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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 577/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la pobresa i les de-
sigualtats
Tram. 255-00006/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 13.03.2014, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de 
març de 2014, ha debatut les propostes de resolució 
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats 
tingut els dies 12 i 13 de març de 2014.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 134 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

I. Objectius del Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya, indicadors de risc i 
coordinació entre institucions i entitats

1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Definir, per mitjà del Pacte per a la lluita contra la 
pobresa a Catalunya, un objectiu ambiciós de reducció 
dels nivells de pobresa per als propers quatre anys i, 
com a mínim, assolir els objectius que fixen els acords 
de Lisboa.

b) Garantir que el Pacte per a la lluita contra la pobresa 
a Catalunya inclogui un pressupost que abasti, com a 
mínim, quatre exercicis pressupostaris i incorpori les 
actuacions i les estratègies que estan impulsant tant la 
resta d’administracions que operen a Catalunya com 
les entitats del tercer sector social, per tal que esdevin-
gui un pacte realment nacional.

c) Definir, per mitjà del Pacte per a la lluita contra la 
pobresa a Catalunya, indicadors estadístics de referèn-
cia que permetin elaborar un informe anual sobre la 
pobresa a Catalunya, amb desagregació territorial i de 
gènere i amb dades comparatives respecte del context 
de la Unió Europea.

d) Dinamitzar, amb els mitjans materials i humans 
que calguin, l’Observatori Català de la Pobresa, la 
Vulnerabilitat i la Inclusió Social, perquè esdevingui 
una eina útil per a conèixer, de manera actualitzada, la 
realitat de la pobresa a Catalunya en els seus múltiples 

vessants, i abocar-hi la informació que pugui propor-
cionar un grau de coneixement sobre les situacions de 
pobresa, com ara les beques de menjador, les diverses 
prestacions i altres; tot això, amb desagregació territo-
rial, xifres absolutes i relatives i comparació entre pe-
ticionaris i beneficiaris reals.

e) Establir acords de col·laboració amb els ajuntaments, 
els consells comarcals –en tant que configuren àrees 
bàsiques de serveis socials– i les entitats que treballen 
en l’àmbit de la pobresa (com la Creu Roja, el Banc 
dels Aliments o Càritas, entre altres), perquè l’Obser-
vatori i el seu portal web siguin un espai de difusió de 
la informació de les dades estadístiques i estudis sobre 
la pobresa que recullen i elaboren la Generalitat, els 
ajuntaments, els consells comarcals i les entitats.

f) Avaluar anualment les polítiques i l’estat de la inclu-
sió social a Catalunya per mitjà d’un informe que s’ha 
de presentar i debatre al Parlament.

2

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dissenyar 
i implantar, sota la responsabilitat del Departament de 
Benestar Social, Família i Immigració, amb la deguda 
coordinació interadministrativa i a partir de la infor-
mació dels serveis socials, de la mateixa Generalitat i 
de les entitats d’acció social, un sistema d’història so-
cial compartida que integri tota la informació sobre la 
trajectòria de la persona en l’àmbit dels serveis socials, 
amb els objectius següents: 

a) Millorar la gestió i l’atenció ciutadana.

b) Definir itineraris d’inserció social i laboral.

c) Incorporar l’enfocament de la trajectòria vital i fa-
miliar en les intervencions adreçades a infants i ado-
lescents.

d) Facilitar la informació, la gestió i la tramitació de 
tots els recursos d’atenció social, tant públics com de les  
entitats d’acció social des d’un punt d’atenció adminis-
trativa únic.

e) Garantir en l’aplicació del sistema el compliment de 
la legislació en matèria de protecció de dades i confi-
dencialitat.

3

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer que els pagaments a les entitats i als ens locals 
relatius a l’atenció a persones amb situació d’especial 
vulnerabilitat siguin prioritaris i establir canals esta-
bles per a poder reaccionar davant possibles escenaris 
de manca de liquiditat.

b) Impulsar la creació de comissions d’àmbit local i 
dinamitzar les d’àmbit nacional entre els representants 
de les entitats del tercer sector social i l’Administració, 
per tal de garantir l’aplicació de les clàusules socials 
en els contractes de l’Administració de la Generalitat, 
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i establir acords amb la resta d’administracions perquè 
aquesta operació s’estengui a tot Catalunya.

c) Redefinir, per mitjà d’un acord amb els ens locals, 
els plans locals d’inclusió social, amb l’objectiu de fa-
cilitar-ne l’efectivitat com a eina que permeti una in-
tervenció transversal, amb una implicació real de tots 
els agents del territori, especialment de les entitats del 
tercer sector social, i incloure, per mitjà de contractes 
programa, dotacions pressupostàries per a garantir la 
posada en pràctica dels dits plans, en funció de les ne-
cessitats reals de cada territori.

d) Impulsar, per a l’exercici pressupostari del 2014, lí-
nies d’ajuts per un valor de 4 milions d’euros, desti-
nades a les entitats per al desenvolupament d’accions 
de lluita contra la pobresa i les desigualtats i per a la 
inclusió social, tant per mitjà de recursos propis com 
per altres vies.

e) Mantenir el nivell actual de serveis d’assistència ju-
rídica gratuïta i rebutjar els mòduls de justícia gratuïta 
que proposa el Govern de l’Estat.

f) Impulsar polítiques d’execució penal i penitencià-
ries que afavoreixin la inserció social i laboral de les 
persones en situació d’exclusió social i impulsar mesu-
res de reforç i garantia del dret a l’assistència jurídica 
gratuïta, en especial als col·lectius vulnerables.

g) Instar els municipis a promoure la revisió de les or-
denances de civisme i dels plans de seguretat perquè 
no accentuïn l’estigmatització i la penalització de per-
sones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa.

h) Promoure, en col·laboració amb les entitats del ter-
cer sector i amb les administracions locals, tenint en 
compte el degut equilibri territorial, un pla d’implan-
tació d’espais d’atenció per a infants d’entre tres i dot-
ze anys, en què fora de l’horari escolar puguin portar 
a terme activitats que potenciïn llur desenvolupament 
cognitiu, afectiu i social, mentre es facilita d’aquesta 
manera la conciliació laboral i familiar als pares i ma-
res que s’estan integrant en el mercat laboral després 
de passar per una situació de dificultat econòmica i 
s’evita que per la dificultat que tenen aquestes famílies 
d’atendre a la vegada les noves responsabilitats labo-
rals i les càrregues familiars es cronifiquin situacions 
de vulnerabilitat social.

4

El Parlament de Catalunya constata que els anys 2011, 
2012 i 2013 el Govern de l’Estat ha retallat un 92% 
l’aportació a programes socials a Catalunya. Cata-
lunya pateix un dèficit fiscal injust i antisocial, amb 
uns recursos que genera i no retornen i que són molt 
necessaris per a l’atenció a les persones. Per això, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al 
Govern de l’Estat que restauri totes les transferències 
finalistes destinades al Govern de la Generalitat que 
s’han minorat des del 2010 en l’àmbit de la protecció 
social i a reclamar-li la territorialització de totes les 

partides incloses en els pressupostos generals de l’Es-
tat de lluita contra la pobresa, sia amb suport a les enti-
tats o amb l’acció directa vers la ciutadania.

5

El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència 
que el Govern, tots els grups parlamentaris, les entitats 
socials, els sindicats, els col·legis professionals i la res-
ta d’actors s’impliquin en el Pacte per a la lluita contra 
la pobresa a Catalunya, perquè esdevingui un full de 
ruta compartit per a eradicar la pobresa a Catalunya.

II. Redistribució de la riquesa: les polítiques 
fiscals de rendes

6

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
a partir de la tramitació parlamentària de la iniciativa 
legislativa de la renda garantida de ciutadania, un mo-
del social i laboral, amb els objectius següents: 

a) Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de la 
Generalitat orientades a la integració social i laboral i 
definir les relacions de complementarietat i subsidiarie- 
tat entre les diverses prestacions, amb inclusió de les 
prestacions econòmiques i no econòmiques.

b) Crear un òrgan únic gestor del conjunt de prestaci-
ons orientades a la integració social i laboral depen-
dents de la Generalitat, amb capacitat per a gestionar 
les prestacions d’altres administracions.

c) Crear un grup de treball amb la participació de tots 
els agents implicats que estudiï les propostes de ren-
des socials d’equitat i les possibilitats de finançament 
d’aquestes rendes.

d) Garantir que les persones o les famílies que es tro-
ben en situació de pobresa tinguin el dret a accedir 
a una renda garantida de ciutadania que els asseguri 
els mínims d’una vida digna, tal com estableix l’article 
24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

7

El Parlament de Catalunya constata que la distribució 
desigual dels costos de la crisi ha agreujat les desigual-
tats econòmiques i de renda i ha contribuït a augmen-
tar la pobresa.

