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República, drets i llibertats
Supressió de cotxes oficials dels càrrecs públics
PNL en que reclamàvem la supressió dels cotxes oficials dels càrrecs públics a excepció d’aquells en que es justifiqui
per motius de seguretat o eficiència econòmica, que haurà de ser en tot cas legitimada pel Congrés.

Supressió del Senat
Vam presentar una moció al Senat per a la seva supressió, en tant que és una Cambra inútil tal i com està concebuda
(ni és una cambra de representació territorial ni com a segona cambra ha prosperat cap veto fet per ella en més de 30
anys de democràcia). Vam reclamar que els diners alliberats amb la seva supressió fossin destinats a les Comunitats
Autònomes.

Despenalització del dret de vaga (aprovada)
Vam presentar una Proposició de Llei i una Proposició No de Llei en que demanàvem la derogació de l’apartat 3 de
l’article 315 del Codi Penal, que s’ha convertit en una mordassa per al sindicalistes, que estan essent detinguts per la
policia i jutjats als tribunals amb penes de presó en base a aquest article provinent del franquisme. Es va debatre i aprovar la PNL i concretament la derogació així com instar al Ministeri Fiscal a retirar les causes i derogar les condemnes a
l’empara d’aquest article.

Derogació de la ‘Llei Mordassa’ (aprovada)
PNL en que reclamàvem la derogació de la Llei Mordassa del Partit Popular, per tal de garantir els drets i llibertats
públiques essencials. La Proposició va ser aprovada.

Derogació de la cadena perpètua (aprovada)
Vam reclamar la derogació de l’anomenada pena de presó permanent revisable, que és un eufemisme d’una autèntica
cadena perpetua introduïda en la darrera reforma del Codi Penal aprovada pel Partit Popular. La PNL d’Esquerra Republicana es va aprovar.

Legalització del cànnabis
Vam presentar una PNL per a la legalització del consum de cànnabis i per la llibertat d’aquelles persones que han estat
jutjades (i amb penes de presó) com a responsables de clubs cannàbics.
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Dret de vot al jovent de més de 16 anys (presa en consideració)
Vam presentar una proposició de Llei de modificació de la LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General) per tal
que el jovent pogués votar a partir dels 16 anys, en comptes de fer-ho als 18. La proposició de llei va ser presa en consideració per tal d’aprovar-se definitivament com a llei, però el final de la Legislatura ho ha impedit.

Justícia Universal
Vam presentar una proposició de Llei relativa a la modificació de la justícia universal. Des d’Esquerra Republicana entenem que tenim l’obligació de perseguir, per la seva gravetat especial, certs crims internacionals (genocidis, crims de lesa
humanitat, crims de guerra, tortures, execucions extraordinàries, desaparicions forçoses...) sense que importi on s’hagin
produït ni la nacionalitat o residència de les persones agressores i de les seves víctimes. Per això, vam presentar una PL
que reverteix tant la darrera reforma del PP com la reforma de la justícia universal que van pactar al 2009 el PSOE, PP,
CiU i el PNB.
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Polítiques socials i igualtat
Creació d’un fons de rescat de pobresa infantil
(rebutjada, amb vots en contra de PP i PSOE)
PNL en que Plantejàvem la creació d’un fons de 800 milions d’euros a distribuir entre les Comunitats Autònomes (segons els percentatge de pobresa infantil de cada una d’elles). Aquests 800 milions d’euros és casualment la quantitat
en què s’ha augmentat anualment el pressupost militar (respecte als pressupostos aprovats i a compte de deute). La
iniciativa fou rebutjada en no trobar el suport ni de PP ni de PSOE.

