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Propostes de resolució presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 77059)

A la Mesa del Parlament

Jaume Collboni Cuadrado, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents propostes de resolució subsegüents 
al Debat sobre l’orientació política general del Govern 
(tram. 255-00006/09).

Propostes de resolució

Núm. 1: «Balanç de la IX Legislatura»

El Parlament de Catalunya constata que: 

1.1) Catalunya està objectivament pitjor que fa dos anys: 

Hi ha més persones aturades, amb un increment de 
vora un 20% en només sis trimestres, amb una mitjana 
de 250 nous aturats cada dia, hi ha un 7% menys de per-
sones ocupades. Entre la població més jove, la situació 
és encara més greu, i molts d’ells opten per no cercar 
feina i deixar de ser actius.

Hi ha més pobresa i més desigualtat, expressada en di-
ferents informes d’entitats socials que alerten que un de 
cada quatre infants catalans és pobre o es troba sota el 
llindar de la pobresa, o amb la dada de que hi ha més de 
100.000 llars catalanes sense cap ingrés, un 30% més 
respecte l’any passat, o amb les desenes de desnona-
ments diaris. No pot haver estat aliena a aquesta situació 
la significativa disminució de la despesa en protecció 
social del govern de la Generalitat en un moment de 
creixement de les desigualtats. La Creu Roja de Cata-
lunya parla obertament de «desafiament humanitari».

S’ha perdut teixit productiu i hi ha símptomes d’es-
gotament de l’economia real. S’han destruït 151.949 
empreses en divuit mesos, i el nostre PIB industrial 
torna a caure fortament. No s’han engegat projectes 
tractors més enllà de presentacions d’inversions en el 
sector turístic-immobiliari-recreatiu, doncs el Govern 
no està sabent aprofitar i dinamitzar totes les grans po-
tencialitats que ofereix el país.

Els serveis públics que la ciutadania té a l’abast són 
més reduïts i de menor qualitat, i alhora cal abonar 
més taxes d’accés, és a dir que es paga més per obtenir 
menys. Així, per exemple, l’inici del curs escolar ha 
coincidit amb la primera vaga de docents, per primer 
cop en molts anys, atès que s’ha reduït la plantilla de 
mestres i professors quan creix el nombre d’alumnes. 
Però aquesta pitjor atenció la pateixen tots els usuaris 
dels serveis socials o de salut, com ho deixa palès per 
exemple l’increment de les llistes d’espera per interven-
cions quirúrgiques en un 42% en un sol any.

El desplegament de l’EAC ha estat pràcticament nul, la 
Comissió Bilateral només s’ha reunit una sola vegada. 
El Govern no ha aprovat cap dels projectes de llei pen-
dents de desplegament estatutari, enfront del Govern 
de la VIII legislatura que en va aprovar 9.

El Govern tampoc ha pres cap iniciativa per tal d’adop-
tar alguna de les recomanacions que el grup d’experts 
va dictaminar en el seu informe de juliol 2010, encarre-
gat pel M.H. President José Montilla, que marcaven vies 
alternatives per minimitzar els efectes de la sentència 
del TC sobre l’Estatut.

Les finances de la Generalitat estan intervingudes de 
facto, a causa d’una llei votada per Convergència i Unió. 
Les finances dels ajuntaments catalans també passen 
en molts casos per situacions crítiques, en bona part 
degut als endarreriments en el pagament d’obligacions 
contretes per la Generalitat.

Catalunya s’està allunyant del model de prosperitat dels 
països més avançats d’Europa cap al que s’havia acos-
tat en els darrers anys. El corol·lari és que alguns del 
indicadors de l’estat de la societat ofereixen dades molt 
preocupants, sobretot la pobresa i desnutrició infantils, 
i l’índex de suïcidis.

1.2) El model de control agressiu del dèficit pressu-
postari en base a retallades de la despesa i augment 
dels impostos sobre les classes mitjanes i populars ha 
demostrat, arreu d’Europa i també a Catalunya, ser es-
pecialment negatiu en els seus resultats econòmics i en 
els seus resultats socials.