8

El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’orientar la política fiscal a la consecució de més 
equitat social i la reducció de les desigualtats. En 
aquest sentit, insta el Govern a: 

a) Continuar les reformes fiscals necessàries per a in-
crementar la progressivitat i la capacitat redistributiva 
en els tributs en què té capacitat normativa, amb una 
avaluació dels beneficis i les deduccions fiscals exis-
tents i llur eventual modificació.
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b) Tenir un paper actiu amb relació als canvis tribu-
taris que impulsa el Govern de l’Estat a partir de la 
comissió d’experts per a la reforma fiscal, que poden 
afectar els principals impostos en volum de recaptació 
(IRPF, IVA i impost de societats), i també la capacitat 
normativa en matèria fiscal de la Generalitat.

9

El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’un 
nou pacte social a nivell europeu per a garantir una 
Europa del benestar universal i de la plena ocupació 
de qualitat, que ha d’incloure, en l’àmbit de les institu-
cions de la Unió Europea, necessàriament l’avenç cap 
a una unió fiscal i la constitució d’un tresor europeu.

10

El Parlament de Catalunya insta el Govern a introduir 
progressivament el concepte de renda familiar en totes 
les actuacions i ajuts dels poders públics, i, en aquest 
sentit, ampliar per a l’exercici pressupostari del 2015 
el topall que dóna dret als ajuts per infant a càrrec per 
a totes les famílies amb ingressos inferiors als 16.000 
euros i estudiar la possibilitat d’ampliar aquest topall 
en els propers exercicis.

11

El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa 
a l’actual Programa de la renda mínima d’inserció, a: 

a) Fer efectiva la prestació a totes les persones que la 
tenen aprovada i estan en llista d’espera. La presta-
ció ha d’incloure tant la prestació econòmica com els 
plans de formació i treball, i també els itineraris d’in-
serció sociolaboral.

b) Gestionar els pagaments endarrerits per a reduir-los 
i fer tot el possible per a eliminar-los de manera pro-
gressiva al llarg del 2014.

c) Garantir la recuperació del dret a la prestació de la 
renda mínima d’inserció un cop hagi finit la contrac-
tació laboral que en va originar la suspensió temporal.

d) Revisar el sistema d’indicadors, valoració, control i 
avaluació d’activitat i de resultats del Programa de la 
renda mínima d’inserció per a tenir un coneixement de 
la població total que n’és subjecte beneficiari i la po-
blació realment atesa.

e) Avaluar el resultat del primer Programa de formació 
i treball un cop hagi finit el primer torn de beneficia-
ris i presentar una segona convocatòria del Programa 
per al 2014, amb una dotació de 10 milions d’euros (el 
doble del pressupost del 2013) i garantint que els bene-
ficiaris es reincorporen a tots els efectes al Programa 
de la renda mínima d’inserció de manera automàtica 
un cop finit el Programa de formació i treball si no han 
aconseguit la inserció laboral.

f) Fer, per mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
un diagnòstic de l’ocupabilitat i un itinerari persona-

litzat d’inserció per a tots els beneficiaris de la renda 
mínima d’inserció que calgui en el termini d’un any.

g) Avaluar l’establiment del complement salarial per 
als beneficiaris de la renda mínima d’inserció que es-
tan inserits al mercat de treball, de manera que la in-
serció laboral sempre comporti un incentiu econòmic 
respecte de la percepció de la renda mínima d’inser-
ció i no impliqui una pèrdua de drets de percepció 
d’aquesta renda si s’extingeix la inserció laboral.

h) Garantir la diferència entre el salari íntegre del con-
tracte i la prestació assignada quan un preceptor de la 
renda mínima d’inserció obtingui un contracte de tre-
ball, si el salari està per sota de la prestació econòmi-
ca de la renda mínima d’inserció que tenia assignada.

i) Establir un programa de xoc per a intensificar les 
actuacions d’inserció sociolaboral de les persones amb 
més de cinquanta mesos de percepció de la prestació.

j) Revisar les condicions dels titulars de la renda míni-
ma d’inserció per a saber si són possibles beneficiaris 
de prestacions no contributives, de prestacions per dis-
capacitat o de qualsevol altre tipus de prestació.

k) Posar en marxa, en el termini de sis mesos a comp-
tar de l’aprovació d’aquesta resolució, un sistema d’in-
formació únic que permeti fer un seguiment persona-
litzat i la coordinació de les actuacions dels agents que 
intervenen en els plans individualitzats d’inserció.

III. Accés al treball com a instrument bàsic 
d’inclusió social

12

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar, durant l’actual període de sessions, un projecte de 
llei d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya que inclogui, entre altres, els objectius 
següents: 

1r. Establir el dret subjectiu dels desocupats a rebre 
serveis d’orientació, formació i inserció laboral.

2n. Fixar el principi d’inclusió social per mitjà del tre-
ball i l’activitat d’interès social, tot orientant el conjunt 
d’actuacions per a la inserció social i laboral a la ciuta-
dania activa i a la plena autonomia personal.

3r. Establir la coordinació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya amb els serveis socials per a poder establir 
un contínuum entre les polítiques d’ocupació i les po-
lítiques socials que prioritzi, per aquest ordre: la inser-
ció laboral ordinària, la inserció laboral incentivada i 
l’activitat d’interès social, per mitjà de la participació 
comunitària, amb activitats formatives per al desen-
volupament de la persona i l’enfortiment de la cohesió 
social.

4t. Definir les bases d’una política de requalificació per  
a desocupats de llarga durada amb poca formació.
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5è. Establir la participació del sistema d’ocupació de 
Catalunya en el sistema de formació professional inte-
grada, amb l’objectiu que totes les activitats formatives 
condueixin a l’obtenció de certificacions professionals 
útils per a la construcció del currículum professional i 
l’obtenció de títols oficials.

6è. Garantir la participació del tercer sector social al 
sistema d’ocupació de Catalunya i al Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya.

13

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar els col·lectius de més difícil ocupabilitat 
en els convenis de col·laboració que s’estableixin amb 
agències de col·locació privades.

b) Impulsar, per mitjà de la formació d’adults, el conei-
xement de la llengua per tal d’afavorir el procés d’al-
fabetització de les persones en situació d’atur de llarga 
durada i alhora fer possible que puguin accedir al gra-
duat d’educació secundària. En aquest sentit, s’ha de 
dissenyar un programa pilot a deu centres docents de 
Catalunya, adreçat a pares i mares, d’entre vint-i-cinc 
i quaranta anys, que no tinguin el graduat d’ensenya-
ment secundari obligatori i amb fills escolaritzats en 
algun curs de l’educació obligatòria, per tal que pu-
guin obtenir el dit graduat.

c) Reforçar els recursos destinats a la inserció de col-
lectius desafavorits al mercat laboral per mitjà dels 
punts d’orientació i inserció i els programes de treball 
amb suport, per tal de tendir al nivell de suport del 
2011.

d) Reclamar al Govern de l’Estat la transferència dels 
recursos necessaris destinats a la inserció de col·lectius 
desafavorits al mercat laboral, perquè d’aquesta mane-
ra es puguin portar a terme els programes dels punts 
d’orientació i inserció i els programes de treball amb 
suport.

e) Desenvolupar normativament la regulació de les 
pràctiques laborals amb objectius formatius per a les 
persones amb discapacitat i problemes de salut mental.

f) Modificar les convocatòries relatives a programes  
de treball amb suport i a punts d’orientació i inserció de  
manera que tendeixin a ésser anuals i es facin públi-
ques a principi de l’any.

14

El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa 
a les entitats d’inserció sociolaboral que presten ser-
veis socials d’inserció sociolaboral, i d’orientació, for-
mació i intermediació laboral a l’empresa ordinària di-
rigits a persones amb risc d’exclusió social, a ordenar 
i unificar totes les convocatòries d’ajuts per a les enti-
tats i establir convenis amb aquestes entitats a partir 
d’aquesta unificació i treballant una part a la bestreta i 
l’altra per resultats.

15

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al 
Govern de l’Estat: 

a) L’establiment d’un sistema de bonificacions i sub-
vencions salarials, anàleg al que existeix per al treball 
especial, orientat a la inserció de persones amb alt risc 
d’exclusió social.

b) L’establiment d’una bonificació del 100% de la quo-
ta de la Seguretat Social per a tots els llocs de treball 
creats en empreses d’inserció per a persones amb risc 
d’exclusió social.

c) El traspàs de les partides previstes per a dedicar al 
finançament d’agències de col·locació.

d) El traspàs dels recursos de formació continuada de 
la Comissió Nacional Tripartida al Consorci de la For-
mació Continuada.

16

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
amb tots els instruments jurídics possibles la implan-
tació de mesures contra l’aplicació del Reial decret llei 
1/2013, que refon la legislació referida a persones amb 
discapacitat, atès que significa un retrocés en les polí-
tiques d’inserció laboral i integració d’aquest col·lectiu, 
i negociar amb el Govern de l’Estat la modificació d’a-
quest decret llei.

