10/03/2016

Resolucions aprovades al ple sobre emergència social
Els textos estan pendents de revisió i correcció. El text oficial de la
resolució aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya
Resolucions del PPC
Proposta de resolució 6. Reforma i reforç de la Renda Mínima d’Inserció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar abans de
finalitzar l’any 2016 una reforma del sistema de rendes socials que s’adeqüi a les
necessitats reals. Aquesta reforma ha d’incloure com a mínim:
1. El compliment de l’article 24.3 de l’Estatut i la Llei de Serveis Socials, on es
reconeix el dret a la ciutadania a rebre els ingressos mínims necessaris per viure
amb dignitat d’acord a les condicions legalment establertes.
2. Regular el Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social i, en el seu
marc, el dret a les prestacions econòmiques i als instruments orientats a prevenir
i afrontar situacions d’exclusió personal, familiar, social i lab oral, així com a
facilitar la inclusió d’aquells que no tinguin els recursos personals, social o
econòmics suficients per a l’exercici efectiu dels drets socials de la ciutadania.
3. Establir una sèrie de mecanismes orientats a la inclusió social i laboral, fent
especial èmfasi en la formació i preparació per a la inclusió laboral tenint en
compte que la pobresa està directament lligada al nivell de desocup ació.
4. Establir una bona planificació i avaluació dels diferents possibles receptors de
les ajudes, ajustant-les a la realitat econòmica que tenim, per tal d’evitar crear
falses expectatives.
5. Desburocratitzar i simplificar el procés de concessió de les ajudes, per tal
d’agilitzar al màxim el temps de tramitació i reduir les llistes d’espera.
6. Incrementar la dotació de les prestacions econòmiques temporals d’urgència
social que permetin pal·liar les situacions crítiques que es presenten durant la
tramitació de la renda social.
7. Presentar un mapa de prestacions socials com a eina bàsica per poder
desenvolupar una nova renda, indispensable alhora per poder coherència a tot el
sistema de protecció social lligada a una política d’inclusió social efectiva.
8. Agilitzar els procediments per accedir a una Pensió No Contributiva (PNC)
evitant incorporacions fraudulentes a la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
9. Crear un sistema complementari entre les rendes socials i els salaris laborals
de baixa quantia perquè es pugui compaginar la renda social amb una ocupació
temporal permetent la recuperació de la renda social en finalitzar el contracte.
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10. Enfortir el treball en xarxa, l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les
administracions i les organitzacions que gestionen les rendes mínimes amb
l’objectiu de millorar la qualitat en la prestació dels serveis.
Aprovat : 72 vots a favor (JxSí i PPC), 21 en contra (CSQP i CUP) i 40
abstencions (C’s i PSC)

Resolucions del PSC
Proposta de resolució 1. Per a la inclusió i la cohesió social
Des de l’any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, i ho
continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes. En aquests
moments són més d’un milió i mig de ciutadans que es troben en risc de p obresa i
d’aquest 465.200 tenen una privació material severa, és a dir, que no poden
pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar proteïna de
manera regular. Les principals causes de les noves desigualtats tenen un
component estructural. L’atur és el 17,7% de la població activa i el de llarga
durada, en només 7 anys, s’ha multiplicat per 3, la precarietat laboral ha crescu t,
la política fiscal és insuficient per reequilibrar els dèficits del sistema de prote cció
social i conseqüentment, la taxa de risc de pobresa se situa en el 20,9%. Malgrat
aquesta situació d’alarma social, comprovem amb preocupació i decepció, com
s’ha reduït la inversió en protecció social i també en totes les polítiques públiques
que tenen a veure amb la reactivació econòmica com són les polít iques sectorials,
industrials, de recerca o d’atenció a treballadors i teixit productiu.