És molt significatiu que el Govern de la Generalitat hagi 
mostrat repetidament la seva voluntat de figurar entre 
els governs que millor seguien aquestes receptes de re-
tallades generalitzades, alhora que ha figurat entre els 
poquíssims governs que en aquestes circumstàncies han 
disminuït els impostos a les persones amb més recursos.

1.3) Els principals compromisos del Govern no s’han 
complert. Per exemple: 

– Reduir l’atur en un 50%

– fer la «revolució de les infraestructures»

– Reduir les llistes d’espera de procediments amb in-
tervenció quirúrgica 

– Donar més suport a les famílies, augmentant les aju-
des per fills a càrrec

– Mantenir i incrementar les polítiques d’habitatge so-
cial i d’inversions 

als barris

– La revisió del mapa de ZEPA a l’àmbit del canal 
Segarra-Garrigues

– i el concepte general de «fer més amb menys» 

han estat manifestament incomplerts i ens trobem en 
una situació pitjor que en el moment de constitució del 
Govern.

El Govern ha mostrat descoordinació i manca de rigor 
en la comunicació de les seves actuacions a la ciuta-
dania, alhora que, de manera reiterada, ha mancat al 
respecte i a les seves obligacions envers el Parlament, 
incomplint reiteradament resolucions que l’instaven a 
prendre determinades decisions, i fins i tot declarant 
que els Pressupostos no eren vàlids tot just 24h després 
de ser aprovats.
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el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a fer marxa enrere i revertir les següents decisions: 

– La reforma de l’Impost de successions, derogant la 
llei 3/2011, de 8 de juny.

– L’establiment de la taxa anomenada «Euro per re-
cepta», derogant l’article 41 de la llei 5/2012, de 20 de 
març, així com la reducció de serveis, professionals, 
recursos, els tancaments i reduccions d’horaris en tots 
els centres de salut del país.

– La instrucció de fer pagar els alumnes que per dinar 
duguin al centre educatiu aliments cuinats a casa dins 
de carmanyoles.

– La nova regulació de la PIRMI introduïda en la Llei 
7/2011 de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i 
el Decret 384/2011, de 30 d’agost, de desplegament de 
la llei de la PIRMI.

– L’increment de 66% del cost de les matrícules univer-
sitàries, revisant el decret de preus públics per al curs 
2012-13, i així mateix facilitant de debò l’accés a les 
noves beques universitàries que promou la Generalitat.

– La disminució de les quantitats de suport per nen 
escolaritzat a les llars d’infants municipals.

– La paralització i desmantellament del Pla de Barris 
i la paralització de les polítiques de lloguers socials 
d’habitatge, per la via de noves convocatòries.

– Els increments dels preus del transport públic i dels 
peatges, reformant els decrets adients.

– El procés obert de venda d’actius estratègics pel país 
com l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, Túnels 
del Cadí, SA i Tabasa.

– L’eliminació dels instruments de lluita contra la vio-
lència masclista.

– El tancament d’unitats d’assistència dels centres de 
justícia juvenil.

– L’ús de la delació pública com a fonament de la re-
lació entre cossos policials i ciutadania, així com la 
tolerància envers formes d’autoseguretat sense criteris 
tècnics ni garanties.

– Els processos de Regulació d’Ocupació a les empreses 
i organismes públics GISA, ACA, INCASOL o el SOC.

3.2) El Parlament de Catalunya expressa que les se-
güents reformes impulsades des del Govern de l’Estat 
estan essent especialment negatives i contràries a les 
necessitats de la ciutadania: 

– Reforma del mercat laboral, aprovada mitjançant la 
Llei 3/2012 de 6 de juliol de mesures urgents per a  
la reforma del mercat laboral (BOE 7 de juliol de 2012).

– Reforma de la sanitat, aprovada mitjançant RDL 
16/2012, de 20 d’abril de mesures urgents per a ga-
rantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions 
(BOE 24 abril de 2012).