17

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar 
el Pla de polítiques actives per a les persones amb dis-
capacitat i presentar-lo davant aquest Parlament en els 
propers sis mesos, incloent-hi les polítiques respecte a 
la inserció de les persones amb discapacitat al món la-
boral i les polítiques sobre el treball protegit, amb les 
característiques següents: 

a) S’ha de compartir amb el sector representatiu dels 
centres especials de treball (CET) i les associacions de 
persones amb discapacitat.

b) Ha d’ésser integrador dels treballadors amb disca-
pacitat en l’entorn laboral en general, tant en el treball 
protegit com en el no protegit.

c) Ha de reforçar els aspectes que garanteixin la per-
durabilitat, la productivitat, la gestió empresarial, 
la professionalització de la gestió, la transparència 
i la personalitat jurídica pròpia dels CET, fomentant 
l’agrupació d’aquests centres.

d) Ha d’incorporar l’aplicació de clàusules socials en 
els contractes públics i en els privats amb vinculació a 
les administracions.

e) S’ha d’ajustar a les necessitats individuals, amb me-
sures adequades per a superar les limitacions inhe-
rents de cada tipologia i grau de discapacitat.
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f) Ha de prestar una atenció prioritària a les persones 
amb dificultats especials.

18

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir els ajuts als centres especials de treball 
d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost sa-
larial en funció del grau de discapacitat entre el 42% i 
el 52% del salari mínim interprofessional per als tre-
balladors amb discapacitat i amb dificultats especials.

b) Acordar amb les entitats del sector els criteris d’in-
corporació a la subvenció del cost salarial de nous 
llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat 
i amb dificultats especials.

19

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalu-
nya a demanar al Govern de l’Estat que aporti els re-
cursos necessaris per a fer possibles les polítiques de 
suport a la inserció laboral dels col·lectius de persones 
amb discapacitat i amb dificultats especials.

20

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Vetllar perquè els criteris de repartiment de recur-
sos en la conferència sectorial corresponent no perju-
diquin Catalunya, especialment a l’hora d’actualitzar 
les dades.

b) Detectar, en les entrevistes inicials dels serveis 
d’orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya i en 
les accions d’orientació de nivell bàsic les persones 
que estan en situació o en risc d’exclusió social, per tal 
de derivar-les a les accions ocupacionals oportunes.

c) Situar les persones en risc o en situació d’exclusió 
social en un lloc prioritari en les convocatòries dels 
diferents programes ocupacionals.

d) Impulsar itineraris d’inserció per a persones benefi-
ciàries de la renda mínima d’inserció.

e) Incentivar la contractació de persones beneficiàries 
de la renda mínima d’inserció en empreses ordinàries 
mitjançant ajuts econòmics directes.

IV. La garantia del dret a l’habitatge

21

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar, abans de sis mesos, una reforma legislati-
va que defineixi les característiques de l’habitatge pro-
tegit, especialment pel que fa referència al compliment 
de l’article 179 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, 
de promoció de l’activitat econòmica, que modifica la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitat-
ge, en el sentit de promoure la redacció del reglament 
que ha de desplegar el règim jurídic dels habitatges 
amb protecció oficial.

b) Millorar la gestió del calendari de les convocatòries 
de serveis o programes de suport a l’habitatge per tal 
que es presentin, com a màxim, al començament de 
gener i finalitzin a la fi de desembre, sempre que esti-
gui habilitat el pressupost corresponent.

c) Concretar un parc d’habitatge social suficient i cohe-
rent amb les necessitats presents i futures del país, i, en 
aquest sentit, no iniciar cap operació massiva de venda 
d’habitatges socials provinents del patrimoni immobili-
ari de l’Institut Català del Sòl i, en qualsevol cas, garan-
tir la funció social d’aquests immobles i adoptar totes 
les mesures i els mitjans necessaris per a garantir una 
gestió adequada i eficaç dels habitatges socials de titu-
laritat pública, atesa la necessitat de constituir un parc 
d’habitatge social suficient i coherent amb les necessi-
tats presents i futures de Catalunya.

d) Aprovar, prioritàriament el 2014 i en qualsevol cas 
en el termini de dos anys, el Pla territorial sectorial 
d’habitatge que concreti el compliment del mandat de 
solidaritat urbana que estableix la Llei 18/2007, del 28 
de desembre, del dret a l’habitatge.

e) Crear, abans de la fi del 2014, el Fons social d’habi-
tatges, dotat amb habitatges procedents del parc d’im-
mobles no ocupats de les entitats financeres intervin-
gudes i la SAREB, amb l’objectiu de destinar-los a 
lloguer social. Aquest fons s’ha de gestionar concerta-
dament entre la Generalitat, les administracions locals 
i les entitats socials, quan les entitats financeres hagin 
fet efectiva la cessió d’aquests habitatges, i ha de desti-
nar els esforços, prioritàriament, a les unitats familiars 
amb infants, gent gran o persones amb discapacitat a 
càrrec.

f) Elaborar un informe anual de població mal allotja-
da de Catalunya, amb un especial incís en els riscos 
d’exclusió social i pobresa residencial infantil, de gent 
gran o persones amb algun tipus de discapacitat, i, a 
partir d’aquest informe, elaborar un pla que concreti 
les actuacions de totes les administracions per a afron-
tar la problemàtica de les persones sense sostre.

g) Establir, per mitjà de la modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum –actu-
alment en fase de tramitació al Parlament–, l’obliga-
torietat de la mediació entre deutor i entitat finance-
ra abans de fer qualsevol llançament i l’exigència d’un 
informe dels serveis socials bàsics i la Junta Arbitral 
de Consum sobre els riscos socials, que s’ha de lliurar 
al jutge abans d’iniciar qualsevol desnonament en els 
casos d’habitatge habitual.

22

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Implantar, redissenyant, si cal, el mecanisme de 
l’Agència Catalana del Consum, un sistema de solu-
ció arbitral destinat a las situacions familiars amb risc 
de desnonament per impagament de préstecs hipote-
caris en el qual es tinguin en compte les circumstàn-
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cies de la concessió del préstec, les particularitats i les 
circumstàncies familiars actuals, l’eventual responsa-
bilitat del deutor que es troba en situació de dificultat 
econòmica, i també, especialment, si l’entitat finance-
ra implicada ha rebut ajuts públics en el marc del pro-
cés de reestructuració del sistema financer espanyol.

b) Incloure l’adhesió al sistema d’arbitratge com a re-
quisit en els plecs de condicions de les licitacions pú-
bliques.

23

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer efectiu el dret al reallotjament, d’acord amb allò 
que estableix el Tribunal Europeu, en els casos de fa-
mílies desnonades amb infants, gent gran o persones 
amb discapacitat a càrrec, i, en aquest sentit, garantir 
aquest dret per mitjà de la mesa de valoració per a situ-
acions d’emergències econòmiques i socials, les pres-
tacions econòmiques d’urgència per al pagament del 
lloguer i la mediació pel lloguer social.

b) Desplegar, a nivell territorial, taules de desnona-
ments, formades per representants del departament de 
la Generalitat competent en aquesta matèria, els ens 
locals i les entitats del tercer sector social.

c) Impulsar les oficines d’Ofideute i de l’Agència Ca-
talana de Consum com a elements d’assessorament i 
mediació davant del risc de desnonament.

d) Incorporar mesures i estratègies i desenvolupar mè-
todes de treball en els supòsits d’intervenció del Cos 
de Mossos d’Esquadra en desnonaments per raó de 
pobresa.

e) Proposar mesures en la legislació estatal per a poder 
donar solucions efectives a les persones i famílies so-
breendeutades per préstecs hipotecaris.

f) Ampliar arreu del territori el servei d’assessorament 
i intermediació sobre el deute hipotecari (Ofideute) 
destinat a les famílies i les persones amb dificultats de 
pagament de les quotes d’amortització hipotecària o 
del lloguer de l’habitatge habitual.

g) Donar suport a les persones i les famílies amb in-
gressos baixos perquè puguin afrontar el pagament del 
lloguer.

h) Ampliar el nombre d’ajuts econòmics urgents a les 
persones i les famílies amb risc de pèrdua de l’habitat-
ge per a atendre deutes de lloguer o d’amortització hi-
potecària o perquè han patit la pèrdua de llur habitatge.

i) Ampliar el nombre d’ajuts econòmics perquè les 
persones i les famílies inquilines d’habitatges públics 
amb dificultats per a fer efectives les rendes del lloguer 
puguin mantenir l’habitatge.

j) Donar suport econòmic a les entitats que disposen 
d’habitatges d’inclusió social destinats a les persones 
més vulnerables (xarxa d’inclusió).

k) Posar a disposició de les entitats socials habitatges en 
règim de lloguer perquè els gestionin i així ampliar els 
habitatges d’inclusió destinats a emergències socials.

l) Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones en situ-
ació d’emergència social per mitjà de la Mesa d’Emer-
gència Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i de les meses d’emergències municipals.

m) Treballar per a obtenir habitatges del parc privat 
per a destinar-los a lloguer social (xarxa de mediació).

