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b) Crear el registre del domicili en absència.
c) Revisar el protocol d’actuació del cos de Mossos d’Esquadra.
5. Per treballar per la baixada dels preus de lloguer, elaborar un índex de
preus de referència, que no només contempli per la seva confecció els
preus del Registre de Fiances, sinó dades fiscals, registrals, i cadastrals.
6. Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social en un
mínim del 20% anual respecte a l’habitatge públic existent fins arribar
als estàndards europeus, així com incrementar el pressupost destinat a
polítiques públiques d'habitatge, també de rehabilitació, per arribar a un
mínim de 1.000 milions d'euros a l'any durant els propers 10 anys per
compensar la falta d'inversió de la passada dècada
7. Incrementar els recursos de les Oficines Locals d’Habitatge per tal que
puguin incrementar l’acció de mediació dels ajuntaments en l’àmbit
d’habitatge.

Proposta de resolució 10
Per una alimentació saludable i una agricultura competitiva
El sector agroalimentari, amb un 3,6% del PIB de Catalunya, representa un sector estratègic que ha millorat les exportacions i l’ocupació tot i els anys de crisi
econòmica. Tot i això, aquesta realitat amaga unes desigualtats entre els petits/mitjans agricultors i els grans grups empresarials. Cada dia desapareixen
més explotacions i la renta agrària ha caigut un 40% des del 2001 (Segons dades d’Unió de Pagesos). Les desigualtats entre la gran indústria alimentària i
els petits productors augmenten. Així com, les desigualtats territorials són cada vegada majors.
La crisi i la falta de suport del Govern de la Generalitat (retallada del 40% del
pressupost des del 2010) i la manca de projecte de país per l’agricultura ha
provocat una profunda crisi al sector agroalimentari, amb un continuat abandonament d’explotacions i de terres arreu del país. Cal treballar per aconseguir
una redistribució més equitativa dels beneficis del sector, sobretot a través de
la lluita contra l’abús a la cadena alimentària.
Cal tenir en compte que la política agrària és molt transversal i afecta diferents
departaments que tenen una incidència directa en la competitivitat de les explotacions.
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Per aquests motius, el Grup Socialistes i Units per Avançar, presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Recuperar, en un màxim de 2 anys, el 40% del pressupost perdut al Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
2. Recuperar, en el termini de 3 anys, les partides econòmiques de millora
de camins, regadius, i infraestructura tecnològica de les zones agràries i
rurals que hi havia l’any 2010.
3. Potenciar l’Observatori Agroalimentari de Preus, amb més recursos i actualitzacions d’informació, amb l’objectiu de millorar la informació i la
transparència dels preus dels aliments.
4. Millorar el control i aplicar sancions, si s’escau, quan es detectin pràctiques abusives a la cadena alimentària. Al mateix temps, treballar per
una millora de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures de millora de
la Cadena Alimentària.
5. Augmentar a dos dies a la setmana els consum de fruita a les escoles de
primària de Catalunya, per educar sobre una alimentació saludable i
consumir productes de proximitat.
6. Impulsar subvencions, ajudes i altres accions per ajudar a les petites i
mitjanes explotacions agràries i ramaderes a garantir la seva viabilitat i
competitivitat.
7. Crear un fons extraordinari d’ajudes i subvencions als agricultors i ramaders afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià. Agilitzar la
informació i la tramitació dels ajuts per poder arranjar les infraestructures agràries danyades i la posada en funcionament de les explotacions
el més aviat possible.
8. Que l’IRTA elabori un mapa territorial amb propostes de cultius i explotacions que siguin viables i sostenibles a les diferents comarques catalanes per incentivar les produccions agràries al territori més aptes i
competitives.
9. Millorar l’oferta formativa al món rural. Tant la que té a veure amb
l’agricultura i la ramaderia, com la resta d’oferta formativa al món rural
per evitar la despoblació d’aquestes comarques.
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10. Augmentar un 100% els recursos destinats a la incorporació de joves i
dones a l’agricultura i la ramaderia.
11. Augmentar els recursos i presència dels Mossos d’Esquadra al món rural
per tal d’evitar robatoris al camp i millorar la seguretat. En aquesta línia,
recuperar la sala de comandament dels Mossos d’Esquadra de Lleida.
12. Augmentar en un 50% el pressupost per millorar la gestió de la fauna
salvatge i els danys a les explotacions agràries. Al mateix temps, agilitzar les indemnitzacions pels afectats.
13. Replantejar i millorar la política forestal i augmentar un 50% el pressupost destinat a la seva gestió per tal d’evitar l’abandonament dels boscos i millorar el seu aprofitament.

Proposta de resolució 11
Salut
Quan parlem de Salut, parlem d’un servei públic essencial basat en: l’equitat
en l’accés, la qualitat de l’atenció, l’empoderament de la ciutadania, el respecte
als i a les professionals sanitaris en el seu conjunt i la millora constant dels
seus recursos i de la seva gestió.
Un servei públic universal, finançat amb impostos, que ha de ser un factor de
vertebració i cohesió social i territorial, alhora que referència del nostre Estat
del Benestar.
Les retallades efectuades des de l’any 2010, han fet disminuir la despesa per
càpita en Salut, fins als 1.154 euros/ciutadà/any, lluny dels 1.300 de l’any
2010 i encara més lluny de l’objectiu que recomana l’OCDE de 1.500 euros/ciutadà/any.
La Generalitat dedica un 27,5% menys de recursos a Salut que l’any 2010. Les
retallades i la seva no reversió van fer perdre el tren al sistema de salut de Catalunya, fins a deixar-lo a la cua de les Comunitats Autònomes, en despesa per
càpita i en serveis. I ara estem a prop del descarrilament per la manca de pressupostos.
Les llargues llistes d’espera, per visita a l’especialista, proves diagnostiques o
intervencions quirúrgiques es van incrementant de manera constant, amb un
increment de 91.000 persones en el darrer semestre, i no es compleix de ma-
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