– Reforma de l’educació, aprovada mitjançant RDL 
14/2012 de 20 d’abril de mesures urgents de racionalit-

1.4) S’ha començat a produir una greu fractura social 
per l’acció agregada dels Governs de l’Estat i de la Ge-
neralitat, a Catalunya. Es pot afirmar que les mesures 
del Govern de Catalunya han estat generadores de noves 
desigualtats. Una part important de la ciutadania, i de 
manera molt especial els joves, no tenen oportunitats 
al seu abast, i malden per no caure en l’exclusió social.

1.5) L’acció política i sectorial del Govern en aquests 
dos primers anys de legislatura, respecte dels objectius 
que es pretenien assolir, ha fracassat.

Núm. 2: «Proposta pel futur de Catalunya» 

El Parlament de Catalunya,

2.1) Constata que la manifestació multitudinària i cívica 
celebrada a la Diada d’enguany, mostra clarament un 
malestar creixent pel que fa a les relacions entre Cata-
lunya i Espanya, un malestar que ja es va expressar amb 
motiu de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut votat pels catalans l’any 2006, i que s’ha vist 
agreujat per la crisi econòmica i pels reiterats incom-
pliments per part del Govern de l’Estat.

2.2) Constata que l’actual Govern de l’Estat, lluny 
d’abordar aquest creixent malestar, ha emprés una 
ofensiva recentralitzadora que ha estat considerada 
inconstitucional en reiterades ocasions pel Consell de 
Garanties Estatutàries, en vulnerar les competències  
de la Generalitat de Catalunya i els drets de la ciuta-
dania.

2.3) Manifesta, en conseqüència, que cal procedir a una 
revisió en profunditat de les relacions entre Catalunya i 
Espanya en el marc europeu.

2.4) Proclama la necessitat d’impulsar la reforma de 
la Constitució per tal d’assolir un Estat federal que ga-
ranteixi el màxim autogovern per Catalunya, ens asse-
guri un tracte fiscal just i reconegui la nostra identitat 
i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la 
Unió Europea, conscient que un sistema de sobiranies 
compartides és la millor forma de gestionar les interde-
pendències existents en l’economia globalitzada.

2.5) Manifesta el seu convenciment que els ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya hauran de decidir lliurement 
sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les 
relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre  
les institucions catalanes i espanyoles, a través d’un re-
ferèndum en el que es plantegi una pregunta clara a la 
que s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant 
o rebutjant el projecte sotmès a consulta.

2.6) Es compromet a promoure les reformes necessàri-
es per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un refe-
rèndum acordat en el marc de la legalitat.

Núm. 3: «Mesures a revertir urgentment»

3.1) Atès que s’ha demostrat que els seus efectes són 
contraris a les necessitats de la ciutadania i de manera 
específica a les persones en major situació de fragilitat, 
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– un model de reforma laboral que retrobi els equili-
bris que s’ha trencat entre empresaris i treballadors, i 
que recuperi les competències de la Generalitat com a 
Autoritat Laboral.

– una reforma del model energètic que no carregui sobre 
els ciutadans el dèficit de tarifa històrics, i que creï un 
marc que segueixi permetent la inversió en energies 
renovables i eficiència energètica

En matèria de recuperació econòmica i ocupació

4.2.1) Posar en marxa una Taula per a la Reactivació de 
l’Economia de Catalunya, amb representants de l’ad-
ministració de la Generalitat, dels ajuntaments i dels 
agents econòmics i socials, que, amb caràcter perma-
nent, analitzi i faci el seguiment de noves mesures i 
projectes de revitalització econòmica a nivell sectorial 
i territorial. Aquest organisme de coordinació ha de 
garantir que hi hagi recursos per a la reactivació i que 
aquests es destinin en allò que faci màxim el benefici.

4.2.2) Presentar projectes econòmics relacionats amb 
el teixit industrial del país i especialment a la comarca 
del Baix Llobregat i totes aquelles comarques amb alts 
índexs d’atur, sense malmetre l’ordenació territorial 
vigent.

4.2.3) Informar el Parlament de Catalunya, de manera 
regular i exhaustiva (cada 3 mesos), a través de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, respecte de l’evolució del 
projecte Barcelona World.