V. L’accés als serveis de primera necessitat

24

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’ur-
gència social en funció de l’evolució de les necessitats 
reals, i facilitar, per mitjà de les entitats d’iniciativa 
social, ajuts puntuals a les famílies vulnerables per tal 
d’afrontar les necessitats bàsiques, com ara el lleure 
infantil i el pagament de llibres o de roba.

b) Aprovar, per mitjà de la Taula de Distribució So-
lidària d’Aliments, un mapa dels recursos destinats 
a garantir el dret a l’alimentació –menjadors socials, 
equips de primera necessitat, centres de distribució 
d’aliments i altres–, fer-ne difusió, incloure’ls en els 
contractes programa amb els ens locals per tal de ga-
rantir-ne la suficiència i dissenyar, de comú acord amb 
les organitzacions associatives d’ens locals, un pla de 
desplegament per tal de garantir-ne la implantació ar-
reu del territori, sempre d’acord amb les necessitats 
detectades pels serveis socials.

c) Aprovar, abans de sis mesos, la nova Cartera de ser-
veis socials per tal d’incloure-hi, entre altres, el dret a 
l’alimentació per mitjà dels serveis i recursos de distri-
bució d’aliments.

d) Potenciar que les entitats que presten el servei de 
distribució d’aliments tinguin la infraestructura i el 
suport logístic necessaris per a emmagatzemar i distri-
buir producte fresc i producte congelat.

e) Treballar activament, mitjançant la Taula de Distri-
bució Solidària d’Aliments, per tal de garantir i asse-
gurar una correcta distribució d’aliments a les perso-
nes necessitades.

f) Mantenir la destinació dels excedents de fruita i 
hortalisses retirats del mercat a les institucions sense 
ànim de lucre.

g) Mantenir els ajuts actuals a la transformació en suc 
de la fruita retirada del mercat i destinada a la distri-
bució gratuïta a les persones necessitades.

h) Convocar, de manera immediata, la Taula sobre la 
Pobresa Energètica, per tal d’avançar en la concerta-
ció entre les administracions i els operadors implicats 
i definir solucions que permetin afrontar una proble-
màtica creixent.
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i) Presentar, en el termini de tres mesos i en la línia 
del treball iniciat per la Generalitat per lluitar contra la 
pobresa energètica, un informe d’avaluació del Decret 
llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica 
la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum, 
i, a partir d’aquest informe, presentar, abans del 30 de 
setembre d’enguany, un nou decret de modificació que 
ampliï el període d’aplicabilitat a tot l’any, simplifiqui 
substancialment els tràmits i incorpori els instruments 
de suport econòmic per a les persones que no arribin 
a l’1,5 de la renda de suficiència de Catalunya i no pu-
guin afrontar el deute.

25

El Parlament de Catalunya, pel que fa a la pobre-
sa energètica, constata que el dret a l’habitatge i els 
subministraments bàsics es troben dins la categoria  
de garanties indispensables per a assegurar un nivell de  
vida adequat. Per això, cal que tota persona tingui 
dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida 
digna: climatització adequada per a la salut i uns mí-
nims d’aigua potable per al sanejament de l’habitatge, 
per la qual cosa s’han d’incorporar aquests drets a la 
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitat-
ge. S’ha d’aplicar el principi de precaució en els pro-
tocols de talls del subministrament energètic, atesa la 
rellevància que tenen per a la salut de les persones, i 
no s’ha de fer cap tall si no es demostra que la llar en 
qüestió té prou capacitat econòmica per a fer front al 
rebut bàsic.

26

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar la creació del Banc Cooperatiu d’Energia, 
en col·laboració amb les administracions locals i el ter-
cer sector, per tal de donar suport a persones i famí-
lies en situació de pobresa energètica, per mitjà de la 
promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, tot fo-
mentant el canvi de comportament de consumidors i 
usuaris respecte a l’ús de l’energia tant en equipaments 
públics com a les mateixes llars.

b) Avançar en la incorporació de criteris socials en el 
sistema tarifari de l’aigua que tinguin en compte la ca-
pacitat econòmica de les persones, revisar els criteris 
d’aplicació de la rebaixa del cànon de l’aigua i adap-
tar-los a les condicions actuals de pobresa, i impulsar 
acords i mecanismes de concertació amb administra-
cions locals i empreses per a divulgar aquests criteris i 
facilitar-ne l’aplicació.

c) Desenvolupar les actuacions promogudes per 
l’Agència Catalana de l’Aigua destinades a protegir els 
usuaris amb menys capacitat d’ingressos, i potenciar 
alhora la difusió i la informació d’aquestes mesures.

d) Proposar als ajuntaments i ens locals, competents 
en el subministrament d’aigua a domicili, que infor-
min els ciutadans de les mesures que les diferents ad-

ministracions apliquen per a les famílies en situació 
vulnerable.

e) Apostar per una estructura del cànon de l’aigua que 
permeti ampliar els trams per als col·lectius més desfa-
vorits, revisar els criteris d’aplicació de la rebaixa del 
cànon de l’aigua i adaptar-los a les condicions actuals 
de pobresa.

f) Impulsar, per mitjà de l’oferta pública i dels acords 
amb els sectors privats, la incorporació progressiva del 
concepte de renda familiar per fomentar la participa-
ció en les activitats culturals, esportives i de lleure, per 
tal de garantir un accés universal a aquests àmbits fins 
arribar a la gratuïtat d’accés a les activitats, els serveis 
i els punts d’accés públic a Internet dels equipaments 
culturals per a les persones en situació o risc d’exclu-
sió social.

g) Impulsar la col·laboració entre les administracions i 
els sectors implicats per facilitar la inclusió social per 
mitjà de la cultura.

VI. La prevenció dels riscos en matèria de salut

27

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar un programa d’urgència per als in-
fants que el sistema de salut tipifica amb el factor de 
risc del codi de circumstàncies socials i econòmiques 
que poden arribar a causar malnutrició.

b) Aplicar, de manera immediata, el protocol de de-
tecció de casos de malnutrició, que n’ha d’avaluar la 
causa i, a partir d’aquesta, establir mesures urgents per 
als infants en què aquesta causa estigui vinculada a la 
situació econòmica de la unitat familiar.

c) Prioritzar, dins el desplegament operatiu del Pla in-
terdepartamental de salut pública, els aspectes que re-
lacionen la salut amb els factors socioeconòmics i la 
desigualtat social.

d) Desplegar territorialment el Pla interdepartamental 
de salut pública posant una atenció especial en les per-
sones en situació de vulnerabilitat.

e) Desenvolupar amb urgència l’estudi específic per a 
Catalunya del sistema sanitari davant la crisi econò-
mica, partint de la publicació per part de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut de l’informe «Salut, sistemes 
sanitaris i la crisi econòmica a Europa» i de la segona 
Conferència d’Oslo sobre l’impacte de la crisi, per a 
introduir l’Estratègia 2020 a les polítiques públiques 
amb l’objectiu d’incidir positivament sobre la salut.

f) Desplegar l’Observatori sobre els Efectes de la Crisi 
Econòmica en la Salut de la Població per tal de detec-
tar i abordar situacions de risc.

g) En el marc dels canvis introduïts pel Govern de l’Es-
tat amb l’aprovació del Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibi-
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litat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat 
i la seguretat de les seves prestacions, garantir l’accés 
universal dels ciutadans al sistema sanitari públic i in-
troduir, de manera immediata, actuacions per a afron-
tar els nous copagaments imposats pel Govern espanyol 
per tal que no puguin ésser mai una barrera a l’exercici 
del dret a la salut i per tal que es garanteixi en tot mo-
ment que seran assumits pel sistema sanitari català.

h) Garantir unes llistes d’espera transparents que no 
comportin un desavantatge per a les persones que no te- 
nen cap altre mitjà per a accedir a una intervenció ne-
cessària que el sistema públic, i garantir la igualtat de 
condicions d’accés per a tothom, només amb criteris 
clínics contrastables.

i) Reduir les llistes d’espera de diagnòstic per a asse-
gurar que cap persona, pel sol fet de dependre només 
del sistema públic, pugui ésser perjudicada pel tracta-
ment de la seva malaltia.

j) Desplegar territorialment i avaluar continuadament 
els resultats de salut i socials del Pla de salut de Ca-
talunya 2011-2015 en la població, tenint en compte la 
seva distribució per edat, sexe i condició social, per 
a identificar possibles necessitats de focalitzar actua-
cions per grups de població, i presentar anualment al 
Parlament de Catalunya aquesta informació per mitjà 
de l’Informe de salut de Catalunya.

k) Millorar les condicions de vida de la població a par-
tir de la detecció de necessitats i la realització d’acci-
ons adreçades a la disminució de les desigualtats en 
salut per mitjà del manteniment del programa «Salut 
als barris» i del suport a les accions comunitàries que 
es duen a terme en el territori.

