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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro
vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Antonio Baños 
Boncompain, president del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popu
lar - Crida Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que es
tableix l'article 164 del Reglament del Parlament, presenten les següents es
menes a la Proposta de resolució sobre l'inici del procés polític a Catalunya 
com a conseqüència dels resultats electorals (tram. 250-00001/11). 

Esmena 1 
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent 
D'addició al punt vuitè 

«VUITÈ.- Insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o man
dats emanats d'aquesta Cambra, legítima I democràtica, a fi de blindar els 
drets fonamentals que puguin estar afectats per decisions de les institucions 
de l'Estat espanyol, entre d'altres els descrits en l'annex d'aquesta resolució.» 

Esmena 2 
GP de Junts pel Sí, GP de la Candidatura d'Unitat Po
pular - Crida Constituent 
D'addició d'un annex 

« ANNEX A M DECLARACIÓ D'INICI DEL PROCÉS SEGONS EL SEU APARTAT VUI
TÈ. MESURES A APLICAR PER PART DEL FUTUR GOVERN DESTINADES A BLINDAR 
DRETS FONAMENTALS AFECTATS PER DECISIONS DE LES INSTITUCIONS DE 
L'ESTAT. 

Pobresa energètica.-

Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l'accés als subminis
traments bàsics, el futur Govern desplegarà les mesures per evitar la pobresa 
energètica aprovades a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 

Model: 250 Esmenes a la proposta de rèsolució 



1 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, 
de manera que es garanteixi el dret d'accés als subministraments bàsics 
d'aigua potable, de gas i d'electricitat a les persones i unitats familiars en si
tuació de risc d'exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2.- Habitatge.-

Per tal de garantir que cap persona es vegi privada de l'accés a un habitatge 
digne, el futur Govern treballarà en l'aplicació del nou marc normatiu que re
gula la Llei 24/2015, del 29 de Juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, 
el futur Govern es compromet a garantir ei principi de reallotjament adequat 
de les persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial que 
estiguin en procés d'ésser desnonades de llur habitatge habitual, per a poder 
fer efectiu el desnonament. 

Així mateix, de forma urgent, es realitzaran modificacions' normatives per tal 
de fer efectives les previsions de la Llei 24/2015, com és el cas del reglament 
de funcionament de les Meses de valoració per l'adjudicació d'habitatges per a 
situacions d'emergències econòmiques, socials i altres casos amb necessitats 
especials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

3.- Sanitat.-

En l'àmbit de les polítiques de salut per a tota la ciutadania, el futur Govern 
garantirà l'accés universal a l'atenció sanitària pública i de qualitat, mitjan
çant el CatSalut, a totes les persones que viuen a Catalunya. 

Cap persona en podrà quedar exclosa per raons d'origen, tinguin o no la con-
^ dició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, i amb indepen

dència de si consten o no al padró. Així mateix, cap ciutadà no es veurà privat 
d'assistència farmacèutica per motius econòmics. 

D'acord amb les diferents resolucions aprovades per aquest parlament, no es 
realitzaran nous concursos per a la gestió de Centres d'Atenció Primària. 

4.- Educació.-

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat con
tra bona part de l'articulat de la LO 8/2013 de 9 de desembre de Millora de la 
Qualitat Educativa, recurs que va ser admès a tràmit el passat 3 d'abril del 
2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
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Estatutàries, s'argumentava com els preceptes indicats de la LO 8/2013 són 
contraris a les competènciés establertes en favor de la Generalitat de Catalu
nya, al model educatiu català determinat per la LEG i als consensos obtinguts 
per la comunitat educativa en el seu conjunt. En coherència amb aquest re
curs, el futur Govern vetllarà en la seva actuació en matèria d'educació per la 
plena vigència i respecte de les competències establertes en favor de les admi
nistracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts per la comuni
tat educativa en el seu conjunt. 

5.- Garantia de les llibertats públiques.-

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d'inconstitucionalitat con
tra alguns articles de la LO 4/2015 de Seguretat Ciutadana, recurs qUe va ser 
admès a tràmit el passat 21 de Juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada 
pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s'argumentava com els 
preceptes indicats de la LO 4/2015 són contraris a drets fonamentals previstos 
en els textos internacionals com la Declaració Universal de Drets Humans, el 
Conveni Europeu dels Drets Humans i la Jurisprudència del Tribunal Europeu 
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur Govern vetllarà 
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i, 
respecte dels drets fonamentals esmentats. 

6.- Administracions loca Is.-

Amb l'afany de garantir les plenes competències de les Administracions Locals 
catalanes per servir l'interès general, el futur Govern proporcionarà les eines 
de suport necessàries per deixar sense efecte els preceptes de la LRSAL (Llei 
orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostaria dictada en desenvo-

* lupa ment del article 135 de la Constitució Espanyola) relatius a la limitació de 
competències als ens locals, els de control del cost dels serveis i l'obligació de 
la priorització de l'activitat econòmica privada. 

7.- Persones refugiades.-

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen les per
sones refugiades, el futur Govern generarà un marc de relacions amb l'Alt 
Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats (AGNUR) amb l'objectiu de donar 
acollida i asil al màxim nombre de persones més enllà de les decisions adopta
des al respecte pel Govern espanyol. 
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8- Avortament 

En matèria de dret a l'avortament, el futur govern es regirà peí que estipula la 
Llei 17/2015, de 21 de Juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

9.- Finançament d'un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d'alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur Govern, entre altres mesures, establirà vies de negociació per tal de re
duir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur Govern impulsarà la renegociació de tots els finança
ments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió 
i manteniment) d'aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als 
tipus d'interès i a les taxes d'inflació actuals. Així mateix, el futur Govern insta
rà els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, 
transformant l'amortització de les inversions en finançament ordinari mitjan
çant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Ge
neralitat que es pugui aprofitar per finançar un pla de xoc social, ha d'anar 
acompanyada d'una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar i contrastar la seva utilitat en moments on atendre la ur
gència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generali
tat, expressada en l'esmentat pla de xoc. Els estalvis que s'obtinguin de la revi
sió de programes aniran íntegrament dedicats a un pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l'efectivitat d'aquest objectiu i compromís, el 
futur govern crearà un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

* Així mateix, el futur govern establirà un calendari de reunions amb els respon
sables de la banca resident per estudiar la possibilitat de renegociació del pa
gament dels interessos amb finalitats socials.» 

Palau del Parlament, 6 de novembre de 201 5 

J 

PAfllAMENT (nra S # c r B t a TiT 
DE CATALUNYA tUlH General 
REGISTRE GENERAL 

- 6 NOV. 2015^ 
ENTRADA NÚM iñS. 

Model: 250 Esmenes a la proposta de resolució 4 



P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Jordi Turull i Negre 
PresidenlAel GP JS 

Marta Rovira i Vergés 
Portaveu del GPJS 

Antonia Baños Boncompain 
President del CP CUP-CC 

*irmjk€abnel i Sabaté 
Refiàveu del GP CUP-CC 
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