4.2.4) Presentar un projecte de llei d’ocupació de Cata-
lunya que permeti donar resposta a les necessitats d’in-
termediació, orientació laboral i formació ocupacional 
de les persones en atur.

4.2.5) Presentar un pla de xoc contra l’atur juvenil i con-
tra l’atur de llarga durada, per evitar l’exclusió social.

4.2.6) Presentar un projecte de llei per incentivar l’ac-
tivitat econòmica i l’emprenedoria, que inclogui entre 
d’altres: 

– La creació i dotació de diversos fons específics per 
a l’impuls de projectes lligats a la R+D+i empresarial.

– La creació i dotació d’un fons per a l’impuls de l’efi-
ciència energètica a les llars i a les empreses.

– La creació i dotació d’un fons per a l’impuls dels 
projectes d’auto-ocupació als barris inclosos al Pla de 
Barris.

– Mesures de suport directe als emprenedors.

– L’impuls financer als projectes de la indústria cultural, 
per fer del sector cultural un dels sectors claus en la 
definició d’un nou model de desenvolupament social 
i econòmic, des de l’acord social i polític, i de forma 
multidisciplinar i transversal (educació, coneixement, 
investigació, economia...)

4.2.7) Esgotar les línies de crèdit previstes a l’ICF per 
al suport a les empreses i especialment per a la posta en 
marxa de projectes de noves empreses o d’inversions.

4.2.8) Presentar un projecte de llei de polígons indus-
trials, per valoritzar els Sectors d’Activitat Econòmica 
existents.

zació de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE 
21 d’abril de 2012).

– Reforma de la llei de la dependència, mitjançant 
l’aprovació del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesu-
res per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat (BOE 14 de juliol de 2012).

– Supressió de drets adquirits de la funció pública, així 
com del personal laboral que treballa al servei de les 
administracions públiques (per exemple: supressió de 
la paga extra de Nadal) mitjançant l’aprovació del RDL 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’es-
tabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat 
(BOE 14 de juliol de 2012).

– El increment de l’IVA en productes de primera neces-
sitat i en molts productes culturals mitjançant l’aprova-
ció del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat (BOE 14 de juliol de 2012).

– La Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, de 27 d’abril de 2012 (BOE 30 
d’abril de 2012).

3.3) El Parlament de Catalunya constata que totes 
aquestes reformes impulsades pel Govern de l’Estat 
infringeixen competències d’autogovern regulades en 
l’EAC i que, llevat del RDL 14/2012 de 20 d’abril de 
reforma en l’àmbit educatiu, el Govern de la Generalitat 
no n’ha recorregut cap al TC.

Núm. 4: «Propostes de Polítiques públiques»

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

En matèria de reformes a escala de la Unió Europea i 
de l’Estat Espanyol

4.1.1) Exercir contactes i acció política a escala dels 
organismes adients de la Unió Europea per contribuir a 
configurar una agenda reformista per Europa orientada 
al creixement, la integració i la consolidació fiscal. Se-
ran elements essencials d’aquest programa la constitu-
ció d’un govern europeu, un calendari d’assumpció per 
part dels estats membres de mecanismes de coordinació 
de les polítiques econòmiques, i un calendari d’inte-
gració fiscal, la modificació dels estatuts del BCE per 
orientar aquesta institució cap al creixement econòmic, 
i la posta en marxa d’un impost sobre les transaccions 
financeres.

4.1.2) Presentar al Parlament una Proposta catalana per 
la sortida de la crisi a Espanya, en els termes de l’article 
148 RPC, que permeti concretar una visió el més acor-
dada possible de les mesures que han d’emprendre el 
Govern i les institucions econòmiques de l’estat. Seran 
temes essencials d’aquesta proposta: 

– una nova reforma fiscal que incideixi en la persecució 
del frau fiscal, la contribució efectiva de les persones 
que tenen més recursos, nous tributs sobre el consum 
de recursos ambientals, i eines de coordinació per evitar 
les curses fiscals a la baixa de les CCAA.
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retornar a unes ràtios alumne-professor que no malme-
tin la qualitat de l’ensenyament públic.