Prohibició de llençar aliments aptes (aprovada en part)
PNL en que Esquerra Republicana va ser la pionera en la passada Legislatura. Es demana que les grans superfícies donessin obligatòriament l’excedent alimentari a ONGs i entitats que treballessin amb persones necessitades. En cas que
no fos apte per al consum humà, buscar-li un mercat secundari que pugui donar sortida a aquests productes (ramaderia amb la creació de pinso comercial o compostatge per usos energètics o agraris). Així mateix, reclamàvem una llei
contra el malbaratament alimentari. Excepte el PP, tots van votar a favor.

Reducció de l’IVA de compreses i bolquers al 4%
PNL en que reivindiquem que els productes d’higiene íntima femenina (compreses i tampons), així com els bolquers per
a infància i adults, tinguin un IVA superreduït del 4%, en tant que productes d’higiene absolutament necessaris.

Territorialització del 0,7% IRPF per a fins socials
Reivindicació històrica d’Esquerra Republicana per tal que el 0,7% de l’IRPF aportat per la ciutadania catalana sigui gestionat per Catalunya. La vam presentar com a una de les proves del cotó que Espanya continua essent la mateixa.

Compra ètica i comerç just
Proposició de Llei que pretén incentivar la compra ètica i el comerç just legalitzant la possibilitat que les administracions
públiques contemplin criteris de comerç just i garantir, entre d’altres que no puguin contractar amb les administracions
públiques les empreses que no respectin els convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball.

Suspensió de judici per maternitat o paternitat
PNL en la línia de conciliació de maternitat i paternitat en la jurisdicció penal. Reclamem que es pugui sol·licitar la
suspensió del judici en cas de baixa per maternitat o paternitat en la Llei d’Enjudiciament Criminal, tal i com ja preveu la
Llei d’Enjudiciament Civil.
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Medi ambient i canvi climàtic
Revisió immediata del Pla Hidrològic i de Conca de l’Ebre
(rebutjada, amb vots contraris de PP i Ciudadanos i l’abstenció del PSOE, inclòs PSC)
PNL que pretenia rebutjar els cabals ecològics que el Pla Hidrològic aprovats pel Govern espanyol per a l’Ebre i que
condemnen a la desaparició del Delta. Esquerra Republicana va defensar proposta de cabals presentada a tal efecte
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, la Generalitat de Catalunya, entitats locals i la Plataforma en
Defensa de l’Ebre.

Prohibició del fràcking (aprovada)
PNL que es va aprovar instar al govern espanyol a la prohibició del fràcking a l’Estat, així com la paralització de tota
actuació o autorització al respecte mentre no es prohibeix definitivament.

Derogació de legislació contra el medi ambient

Proposàvem la derogació de les lleis mediambientals aprovades pel Partit Popular en tant que posen en perill el desenvolupament sostenible, la biodiversitat i el medi ambient tot tendint cap a una lògica privatitzadora i mercantilista de
l’espai natural, a l’hora que recentralitzen i envaeixen competències. En aquest sentit, vam demanar la derogació abans
que infligissin danys irreparables de les següents lleis: Ley de Montes, la Ley de Costas, la Ley de Parques Nacionales, la
Ley del Patromonio Natural y de la Biodiversidad i la Ley de Evaluación Ambiental.

Prohibició de matar els toros
Aquesta iniciativa perseguia la prohibició de la mort animal (braus i cavalls) en els “espectacles” de curses de braus, tot
incloent el Toro de la Vega (que reclamàvem que s’exclogués del llistat de Festes d’Interès Turístic Nacional).

Prou subvencions als toros
Proposició de Llei que pretén derogar la tauromàquia com a patrimoni cultural, prohibir qualsevol tipus de subsidi o
ajuda per les corrides de toros o la criança dels toros de lidia, limitar l’exposició dels menors a aquest esdeveniment cruel, la modificació de la Llei General Audiovisual per evitar la programació d’espectacles taurins i la modificació del Codi
Penal per tal que causar la mort d’un animal en un espectacle públic sigui considerat un delicte.

