REAL, la que corresponde a una metrópoli,
pueda ser capaz de atraer inversiones, talento e innovación, que permita que la ciudad vuelva a ser la
referencia positiva para el resto de Europa, del Mediterráneo y de Latinoamérica.
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