4.3.8) Promoure un pacte real de qualitat i equitat del 
sistema universitari públic de Catalunya, a través de la 
comissió de governança del sistema universitari. Un 
pacte que incorpori una vertadera planificació estra-
tègica conjunta i garanteixi l’autonomia universitària, 
sense politització del govern de les universitats i sense 
trencar la participació de tota la comunitat universitària.

4.3.9) Promoure una estructura de preus públics i be-
ques, beques-salari, préstecs i ajuts per garantir la igual-
tat d’oportunitats de tots els estudiants universitaris. 
Tendir a arribar, a través d’ajuts diversos, al 60% dels 
estudiants.

4.3.10) Aprovar un pla de xoc de temps màxims ga-
rantits per assegurar la qualitat i l’equitat dels serveis 
sanitaris públics, d’acord amb la Moció 83/IX en ma-
tèria d’accessibilitat del sistema sanitari aprovada pel 
Parlament de Catalunya.

4.3.11) Acordar amb les concessionàries dels peatges 
de Catalunya una congelació dels preus dels peatges de 
titularitat de la Generalitat per l’any 2013, a càrrec dels 
beneficis de les mateixes empreses.

4.3.12) Impulsar i finalitzar el Pla Estratègic de la Cul-
tura i l’Acord Nacional per la Cultura des del pacte 
social i polític.

4.3.13) Presentar les modificacions legals necessàries 
per tal de garantir un model d’atenció a la dependència 
i promoció de l’autonomia personal que atorgui la segu-
retat de l’exercici dels drets de les persones en aquesta 
matèria.

4.3.14) Dotar amb més recursos les polítiques d’atenció 
a la dependència i a reclamar al Govern de l’Estat els 
recursos necessaris i una millor distribució de la des-
pesa, a sufragar els costos dels convenis especials amb 
la Seguretat Social de les cuidadores no professionals.

4.3.15) Posar en funcionament els equipaments de ma-
nera immediata a través tant de l’ampliació de plantilles 
a les residències públiques de l’ICASS com les compro-
meses a patir de la concertació de places.

4.3.16) Obrir converses amb els grups parlamentaris 
per una nova regulació de la PIRMI agafant com a 
base la proposició de llei de la renda mínima d’inser-
ció presentada pel grup parlamentari socialista aquesta 
legislatura.

El Parlament de Catalunya denuncia: 

4.3.17) La paràlisi de l’aplicació de la Llei de la Depen-
dència durant el Govern de CiU amb una disminució 
significativa en la producció de les resolucions, de les 
persones amb el dret reconegut, el nombre de presta-
cions atorgades, el nombre de places de residències, el 
finançament i la qualitat dels serveis i l’augment de la 
llista d’espera.

El Parlament de Catalunya considera: 

4.3.18) Imprescindible l’increment de la despesa soci-
al en polítiques adreçades a la infància orientada a la 
lluita contra la pobresa infantil i en aquest sentit, insta 

4.2.9) Presentar un projecte de llei de mesures de suport 
per a treballadors autònoms.

4.2.10) Assegurar els recursos suficients per a les po-
lítiques de recerca per tal que es deixi de destruir el 
teixit de coneixement que formen universitats, centres 
de recerca i empreses.

4.2.11) Elaborar un estudi d’impacte econòmic per saber 
quina PAC es més beneficiosa pel sector agrari català.

4.2.12) Cercar solucions davant la major problemàtica 
del sector agrari, que és haver de vendre els seus pro-
ductes per sota del preu de cost, agreujada pel fet d’ope-
rar massa intermediaris des de l’obtenció del producte 
fins que arriba al consumidor, com ara: 

– Decret de foment de la venta directa.

– Pla estratègic de xarxes de proximitat.

– Donar continuïtat i major activitat a l’Observatori 
Agroalimentari de Preus de Catalunya, com a eina ne-
cessària per promoure la transparència en la formació 
dels preus en tots els esgraons de la cadena, i a la Co-
missió de Bones Pràctiques Comercials, per promoure 
la interrelació entre els diferents agents.