VII. La pobresa en la infància i l’adolescència

28

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) D’acord amb el Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel 
qual s’aprova la Cartera de serveis socials, i davant la ne-
cessitat de garantir a tots els infants i adolescents un nivell 
bàsic de benestar, a tots els nivells, tenint en compte les  
necessitats de caràcter físic i biològic, les necessitats cog-
nitives i les necessitats emocionals i socials, definir i apro-
var un nou model dels serveis d’intervenció socioedu- 
cativa no residencial per a infants i adolescents en risc i 
llurs famílies, com a servei preventiu que reforci les acci-
ons d’intervenció integral amb la família.

b) Assegurar un augment anual, en termes absoluts, 
de la despesa pública destinada a polítiques d’infàn-
cia, amb l’objectiu d’acostar-se, al més aviat possible, a 
la mitjana europea, que per al 2009 era del 2,27% del 
producte interior brut.

c) Presentar, en el termini d’un mes, un calendari de 
desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

29

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar, conjuntament amb les associacions d’ens 
locals i els consells comarcals, la gestió dels ajuts de 
menjador destinats als infants per al curs escolar 2014-
2015, de manera que es garanteixi que el servei de 
menjador escolar esdevingui un instrument bàsic per 
a assegurar una alimentació equilibrada als infants en 
situació de dèficit alimentari durant el curs escolar, 
per mitjà de l’adopció de les mesures següents: 

1a. Fixar unes bases comunes de concessió de beques 
de menjador per al curs 2014-2015 per a tots els con-
sells comarcals, les quals han de prioritzar el nivell de 
renda de les famílies i han de preveure la flexibilitat 
necessària del sistema i dels pagaments per a afron-
tar les situacions canviants de les famílies al llarg del 
curs escolar, de manera que s’asseguri que el progra-
ma funciona durant tot el curs, que els infants tinguin 
cobert l’àpat diari del principi al final del curs i que 
les famílies amb situacions econòmiques sobrevingu-
des puguin demanar una beca de menjador escolar un 
cop iniciat el curs.

2a. Garantir la cobertura del cent per cent del cost del 
menjador en tots els casos de pobresa extrema.

b) Garantir la partida pressupostària amb suficiència 
econòmica per a beques de menjador per a donar co-
bertura al conjunt d’infants que estan en situació de 
vulnerabilitat extrema.

c) Definir i impulsar, de comú acord amb les entitats 
socials i els ens locals, nous instruments per a evitar 
que cap alumne, per motius econòmics, sigui privat de 
les activitats de lleure.

d) Facilitar com a possible recurs addicional, conjun-
tament amb els municipis, l’obertura d’alguns dels 
menjadors escolars de primària a alumnes de secun-
dària en situació de dèficit alimentari en els casos que 
determinin els serveis socials.

e) Presentar, en el termini de dos mesos, un pla per 
a garantir l’accés a activitats de lleure en el període 
no lectiu que inclogui la cobertura de les necessitats 
alimentàries dels infants i adolescents en situació de  
risc.

f) Impulsar els centres oberts com a punts per a intro-
duir hàbits alimentaris i de capacitació familiar i fer-
ne difusió per mitjà dels serveis socials bàsics.

g) Iniciar de manera immediata els treballs amb els 
consells comarcals i els representants dels ens locals 
per a modificar els decrets 160/1996 i 161/1996, sobre 
els serveis escolars de menjador i de transport escolar, 
per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, que estableix ajuts per als 
alumnes que viuen en poblacions sense escola, en nu-
clis de població allunyats o en zones rurals, atenent la 
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naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les 
famílies.

30

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que els mitjans de comunicació públics fa-
cin difusió dels serveis i recursos de prevenció, detec-
ció i protecció per a evitar els maltractaments a infants 
i adolescents.

b) Intensificar els serveis de suport i atenció al jovent 
extutelat i estudiar la possibilitat, per a l’exercici pres-
supostari del 2015, d’ampliar fins als vint-i-cinc anys 
l’edat de cobertura de les prestacions i els serveis de 
suport per al jovent extutelat, atenent l’increment en 
l’edat d’emancipació que s’ha produït els darrers anys i 
el percentatge de desocupació (del 57%) que afecta els 
menors de vint-i-cinc anys.

c) Definir un referent clar i individualitzat per a cada 
infant tutelat i extutelat.

d) Definir amb claredat els recursos sanitaris i psicolò-
gics inclosos en els expedients econòmics dels infants 
tutelats per a evitar les desigualtats en l’atenció i ga-
rantir una atenció adequada a llurs necessitats.

e) Ampliar la reserva de places de colònies, casals i 
altres activitats de lleure per als períodes de vacan-
ces destinats als infants tutelats per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats.

f) Promoure l’obertura dels centres oberts en el perí-
ode de vacances escolars, especialment durant les va-
cances d’estiu, en els territoris on es detecti aquesta 
necessitat, i garantir l’atenció de les necessitats bàsi-
ques d’alimentació dels infants.

g) Continuar el projecte de promoció escolar en cores-
ponsabilitat amb els municipis, per tal de contribuir a 
l’èxit educatiu dels alumnes d’ètnia gitana.

h) Actualitzar la classificació dels centres educatius 
del Servei d’Educació de Catalunya en funció de les 
característiques socioeconòmiques de la zona, atenent 
els indicadors de nivell socioeconòmic de les famílies  
dels alumnes, el nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives específiques i els alumnes nouvinguts, per 
tal d’establir les mesures de suport específiques que 
siguin pertinents.

i) Desenvolupar, per mitjà del Departament d’Ense-
nyament i el Departament d’Empresa i Ocupació, el 
Programa de segones oportunitats, i establir un mapa 
que permeti atendre les noves realitats socials arreu 
de Catalunya.

j) Per a fer efectiva l’escolarització equilibrada i per a 
evitar la discriminació d’alumnes procedents de famí-
lies en situació econòmica més desfavorida, convocar, 
per mitjà del Departament d’Ensenyament, una sub-
venció destinada a finançar les activitats dels centres 
no cobertes pel concert educatiu.

31

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
noves mesures encaminades a fomentar la participa-
ció en la vida comunitària i social dels infants i ado-
lescents en situació de vulnerabilitat social per mit-
jà d’activitats de lleure educatiu, cultural i esportiu, i 
també l’accés a la informació i les tecnologies de la 
comunicació, com a eina fonamental de promoció de 
la igualtat d’oportunitats entre els infants i de reducció 
de les desigualtats educatives.

VIII. La pobresa i les desigualtats en el jovent

32

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar les bases de les beques d’equitat per a fer-ne 
més progressiu el cost i facilitar l’accés a la formació 
universitària.

b) Introduir el fraccionament en els pagaments dels es-
tudis superiors per a adaptar-se a les necessitats dels 
estudiants.

c) Agilitar el procediment de sol·licitud de beques i ac-
celerar-ne la resolució per tal que es puguin fer efecti-
ves més aviat.

d) Reforçar un sistema de beques per als estudis de 
formació professional vinculat a la renda familiar.

e) Garantir la bonificació de la matrícula universitària 
per a les famílies monoparentals per tal que s’acostin, 
en aquest punt, a les famílies nombroses.

f) Incrementar el nombre de beneficiaris de l’aplica-
ció de la garantia juvenil per mitjà del programa Inser-
joves.

g) Convocar de manera immediata el Grup de Treball 
d’Ocupació Juvenil, constituït el 13 de gener de 2014, 
en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals.

h) Incrementar, per al 2015, els recursos destinats a les 
polítiques actives d’ocupació juvenil.

i) Supervisar, per mitjà de la Inspecció de Treball, els 
contractes formatius i les altres modalitats de contrac-
tació d’utilització més freqüent per a treballadors jo-
ves, a fi d’evitar la contractació fraudulenta i la preca-
rització del jovent.

IX. La pobresa en el col·lectiu de la gent gran

33

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Lluitar contra l’aïllament de les persones grans per 
mitjà del treball comunitari, en coordinació amb els 
serveis socials bàsics i les entitats socials.

b) Impulsar, per mitjà de contractes programa amb els 
ens locals, instruments que permetin d’afrontar les ne-
cessitats de la gent gran que viu tota sola, com ara la 
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teleassistència, els àpats a domicili, l’acompanyament 
dels voluntaris o els treballadors familiars, especial-
ment per a les persones més vulnerables.

c) Reforçar els mecanismes de detecció de la violèn-
cia exercida contra la gent gran i establir nous instru-
ments, per mitjà de la Comissió Interdepartamental, 
els serveis socials i els agents socials implicats, per tal 
d’arribar als casos que actualment no es detecten.

d) Elaborar i aprovar, en el termini de sis mesos, un 
procediment que reguli i garanteixi l’accés a les pres-
tacions econòmiques vinculades al servei d’atenció re-
sidencial per a les persones que estan en una situació 
d’especial vulnerabilitat econòmica.

e) Ampliar, per mitjà de convenis amb les residències 
de titularitat privada o per mitjà de les places públi-
ques, l’obertura dels menjadors de les residències per a 
les persones grans que ho necessitin.