Stop Molt Alta Tensió a Catalunya
Vam reclamar la paralització de tots els projectes d’estudi de MAT a Catalunya així com l’execució de les obres no fetes,
ja que suposen un greu atemptat contra el territori que busca el benefici de l’oligopoli energètic i obvia les alternatives
d’energia verda.
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En defensa de les zones rurals de muntanya
Hem presentat una iniciativa al Senat per tal de fomentar la supervivència de les zones agrícoles i ramaderes d’alta
muntanya i així garantir la seva subsistència. Entre d’altres mesures, a la iniciativa plantegem que es puguin beneficiar
de la PAC i que en aquesta es contemplin mesures específiques de suport.

Contra els incentius mediambientalment negatius (aprovada)
Aquesta iniciativa reclamava identificar i eliminar els incentius, com ara subvencions o beneficis fiscals, contraris a la
conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. Va ser aprovada.

Permetre transport de persones en bicicleta (aprovada)
Es va aprovar la modificació del Reglament de Circulació per tal que les bicicletes puguin dur un remolc on traslladar
persones, amb totes les garanties de seguretat exigibles.

Descontaminació de l’embasament de Flix
Moció per tal que el govern finalitzi totes les obres i actuacions pendents de descontaminació de l’embassament de Flix
(aturades al maig de 2015) que encara té pendent la depuració de les aigües i del Pla de Restitució Territorial establint
un calendari d’execució, les partides de pressupost i totes les garanties de seguretat i qualitat.
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Cultura, educació i TV
Reducció IVA cultural (aprovada)
Tot i que des d’Esquerra Republicana es té clar que l’IVA cultural a la nova República hauria de ser del 4% per tal de fer
més competitiu el sector, la nostra proposta a Madrid passava per aconseguir que l’estat espanyol tornés a l’escenari
previ del Decret Llei del 2012 amb un IVA del 8%. Excepte PP, la resta de grups van votar a favor.

Traspàs de les beques i ajudes a l’estudi (rebutjada. En contra: PSOE, PP i Ciudadanos)
La iniciativa demanava el traspàs de les gestió de beques així com tots els processos adjacents a aquesta matèria com
la seva regulació, convocatòria, execució, tramitació, resolució, acreditació, pagament control i inspecció en matèria de
beques.

Derogació LOMCE
Aquesta iniciativa pretenia derogar la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa i els diferents reglaments i reials
decrets que es desprenien d’aquesta així com suspendre el seu calendari d’implantació ja que aquesta llei suposa un
procés de recentralització de les competències educatives així com una homogeneïtzació del sistema educatiu en detriment de les competències de cada comunitat autònoma.

Devolució immediata dels Papers de Salamanca
Aquesta iniciativa és un constant en la política cultural d’Esquerra Republicana així com en les reivindicacions dels
nostres representants polítics a Madrid. Persegueix la restitució devolució immediata dels diferents arxius i documents
propietat de la Generalitat de Catalunya així com de diferents municipis que van ser objectes de la incautació documental produïda els mesos i anys posteriors de la Guerra Civil.

Devolució de la Dama d’Elx a la seva ciutat
Vam reclamar que la Dama d’Elx fos retornada a la seva ciutat d’origen per tal que sigui exposada al Museu d’Arqueologia i Història d’Elx.

Finalització de retransmissió de curses de braus
Reclamem que deixin de retransmetre curses de braus en horari infantil, en tant que es vulnera una directiva europea.
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Derogació de la Tauromàquia com a patrimoni cultural
Emmarcada en l’ofensiva parlamentària contra la tauromàquia i les curses de braus, vam fer una Proposició No de Llei
que perseguia la derogació del conjunt de disposicions legislatives en forma de lleis i reials decrets per a evitar que la
Tauromàquia passi a ser denominada i considerada legalment, com ho és actualment, com un patrimoni cultural de
l’Estat espanyol.