4.2.13) Complir de manera immediata la Moció 59/IX, 
en relació a les persones amb discapacitats.

4.2.14) Assegurar el manteniment dels llocs de treball 
dels Centres Especials de Treball de persones amb dis-
capacitat tot eliminant la congelació de la subvenció per 
manteniment de llocs de treball que no permet crear 
nous llocs de treball des del maig del 2011; Obrir la con-
vocatòria per a la creació de llocs de treball als Centres 
Especial de Treball per a persones amb discapacitat. Pel 
que fa a la inserció a l’empresa ordinària, fer possibles 
els itineraris d’inserció i el treball amb suport.

En matèria de lluita contra la desigualtat i millora de 
la prestació de serveis públics

4.3.1) El compliment immediat de la Resolució 523/IX 
en relació a la creació de la Xarxa d’Últim Recurs contra 
la Pobresa.

4.3.2) Augmentar les partides de suport a les famílies 
per assegurar la igualtat a l’escola: beques menjador, 
serveis de transport, beques per a llibres de text, etc.

4.3.3) Promoure la reactivació del Pla de Barris, dirigint 
els recursos i les polítiques als barris amb més persones 
en dificultat.

4.3.4) Reiniciar la política de suport al pagament de 
lloguers a famílies en greus dificultats econòmiques.

4.3.5) Obrir els centres penitenciaris que ja estan finalit-
zats i recalendaritzar el Pla Nacional d’Execució Penal.

4.3.6) Aprovar un projecte de llei de modificació de 
la Llei d’Educació de Catalunya, que asseguri el re-
establiment de la sisena hora a l’ensenyament primari 
públic, i la supressió dels concerts a les escoles que 
segreguen els alumnes per sexe.

4.3.7) Contractar, seguint l’exemple del nou govern 
francès, el nombre de mestres i professors suficient per 
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– l’establiment de noves figures impositives sobre la 
generació i distribució d’energia, i l’ús dels recursos 
del medi ambient.

4.5.2) Incrementar a mig termini els ingressos fiscals, 
sobre la base d’un nou pacte fiscal amb el govern de 
l’estat. Un model que maximitizi les possibilitats que 
ofereix l’actual marc estatutari, amb la creació d’un 
consorci que gestioni tots els tributs imposats a Cata-
lunya, major capacitat regulatòria i majors garanties en 
el seu desplegament.

4.5.3) Promoure un pla de xoc de pagaments i facilitació 
d’ajut financer al tercer sector, que inclogui: 

– Donar transparència a la situació d’incompliment de 
pagaments per part de la Generalitat i, per tant, traslla-
dar al Parlament la situació dels impagaments, a quines 
entitats, per quins conceptes i les quantitats pendents 
de pagament, i fer públic un compromís de pagament 
en un Pla de Pagament on constin els terminis en què 
es farà efectiu.

– Habilitar l’accés a línies de crèdit de circulant, línies 
de capitalització, per l’economia social i cooperativa 
i per a persones autònomes de l’Institut Català de Fi-
nances i habilitar un fons econòmic per fer front a la 
suficiència econòmica de les entitats del Tercer Sector 
com a pla de rescat i ajut en la reestructuració del sector.

– Dotar de recursos el Pla de Suport al Tercer Sector 
Social signat el passat 17 de setembre.

4.5.4) Promoure un Pla de xoc que doni resposta a la 
situació crítica dels sectors culturals davant la crisis 
econòmica, i especialment davant l’increment de l’IVA.

4.5.5) Promoure un text, a l’alçada de les expectatives 
de la ciutadania, en matèria de regulació de la trans-
parència.

4.5.6) Que el President de la Generalitat comparegui 
davant el ple del Parlament per respondre a la situació 
creada a l’entorn del procediment judicial que imputa 
a Convergència Democràtica de Catalunya en ser la 
destinatària final de recursos apropiats indegudament 
pels antics gestors del Palau de la Música.