X. Garantia del dret a la mobilitat

34

El Parlament de Catalunya manifesta que, en el con-
text econòmic actual, és basic garantir el dret a la mo-
bilitat de tots els ciutadans. En conseqüència, insta el 
Govern a: 

a) Mantenir la prioritat de la política de tarifació so-
cial en el sistema de transport públic integrat de Ca-
talunya.

b) Assegurar les aportacions a les autoritats del trans-
port metropolità per al manteniment dels sistemes ta-
rifaris integrats de la regió metropolitana de Barcelo-
na, el Camp de Tarragona, Lleida i Girona, i als altres 
serveis de transport de viatgers per mitjà dels contrac-
tes de compensació d’obligacions de servei públic amb 
els operadors de transport per carretera i per ferrocar-
ril, per a garantir una oferta de transport públic en tot 
el territori a la qual puguin accedir tots els ciutadans.

c) Mantenir la inversió destinada a la tarifació social i 
els ajuts a ens locals per al manteniment dels serveis 
de transport introduint-hi polítiques socials.

d) Donar suport a l’accés al transport públic dels col-
lectius desfavorits, per mitjà de les bonificacions ta-
rifàries a jubilats i pensionistes i a persones amb dis-
capacitats en col·laboració amb les administracions 
locals, i mantenint les bonificacions als desocupats.

e) Mantenir les bonificacions per a famílies nombro-
ses i monoparentals.

f) Mantenir els abonaments específics per a joves.

g) Mantenir la gratuïtat del transport públic als me-
nors per mitjà de la targeta T-12 en els àmbits tarifaris 
integrats.

h) Afavorir l’establiment en els àmbits no integrats de 
nous títols de transport bonificats per als usuaris que 

fan un ús recurrent del sistema de transports, mentre 
no es desenvolupi el projecte d’integració tarifària en 
el conjunt del territori.

i) Impulsar, en el marc de la futura T-Mobilitat, a par-
tir del 2015, abonaments amb tarifa plana a preu reduït 
per a les persones que rebin la prestació per desocupa-
ció o la renda mínima d’inserció, i també una targe-
ta T-Jove anual per a persones de catorze a vint-i-nou 
anys.

XI. Intervenció comunitària en barris

35

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Crear nous instruments per a lluitar contra la po-
bresa i les desigualtats que impliquin la participació 
activa de les persones que pateixen exclusió social en 
la definició dels serveis d’atenció a aquests col·lectius.

b) Destinar més recursos a l’acció comunitària per a 
treballar l’autonomia col·lectiva i la vinculació social, 
tot potenciant la creació de xarxes de suport mutu.

c) Establir mecanismes de col·laboració i coneixement 
mutu entre les iniciatives comunitàries veïnals, l’eco-
nomia solidària i cooperativa i les institucions d’aten-
ció social públiques i socials.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Resolució 578/X del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’acorda d’interposar un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sec-
tor elèctric
Tram. 212-00009/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 14.03.2014, DSPC-P 53

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de 
març de 2014, ha debatut la proposta de resolució pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 57447), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 57690) i pel Grup Par-
lamentari Socialista i el Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 57791) perquè el Parlament interposi un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, 
del 26 de desembre, del sector elèctric.
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Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
155 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Ple del Parlament, d’acord amb el que disposen els 
articles 162.1.a de la Constitució espanyola, 61.e i 76.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i 32.2 de la Llei 
orgànica 2/1979, del 3 d’octubre, del Tribunal Consti-
tucional, un cop conegut el Dictamen 7/2014 del Con-
sell de Garanties Estatutàries, acorda d’interposar un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
24/2013, del 26 de desembre, del sector elèctric, con-
cretament contra els articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 i 
la disposició final segona.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

1.15. MOCIONS

Moció 87/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00128/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 13.03.2014, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00128/10), presenta-
da per la diputada Núria Parlon Gil, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 58704), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
58716), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58723), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
58727), pel Grup Mixt (reg. 58729) i pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 58731).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a con-
sensuar un contracte programa que permeti un siste-
ma de finançament estable a la televisió i a la ràdio 

públiques de Catalunya, que estableixi garanties per 
al compliment de cadascuna de les missions de servei 
públic que els són encomanades per l’article 26 i se-
güents de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la 
comunicació audiovisual de Catalunya, i pel mandat 
marc del Parlament de Catalunya aprovat per la Reso-
lució 612/VII, de l’11 de febrer de 2010.

2. El Parlament de Catalunya acorda fomentar el dià-
leg i un pacte entre els grups parlamentaris perquè 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es-
devingui un espai de comunicació plural, tant en els 
seus òrgans de direcció com en els seus continguts, 
escoltant els treballadors (per mitjà dels consells pro-
fessionals i el comitè d’empresa), el sector privat i els 
representants de la societat civil catalana i cercant-hi 
acords. Una de les obligacions de la Corporació és fo-
mentar la indústria audiovisual, el pluralisme demo-
cràtic i l’accessibilitat de la diversitat de grups socials 
i de les singularitats del territori. La garantia de la plu-
ralitat en els mitjans de la Corporació ha d’ésser un va-
lor tant de la Corporació com dels seus professionals 
i els seus representants (els consells professionals i el 
comitè d’empresa).

3. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a la 
decisió de la direcció de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals de no haver retransmès per Te-
levisió de Catalunya el Ple del Parlament monogràfic 
sobre la pobresa a Catalunya de manera íntegra, i ha-
ver-ne exclòs les intervencions dels grups parlamenta-
ris de l’oposició.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer possible un gran pacte per a la promoció del sec-
tor audiovisual de Catalunya, que consolidi el paper de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com 
a tractor de foment i desenvolupament de la indústria 
audiovisual. Aquest pacte requereix una Corporació 
estable, sostenible econòmicament, transparent i que 
fomenti els valors de la pluralitat a tots els operadors 
del sector.

b) Emprendre aquest procés a l’empara del nou marc 
normatiu –actualment en tràmit parlamentari– de mo-
dificació de diverses lleis en matèria audiovisual, que 
ha d’ésser el resultat del màxim consens, de manera 
que aquesta llei: 

1r. Incorpori en la tramitació la col·laboració dels con-
sells professionals i dels comitès d’empresa.

2n. Tingui en compte i faci viables els principis de co-
gestió.

3r. Garanteixi la pluralitat del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya i de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, de manera que es despartiditzin, restin 
sota el control parlamentari i siguin òrgans indepen-
dents regits pels principis de pluralisme informatiu, 
neutralitat, imparcialitat i professionalitat.
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c) Continuar impulsant el clúster de la indústria au-
diovisual de Catalunya, que es va crear el mes de juny 
passat, per tal d’impulsar l’audiovisual com a sector 
industrial i cultural estratègic del país i com a motor 
del creixement econòmic.

d) Instar la direcció de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals a explorar totes les vies possibles 
per a solucionar a mitjà i a llarg termini els problemes 
econòmics de l’ens, per tal que la televisió pública ca-
talana sigui viable sense perdre qualitat i sense renun-
ciar a la cerca permanent del lideratge, tant en televi-
sió com en ràdio.

e) Assegurar que el concurs públic iniciat per a exter-
nalitzar la comercialització de la publicitat: 

1r. Garanteixi l’increment de recursos previstos de la 
publicitat.

2n. Garanteixi els llocs de treball i les condicions la-
borals; ofereixi als treballadors actualment adscrits al 
departament de comercialització que siguin subrogats 
exclusivament de manera voluntària, i ofereixi a les 
persones que vulguin continuar a la Corporació que 
ho facin amb les mateixes condicions laborals que les 
actuals, d’acord amb la normativa vigent.

3r. Garanteixi que la Corporació tingui en tot moment el 
control de la gestió de la publicitat i els seus ingressos.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 88/X del Parlament de Catalunya, de 
condemna de les expressions que deformen 
la realitat de la convivència a Catalunya
Tram. 302-00133/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 13.03.2014, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació (tram. 302-
00133/10), presentada per la diputada Carina Mejías 
Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 58722) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 58730).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya condemna les expressions 
d’odi o de menyspreu que deformen la realitat de la 
convivència a Catalunya i que assimilen de manera ha-
bitual forces polítiques d’aquest Parlament a ideologies  
totalitàries.