Reparació a l’Ateneu Enciclopèdic de Barcelona
El Museu Enciclopèdic de Barcelona -fundat entre d’altres per Francesc Layret- tenia una voluntat cultural i pedagògica
adreçada a les persones que no havien tingut accés a l’educació i la cultura. Fou un centre neuràlgic de l’activitat cultural barcelonina, amb més de 20.000 socis, entre els quals destacats artistes i polítics. Tant fou el seu compromís social
que les tropes feixistes l’ocuparen el mateix dia que entraren a Barcelona, cremant bona part de l’arxiu i els llibres i expropiant l’edifici. Des d’Esquerra Republicana reclamem que es repari a l’Ateneu Enciclopèdic, que fou en part recuperat
(especialment documentalment) amb el retorn de l’actual democràcia.
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Economia productiva
Increment del SMI a 1.000 euros (aprovada en part)
Esquerra Republicana va treballar conjuntament amb DiLL una PNL per tal que el Salari Mínim Interprofessional fos
de 1.000 euros mensuals en aquesta Legislatura. Es va aprovar la reforma de l’Estatut dels Treballadors per evitar la
pèrdua de poder adquisitiu i establir un calendari d’augment del SMI (vinculat a la millora econòmica) fins a situar-lo en
el 60% del salari mitjà, com estableix la Carta Social Europea.

Contra la morositat de grans empreses amb pimes (aprovada)
Reclamàvem mesures urgents per controlar els terminis de pagament dels contractistes principals envers en els seus
subministradors i subcontractadors i per atorgar-los-hi una protecció en el cobrament de les seves prestacions que els
hi garanteixi que puguin percebre contraprestacions en termini màxim de 60 dies naturals a partir de la data de realització de les seves prestacions. Al marge de la PNL debatuda, també vam presentar una proposició de Llei per tal que
aquest termini de 60 dies tingui caràcter imperatiu.

Prohibició de compres als pagesos sota preu de cost
(rebutjada. En contra: PP i PSOE)
Aquesta iniciativa pretenia evitar les pràctiques abusives que suposen obligar als pagesos a vendre el seu producte fins
i tot per sota el preu de cost, ja que les grans distribuïdores tenen una posició de domini col·lectiva en la fixació, a l’hora
que també es caracteritzen per la manca total de transparència que facilita, encara més, aquestes pràctiques. Ambdues
males pràctiques són cada vegada més generalitzades en el

Procediment de regulació cadastral
(rebutjada. Vot contrari PP amb la majoria absoluta al Senat)
Es va debatre una moció a proposta d’Esquerra Republicana per tal que el govern faci una revisió dels procediments de
regulació cadastral d’assignació del valor de les construccions rústiques, agrícoles, ramaderes i forestals perquè el valor
cadastral que es vol aplicar a les construccions rústiques posa en perill el futur del sector agrari.

Retorn ajuts públics en cas de deslocalització (aprovada)
Les empreses han de retornar totes les subvencions i ajuts públics rebuts, si marxen del territori per deslocalitzar-la. La
PNL, una antiga reivindicació d’Esquerra Republicana, aquest cop fou aprovada.
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Vinculació salarial 1:12
Esquerra Republicana proposa que el salari màxim dins d’una empresa o administració no pugui ser 12 vegades més
gran que el salari mínim d’aquella empresa. A l’Estat espanyol, els alts directius de les empreses del Ibex-35 cobren unes
25 vegades més que els seus treballadors i treballadores.

Suprimir el règim especial de jubilació anticipada als toreros
Esquerra Republicana proposa suprimir el règim especial que tenen els toreros per tal de poder-se jubilar amb 55 anys
amb tots els drets.