4.5.7) Reforçar la normativa de les fundacions dotant a 
la institució del Protectorat de les mesures de control i 
transparència de la tasca fundacional.

En matèria mediambiental

4.6.1) Pactar amb el món local de l’àrea metropolitana 
de Barcelona els instruments de gestió en matèria de 
subministrament d’aigua en alta, assegurant uns in-
crements de tarifes que no perjudiquin les famílies ni 
la competitivitat, i sense pignorar l’aigua de la regió 
metropolitana per necessitats financeres globals de la 
Generalitat, traslladant els interessos a tots els catalans 
durant els propers 50 anys.

4.6.2) Presentar un programa d’ús dels abocadors als 
quals s’esgota la vida útil i sobre els que no s’ha actuat 
en els darrers anys

4.6.3) Tornar a augmentar les partides destinades a ges-
tionar el patrimoni natural del país, bé sigui directament 

al Govern de la Generalitat a posar en marxa urgent-
ment un pla de xoc de lluita contra la pobresa infantil 
que incorpori dues mesures: la Reforma de la prestació 
per infant a càrrec i el refinançament de les partides 
pressupostàries destinades als ajuts per infant a càrrec 
per tal que aquesta prestació s’atorgui a les famílies 
de fins a 35.000 euros d’ingressos, segons paràmetres de 
progressivitat en la quantia, i amb un esforç especial per 
a les famílies en situació de vulnerabilitat, així com l’esta-
bliment d’una renda garantida per a les famílies amb fills 
a càrrec sense recursos que els asseguri una vida digna.

La intensitat i la durada de la crisi i les polítiques anti-
socials han comportat un creixement exponencial de la 
pobresa. L’empobriment d’una part de la societat confi-
gura una societat més desigual, un present i futur més 
precari, és per això que el

Parlament de Catalunya valora positivament: 

4.3.19) El Document de Bases del Pacte per a la Lluita 
contra la Pobresa a Catalunya i emplaça als negociadors 
a accelerar el debat i l’acord per tal de posar en marxa 
en un breu termini temporal les actuacions que han de 
fer front a les problemàtiques actuals d’exclusió social. 
El Parlament considera imprescindible activar urgent-
ment la mesura que preveu la modificació de la cartera 
de serveis social incloent la cobertura de necessitats 
bàsiques d’alimentació, i l’augment els recursos dels 
serveis socials bàsics per la cobertura de necessitats 
bàsiques d’alimentació amb la prevenció, intervenció i 
seguiment de les persones i famílies usuàries d’aquest 
servei.

En matèria de suport a la situació del món local

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

4.4.1) Pagar amb caràcter immediat els deutes que man-
tingui amb els ajuntaments, i especialment el Fons de 
Cooperació Local.

4.4.2) Aprovar abans de finalitzar l’any 2012 el nou Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

4.4.3) No dilatar més el procés de consens a l’entorn 
de l’avantprojecte de llei de governs locals, inclòs el 
finançament dels ens locals, i promoure la nova orga-
nització de Catalunya.

4.4.4) Atendre les noves necessitats dels serveis socials 
municipals, que degut a la crisi han vist doblar-se les 
demandes de la ciutadania, amb les dotacions extraor-
dinàries que es requereixin.

En matèria de situació de les finances públiques i de 
transparència de l’administració

4.5.1) Incrementar a curt termini els ingressos fiscals, 
per les vies següents: 

– el re-establiment de l’Impost de Successions i Dona-
cions, amb la regulació prèvia a la reforma impulsada 
per la llei 3/2011, de 8 de juny i una nova regulació 
de l’impost de patrimoni, que suposin conjuntament la 
posta en marxa d’un impost sobre les grans fortunes.
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o a través dels consorcis que existeixen, tot plantejant 
l’aprofitament econòmic sostenible del medi natural.

4.6.4) Accelerar el projecte Zefir d’eòlica marina.

4.6.5) Crear sobre la base de l’ICAEN una Agència 
Catalana de l’Energia que sigui part activa en la cons-
trucció d’un nou model energètic.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2012

Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC