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 89/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport 
públic
Tram. 302-00129/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 13.03.2014, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’increment de les tarifes del transport me-
tropolità i el finançament del transport públic (tram. 
302-00129/10), presentada pel diputat Salvador Milà 
i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58648), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
58715), pel Grup Mixt (reg. 58726) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 58733).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents perquè la Taula Social del Trans-
port Públic, creada per l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona a instàncies 
del seu Consell d’Administració, participi d’una ma-
nera activa en el consens sobre les polítiques públi-
ques que les administracions consorciades en l’ATM 
de l’àrea de Barcelona portin a terme per a la millora 
del servei de transport públic, per a la revisió de les 
tarifes de transport públic, de manera que siguin més 
ajustades i assequibles, i per a l’assoliment d’un nou 
sistema de finançament, i fer les gestions necessàries 
perquè aquesta participació es materialitzi amb un di-
àleg continuat tant amb la direcció de l’ATM de l’àrea 
de Barcelona com amb els representants de les admi-
nistracions en el Consell d’Administració.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a am-
pliar l’actuació de la Taula Social del Transport Pú-
blic a la resta d’autoritats territorials de la mobilitat de 
Catalunya, amb la participació dels moviments socials 
implicats en la lluita contra l’augment de les tarifes i 
per la promoció del transport públic, tant a les àrees de 
transport integrat com a les àrees territorials manca-
des d’un ens de coordinació del transport públic.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a propo-
sar al Consell d’Administració de l’ATM de l’àrea de 
Barcelona que: 

a) Reconsideri a la baixa les tarifes de transport públic 
per a l’any 2014 i apliqui als títols de més utilització, 
especialment la targeta T-10, la rebaixa que es consen-
suï amb la Taula Social del Transport Públic, per tal 
que es corresponguin més amb la variació del cost de 
la vida i de les condicions salarials de l’any anterior.

b) Apliqui a la rebaixa de les tarifes de transport pú-
blic per a l’any 2014 les majors aportacions compro-
meses pel Govern de l’Estat.

c) Aprovi un pla d’impuls de la demanda de transport 
públic, amb la finalitat d’aprofundir, revisar, millorar, 
ampliar i modificar el sistema tarifari integrat i garan-
tir-ne el finançament, de manera que s’afavoreixi l’ús 
del transport públic enfront del transport privat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a propo-
sar a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de  
Tarragona, a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat  
de l’Àrea de Lleida i a l’Autoritat Territorial de la Mo-
bilitat de l’Àrea de Girona que: 

a) Reconsiderin a la baixa les tarifes de transport pú-
blic per a l’any 2014 i apliquin la rebaixa als títols de 
més utilització, perquè es corresponguin més amb la 
variació del cost de la vida i de les condicions salarials 
de l’any anterior.

b) Aprovin un pla d’impuls de la demanda de transport 
públic, amb la finalitat d’aprofundir, revisar, millorar, 
ampliar i modificar el sistema tarifari integrat i garan-
tir-ne el finançament, de manera que s’afavoreixi l’ús 
del transport públic enfront del transport privat.

c) En el cas de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del 
Camp de Tarragona, faci efectiva, com ja ha anunci-
at, la validesa dels títols de transport multiviatge per a 
tots els trajectes, durant tots els dies de l’any i durant 
totes les hores del dia.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents perquè l’ATM de l’àrea de Barce-
lona presenti en el termini de tres mesos, amb la col-
laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya, una 
proposta concreta i aplicable de millora de les condi-
cions d’accés a la targeta bonificada per a les persones 
en situació de desocupació, amb l’objectiu que s’adapti 
més a les necessitats reals de desplaçament dels deso-
cupats que busquen feina i no tenen ingressos.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar  
la modificació de les prestacions dels títols de trans-
port de l’ATM de l’àrea de Barcelona i a presentar dins 
el 2014 un pla d’estímul de la demanda de transport 
públic que tingui l’objectiu, entre d’altres, d’afavorir 
els usuaris recurrents amb títols més flexibles pel que 
fa a períodes d’utilització i amb tarifes més atractives.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pre-
sentar dins el 2014 una o més propostes d’implanta-
ció del títol de transport integrat T-Mobilitat, sotmeses 
prèviament a debat i concertació amb la Taula Social 
del Transport Públic, en el marc d’una nova proposta 
tarifària d’orientació social i amb criteris relacionats 
amb la freqüència d’ús.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar les mesures necessàries per a fer més efi-
cient i més accessible socialment i territorialment el 
conjunt del sistema de transport públic urbà, metropo-
lità i interurbà, incrementant les freqüències, quan cal-
gui, i fomentant tant la transferència de passatgers de 
l’automòbil privat al transport públic com la intermo-
dalitat entre autobusos, trens, metros i tramvies.

b) Sotmetre a debat, en el marc de la Taula Social del 
Transport Públic, el Pla de transport de viatgers de Ca-
talunya, actualment en fase de revisió, que ha de defi-
nir a nivell estratègic els serveis de transport públic.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar 
en marxa d’una manera efectiva dins el 2014 els siste-
mes integrats de transport a les rodalies de les conur-
bacions constituïdes per l’àrea del Camp de Tarragona, 
Reus i Cambrils, l’àrea de Lleida, Cervera i Balaguer 
i l’àrea de Girona i Blanes, i avançar en la integració 
tarifària de les comarques de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà i Osona en l’àmbit territorial de l’ATM de l’àrea 
de Barcelona, d’acord amb el que estableix la dispo-
sició addicional quinzena de la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer 
les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat 
perquè es concreti i es faci efectiva dins l’exercici del 
2014 l’ampliació de l’aportació de l’Estat al finança-
ment del sistema de transport públic metropolità.

11. El Parlament de Catalunya: 

a) Insta el Govern a estudiar i presentar dins el 2014 
un informe sobre la viabilitat d’establir noves vies de 
finançament creuat que captin fons de la mobilitat pri-
vada per a afavorir sistemes alternatius de mobilitat, 
seguint l’exemple dels sistemes de transport del Gran 
Londres (Transport for London) o de l’estat de Nova 
York (Metropolitan Transportation Authority).

b) Insta el Govern de la Generalitat i el Govern de 
l’Estat a treballar conjuntament per a l’aprovació d’una 
llei específica de finançament del transport públic que 
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permeti disposar de recursos suficients per a garantir 
un nivell adequat de prestació del servei.

12. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar a l’ATM de l’àrea de Barcelona que negociï amb 
les entitats financeres les condicions d’endeutament 
del sistema de transport públic per tal de disminuir-ne 
l’impacte en els costos que es repercuteixen en la tarifa 
del transport públic metropolità.

13. El Parlament de Catalunya insta el Govern a res-
pectar en tot moment el dret de manifestació, el dret 
a la llibertat d’expressió i el dret a la mobilitat de tots 
els ciutadans, també dels ciutadans que han participat 
o participen en les mobilitzacions i concentracions de 
protesta a les diverses estacions de transport públic 
ferroviari i de metro en el marc de la campanya «Stop 
Pujades Transports».

Palau del Parlament, 13 de març de 2014

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

Moció 90/X del Parlament de Catalunya, so-
bre l’energia
Tram. 302-00130/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 14.03.2014, DSPC-P 53

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’energia (tram. 302-00130/10), presentada pel di-
putat Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans (reg. 58717), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 58719), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58721) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58734).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Redactar un pla nacional de transició energètica 
amb el màxim consens polític, econòmic i social, que 
tingui en compte les noves tendències sobre: 

1r. L’aplicació dels principis rectors continguts en 
l’Agenda 2020 de la Unió Europea sobre les energies 
fòssils i les emissions contaminants.

2n. Una acció potent relativa a l’estalvi i l’eficiència.

3r. L’increment de la mobilitat elèctrica.

4t. El foment de les xarxes tancades.