Impuls de la indústria tarragonina (aprovada en part)
Vam defensar una PNL per salvar la indústria de la demarcació de Tarragona i, en especial per mantenir les empreses
de Covestro i Ercros, així com la realització d’un pla de reindustrialització de la zona. La iniciativa va ser aprovada.

esquerra.cat | 11

Informe:
XI Legislatura
al Congrés
i al Senat

Cooperació i pau, exteriors
i Unió Europea
Retallada de despesa militar un 40%
Instem al Govern a la reducció en un 40% del pressupost destinat a Defensa pels propers anys així com destinar la
quantitat dels recursos retallats al finançament de Llei de Dependència i a la despesa pública en sanitat, educació i
pensions.

Drets de les persones refugiades (rebutjada. En contra: PP i PSOE)
Vam presentar una PNL, que vam oferir a signar a altres grups (incorporant-se els grups d’esquerres: Bildu, IU, Compromís, Nueva Canarias i Podemos), on recollíem les demandes d’Amnistia Internacional per a reconèixer els drets de les
persones que demanen asil i per a resoldre la situació d’emergència que ara mateix pateixen. La iniciativa fou rebutjada
per PP i PSOE perquè insisteixen en la il·legalitat de traslladar els sol·licitants d’asil a Turquia, a qui –en contra de l’opinió
d’Amnistia Internacional- consideren un país segur.

Reconeixement internacional de la República de Kosovo
(rebutjada. En contra: PP, PSOE i C’s, amb l’abstenció de Podemos)
Reclamàvem el reconeixement internacional, i en particular de l’Estat espanyol, de la República de Kosovo, tot reclamant
al govern espanyol l’inici de relacions diplomàtiques, a l’eliminació de les través burocràtiques i visats per la ciutadania
kosovar per entrar a la Unió Europea i al treball en organismes internacionals per afavorir l’entrada de la nova república
balcànica a aquests organismes.

Reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD)
El principal objectiu d’aquesta PNL era el de reconèixer, per part de l’Estat espanyol, oficial i internacional a la RASD,
establir relacions diplomàtiques bilaterals, insistir a les instàncies internacionals en la urgència de resoldre aquesta
situació i en la necessitat de poder celebrar un referèndum d’autodeterminació i, finalment, el fet de que l’Estat espanyol
subordini tots els seus acords amb el Regne del Marroc a la garantia i compliment de les resolucions de Nacions Unides
respecte al Sàhara.

PNL sobre la sobirania sahrauí dels seus recursos
Reivindiquem que els recursos sahrauís, siguin pesquers o minerals, han de ser explotats pels propis sahrauís i no pas
per Marroc, a qui ningú li ha reconegut la sobirania sobre el territori sahrauí. En aquest sentit, sol·licitem que la Unió
Europea no reconegui a Marroc com a sobirà de la pesca sahrauí en les negociacions.
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Embargament d’armes al conflicte al Iemen (aprovada en part)
La iniciativa demanava la denegació d’autoritzacions per a la transferència d’armes a les parts implicades en el conflicte
del Iemen, així com la investigació sobre si s’han utilitzat armes de fabricació espanyola en la comissió de presumptes
crims de guerra i violacions greus del dret internacional humanitari. De fet, l’Estat espanyol ven armes a Síria que estan
sent utilitzades contra el Iemen

PNL reconeixement de la nacionalitat espanyola als sahrauís
Sol·licitàvem que les persones sahrauís tinguin els mateixos drets d’accés a la nacionalitat espanyola que les que tenen
les persones d’altres excolònies espanyoles com les llatinoamericanes, Filipines o Guinea Equatorial.

Control d’empreses privades en projectes de Cooperació Internacional (aprovada en part)
Control sobre la participació de les empreses privades en els projectes de cooperació participats per elles per certificar
que la Cooperació estatal no se subordina als interessos d’aquestes. Es va aprovar que el Govern espanyol hauria d’enviar un informe al respecte.

Control del Fons de Contingència i prohibició de fer-ne ús per a despesa militar.
PNL reconeixement de la nacionalitat espanyola als sahrauís
Proposició de Llei que pretén prohibir que es pugui utilitzar el Fons de Contingència d’execució pressupostaria, previst
per a casos d’emergència, per a sufragar despesa militar.
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Infraestructures
Cessió casernes militars buides o infrautilitzades als municipis
Arreu dels Països Catalans ens trobem instal·lacions militars que ja no són utilitzades o que són mínimament aprofitades. Des d’Esquerra Republicana reclamem que aquestes instal·lacions siguin definitivament tancades per a l’ús militar i
que siguin cedides a les respectives poblacions per tal que li donin un ús més profitós.

Cessió a la ciutat de Barcelona d’instal·lacions militars:
Govern Militar, Capitania General, Bruc i Sant Andreu
Hem reclamat al Govern espanyol que Barcelona recuperi per a la ciutat espais que avui en dia estan en mans del
Ministeri de Defensa. Entre ells per a poder recuperar la façana marítima de Barcelona amb la cessió dels edificis del
Govern Militar i la Capitania General. Així mateix, hem reclamat els terrenys del Bruc i de Sant Andreu, de la mateixa
manera que el Govern espanyol va alliberar per a la ciutat de Madrid més de 2 milions de metres quadres de terrenys
militars en l’anomenada ‘Operación Campamento’

Soterrament ferroviari a Montcada i Reixac (aprovada en part)
A instàncies d’Esquerra Republicana i En Comú-Podem, i amb el suport del govern municipal de Montcada i Reixac,
es va aprovar la PNL per al soterrament d’aquesta línia que parteix el municipi i arrossega desenes de morts. Es tracta
d’una iniciativa que des d’Esquerra Republicana ja hem impulsat en altres ocasions.

Transferir tots els ports esportius a les Illes Balears
L’Estat manté la titularitat dels ports esportius illencs, malgrat són de competència del Govern balear. Esquerra Republicana sol·licita que siguin transferits al Govern de les Illes.

Gratuïtat del tram AP-7 Ulldecona/Vinaròs i l’Hospitalet de l’Infant
Moció per la que instàvem al Ministeri de Foment que de forma immediata ofereixi la gratuïtat dels peatges per als
vehicles que tinguin entrada i sortida en el mateix trajecte per qualsevol dels peatges ubicats entre Ulldecona / Vinaròs
i l’Hospitalet de l’Infant.

Rescat del peatge de l’AP-2 i millora de l’N-240
Moció per la que instàvem al govern al rescat immediat del peatge de l’autopista AP-2 en el seu tram des de Montblanc
fins a Lleida i la presa de mesures per a reduir la sinistralitat del traçat actual de l’N-240.
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Aturar la sinistralitat a l’A2 a l’alçada de Sant Julià de Ramis
Moció instant al govern a realitzar les actuacions oportunes per eradicar la sinistralitat del traçat de la carretera A2 a
l’alçada de Sant Julià de Ramis.

Reconeixement de la triple insularitat de l’illa de Formentera
Moció conjunta amb Podemos per tal de reconèixer els efectes de la triple insularitat de l’illa de Formentera pel que
respecta al transport marítim i reconèixer el dret dels seus residents a disposar d’una connectivitat àgil i accessible amb
Eivissa.

Pas inferior de la carretera nacional N-420 sota la via del ferrocarril a Móra la Nova
Vam presentar una moció arran de reiterats incompliments del govern espanyol que es va comprometre a començar
les obres per a construir un pas inferior de l’N-420 sota la via del ferrocarril que acabi amb la manca de seguretat que
ofereix el pas actual.

Reparació carreteres de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
Aquesta iniciativa va ser presentada conjuntament amb els diputats d’En Comú Podem, Democràcia i Llibertat i el PSC.
El principal objectiu d’aquesta iniciativa era el de demanar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, òrgan depenent del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que assignés una partida pressupostària per a la licitació i execució
de les obres previstes en el projecte de reparació, condicionament i millora dels camins general de la zona de regadiu
del canal d’Aragó i Catalunya.
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