5è. El foment de l’autoconsum.

b) Donar suport a l’Institut de Recerca en Ener gia de 
Catalunya (IREC) en totes les seves línies de recerca i, 
especialment, en la investigació en energia eòlica ma-
rina en aigües profundes.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

El secretari segon La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català

Moció 91/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la política energètica
Tram. 302-00131/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 14.03.2014, DSPC-P 53

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica (tram. 302-00131/10), 
presentada pel diputat Marc Sanglas i Alcantarilla, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 58651), pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 58718), pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 58720) i pel Grup Mixt (reg. 58728).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, davant les successives 
normatives reguladores de l’Estat amb relació al sec-
tor elèctric que condicionen la capacitat normativa de 
la Generalitat, malgrat que l’article 133 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya reconeix que es tracta d’una 
competència compartida, insta el Govern a dur a ter-
me les iniciatives polítiques i jurídiques corresponents 
en defensa dels interessos dels ciutadans de Catalunya, 
com la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, 
del sector elèctric, o la presentació de recursos conten-
ciosos administratius contra l’aplicabilitat de la nor-
mativa esmentada.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cre-
ar, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació 
d’aquesta moció, una comissió d’experts en matèria 
energètica que inclogui també representants del Go-
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vern i membres d’organitzacions socials i que estudiï 
els mecanismes legals de què disposa la Generalitat 
per a influir en la fixació del preu de l’energia.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla-
dar al Govern de l’Estat la necessitat que porti a terme 
una auditoria energètica independent dels costos de la 
generació de l’energia per a cadascuna de les tipologi-
es de generació, de la composició del dèficit tarifari, 
que inclogui una revisió dels conceptes prescindibles 
en un mercat competitiu basat en l’eficiència, la inde-
pendència energètica i les energies netes, i també la 
metodologia de retribució de la producció, el transport 
i la distribució de l’energia.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convo-
car de manera imminent la Taula de la Pobresa Ener-
gètica de Catalunya, amb l’objectiu d’avaluar i acor-
dar, amb la participació de tots els agents socials de 
Catalunya, quines són les mesures que cal continuar 
impulsant a curt termini i quins són els fonaments que 
cal establir per a construir un nou model de prestació 
dels serveis bàsics.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
la revisió, durant el primer semestre del 2014, del Pla 
de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 
davant els canvis legislatius existents i els previstos en 
la reforma energètica en curs del Govern de l’Estat, que 
preveuen una desincentivació de les energies renova-
bles, de les polítiques d’estalvi i eficiència energètica i 
de la cogeneració. Aquesta revisió ha d’adaptar les pre-
visions numèriques del pla actual i les estratègies d’ac-
tuació i ha de mantenir l’aposta decidida per les ener-
gies renovables, la generació distribuïda, l’autoconsum 
i l’estalvi i l’eficiència energètics, per tal d’afavorir el 
canvi d’un sistema centralitzat de producció d’energia 
elèctrica cap a un altre que s’articuli per mitjà de siste-
mes de generació descentralitzats que permetin un con-
trol democràtic i social, amb l’objectiu d’aconseguir un 
model que faci possible una sobirania energètica com-
pleta i que Catalunya pugui satisfer els objectius quan-
titatius i qualitatius de la Unió Europea pel que fa a dis-
posar d’una energia segura, competitiva i sostenible. 
Així mateix, ha de donar suport als que han fet inversi-
ons en l’àmbit de les energies fotovoltaiques i, especial-
ment, ha de continuar amb la renegociació dels crèdits 
atorgats per l’Institut Català de Finances.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure la suspensió del procediment d’autorització de-
manat per Red Eléctrica de España, amb l’objectiu de 
replantejar i tornar a estudiar, amb relació al ramal de 
la línia de molt alta tensió de Santa Coloma de Farners 
a Riudarenes, els aspectes següents: 

a) Que s’estudiï si, en les circumstàncies socioeconò-
miques actuals i, a mitjà termini, és imprescindible la 
línia de 400 kV o si és suficient la línia actual.

b) Que, en cas que es consideri imprescindible el refor-
çament de la línia per a atendre les necessitats de sub-

ministrament actuals, s’estudiï la possibilitat de con-
vertir l’actual línia de 132 kV en una línia de 220 kV.

c) Que si, malgrat els estudis i replantejaments ante-
riors, es considera imprescindible la instal·lació de la 
línia de 400 kV, aquesta instal·lació s’executi de mane-
ra soterrada, ja que és una solució de viabilitat tècnica 
demostrada.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè s’atribueixin a les tecnologies de coge-
neració, com les plantes de tractament de purins, igual 
que es fa amb les tecnologies renovables, uns paràme-
tres retributius que donin lloc a un marge d’operació 
positiu que els permeti de continuar funcionant i te-
nir l’oportunitat d’emprendre mesures de gestió per a 
adaptar els costos d’operació al nou marc.

b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè, fins la data d’entrada en vigor del re-
ial decret que regula l’activitat de producció d’energia 
elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogene-
ració i residus, es retribueixi les plantes de tractament 
de purins amb cogeneració associada i de producció de  
biogàs amb digestió anaeròbica de la mateixa manera 
que fins la publicació del Reial decret llei 9/2013.

c) Estudiar de manera immediata mesures de suport 
financer per a les empreses que veuen amenaçada llur 
viabilitat a conseqüència del reial decret que regula la 
producció d’energia elèctrica, com ara la paperera Ali-
er, SA i les plantes de tractament de purins d’Alcarràs, 
Juneda (dues plantes), Miralcamp, l’Esquirol - Santa 
Maria de Corcó i les Masies de Voltregà.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recon-
duir, o a desestimar, en cas que no siguin adaptables, 
els diversos plans especials en tràmit de les centrals de 
biomassa projectades a Catalunya i que no s’adeqüen 
a la nova estratègia del Govern per a promoure l’apro-
fitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, 
estratègia que prioritza l’aprofitament dels usos ener-
gètics de la biomassa atenent criteris d’eficiència i di-
versificació i que aposta per no impulsar noves plantes 
de producció elèctrica.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat que porti a terme la modifica-
ció en profunditat del funcionament del mercat elèc-
tric, amb la revisió del funcionament de les subhastes 
d’energia, l’exclusió de les instal·lacions ja amortitza-
des del mercat elèctric (pool) i el garantiment d’una 
retribució justa segons el cost de producció efectiu, 
amb l’objectiu de reduir el dèficit tarifari i garantir un 
sistema transparent, equitatiu i de foment de les ener-
gies renovables.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Moció 92/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de suport a la família
Tram. 302-00132/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 28, 14.03.2014, DSPC-P 53

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 14 de març 
de 2014, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades en les polítiques de suport a la 
família (tram. 302-00132/10), presentada per la dipu-
tada Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 58650), pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 58714) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 58732).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant, per mitjà de la Secretaria de 
Família, les polítiques de suport i protecció a les fa-
mílies i l’actuació coordinada dels diversos departa-
ments de l’Administració de la Generalitat i les enti-
tats vinculades en l’àmbit familiar per a aconseguir 
la perspectiva de la família com a base d’una societat 
forta.

b) Continuar desplegant durant el 2014, en el si del Go-
vern i amb el lideratge del Departament de Benestar 
Social i Família, el Pla integral de suport a la família 
2012-2016.

c) Presentar-li, dins el 2014, l’avantprojecte de la no-
va llei de suport a les famílies, que ampliï la legisla-
ció actual de la Llei 18/2003 amb l’actualització de les 
noves situacions, atenent especialment les famílies en 
situació de vulnerabilitat, les famílies nombroses i les 
monoparentals.

d) Mantenir, tal com el Govern està fent, en les convo-
catòries del 2014 amb relació a les prestacions socials 
i ajuts públics per a atendre càrregues familiars que 

afectin les famílies, la mateixa dotació pressupostària 
que en les de l’any 2012.

e) Desenvolupar i implementar dins el 2014 el projecte 
de serveis d’atenció a les famílies (SAF) com a eines 
de prevenció, orientació i suport de tots els conflictes 
que es puguin mantenir en el si d’una família.

f) Treballar, des de la Secretaria de Família, un pro-
grama específic d’incentivació en les empreses per-
què siguin responsables en l’àmbit familiar i impulsin 
accions que fomentin el benestar de les persones i de 
llurs famílies, i estudiar incloure en la nova llei de fa-
mília el certificat d’empresa familiarment responsable.

g) Continuar impulsant, en el marc del programa 
«Créixer en família», previst en el Pla integral de su-
port a la família 2012-2016, programes de criança po-
sitiva, que potenciïn la transmissió de valors que aju-
din a prevenir conductes de risc.

h) Dotar els centres educatius de tots els instruments 
necessaris per a oferir informació i promoure la impli-
cació de la família en l’educació dels propis infants i la 
participació real i efectiva en el centre.

i) Desplegar el segon eix estratègic del Pla integral de 
suport a la família 2012-2016, el suport a la maternitat 
i l’acompanyament a la família en moments de canvi 
en el seu cicle vital. Aquest segon eix ha d’incloure, 
com a mínim: 

1r. Continuar donant suport i acompanyament en la 
maternitat a les dones en situacions de fragilitat social 
per mitjà de subvencions específiques a les entitats que 
fan aquesta tasca, i elaborar un mapa dels recursos i 
els serveis que presten aquestes entitats.

2n. Continuar treballant i donant informació, per mitjà 
del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)  
i de les oficines d’informació de l’Institut Català de les 
Dones, a les dones embarassades sobre tots els recur-
sos existents –estatals, autonòmics i locals– tant en 
l’àmbit públic com en el privat.

2. El Parlament de Catalunya acorda treballar, en el 
Parlament mateix i en el marc de la futura comissió 
específica de transició cap a la reforma horària, una 
racionalització del temps que permeti una veritable 
conciliació familiar i laboral.

Palau del Parlament, 14 de març de 2014

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català
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