Aquest Parlament va celebrar un Ple Extraordinari d’increment de la pobresa i les
desigualtats de les mateixes característiques fa dos anys. La Taula d’Entitats del
Tercer Sector de Catalunya va emetre un comunicat dient que «Les entitats
socials consideren insuficients els acords del Parlament sobre la pobresa», i que
les 18 resolucions aprovades al Ple, suposaven «tímids avenços en temes com les
beques menjador, la pobresa energètica o la renda mínima d’inserció». Aquest
era el sentir general de les entitats socials i els agents socials. Dos anys més
tard, malauradament, molts dels acords no s’han convertit en realitat. En el
mateix sentit, el Consell Assessor en matèria social del Govern (CAPSIF) va
demanar superar els plantejaments partidistes de totes les forces polítiques que
es van fer al Ple i arribar a un consens social i polític que respongui als problemes
socials actuals. El CAPSIF afirmava que «és necessari demostrar que el model de
societat que desitgem en el nostre futur immediat anteposa les pe rsones a
qualsevol altre interès» i demanava l’aplicació de les resolucions acordades en el
Ple sobre la pobresa en el termini màxim de sis mesos. També recoman ava la
identificació de nous recursos per lluitar contra la pobresa. En aquet sentit,
apostava per realitzar canvis en la gestió econòmica per a perseguir el frau fiscal,
realitzar una veritable contenció de les despeses no urgents i crear un fons
d’inversió específic per aquest objectiu que podria generar un sentiment de
solidaritat entre la ciutadania. Tot i ser conscients de les enormes retallades
pressupostàries estatals per a polítiques socials a Catalunya, el Consell diu que
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«cal modificar les prioritats, essent la primera d’elles les persones».
Dos anys més tard, considerem imprescindible que des del diàleg i negociació
amb el món local i els agents socials, s’acordin les polítiques i els recursos, a
mitjà i llarg termini, que garanteixin les necessitats bàsiques davant la
vulnerabilitat de les persones en risc d’exclusió social, alhora que es p romoguin
accions preventives, de promoció de l’autonomia i oportunitats de les persones.
Per aquests motius es proposa la següent Proposta de resolució:
1. El Parlament de Catalunya constata la manca de recursos materials i humans
per al desplegament de les polítiques socials destinades a garantir els drets
bàsics, subjectius i universals.
2. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement a l’esforç d’entitats socials i del
món local en la defensa dels drets socials i de la igualtat d’oportunitats tot
treballant en benefici i suport dels col·lectius més vulnerables, i per una societat
més inclusiva que sigui garant de drets socials i que combati, fermament, les
desigualtats, l’exclusió i les causes que les provoquen. També reconeixem les
funcions dels agents econòmics i socials i especialment els sindicats en favor de
les condicions de treball a les empreses.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar el Pla per a la Inclusió i la
Cohesió Social a Catalunya amb una durada de quatre anys. El Pla r ecollirà les
estratègies globals d’inclusió activa que combinin mesures or ientades als mercats
de treball inclusius, l’accés als serveis de l’Estat del Benestar de qualitat i a uns
ingressos mínims adequats. Per a l’elaboració del Pla es disposarà d’un dia gnòstic
de situació, indicadors de seguiment i avaluació així com un co mpromís econòmic
que podrà ser revisat segons l’evolució dels indicadors. Una Comissió
interadministrativa, presidida pel Govern i formada per una representació de
totes les administracions, que gestionen recursos públics en matèria d’inclusió
social i laboral elaborarà propostes al projecte de pla, recollint les directrius
d’intervenció de les diferents administracions. El Consell de Governs Locals,
Consell de Treball, Econòmic i Social i el Consell General de Serveis Socials
elaboraran dictàmens previs i de valoració del Pla.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiniciar els contactes amb els
agents econòmics i socials per establir les bases d’un diàleg social que permeti
acordar les reformes i directrius per fer possible un model de dese nvolupament
sostenible social, econòmica i mediambientalment. Un acord que posi l’accent en
el nostre teixit industrial i que tingui com a objectiu la reactivació econòmica al
servei d’una ocupació de qualitat i amb drets. Un model econòmic basat en el
coneixement i la innovació, i no pas en la precarietat laboral i la devaluació
salarial.
Aprovat : 123 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i PPC) i 10 en contra
(CUP)
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Proposta de resolució 2. Garantia dels drets de la infància
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Portar a terme el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, del 27 de
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, establint un
calendari per al seu desplegament en dos mesos.
2. Dotar la consignació pressupostària necessària en els propers pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per donar compliment a la Llei 14/2010.
3. Convocar en el termini de dos mesos la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya per tal que aquesta estableixi un calendari efectiu per al correcte
desplegament del Pacte per a la Infància de Catalunya.
4. Estudiar la implantació d’una prestació econòmica per a la criança adreçada als
infants de 0-18 anys, concebuda com a ingrés directe que ajudaria a compactar
les diferents ajudes i prestacions actualment existents.
5. Treballar en una estratègia Integral per eradicar la violència contra la infància.
6. Incorporar dins del Pacte per la Infància una estratègia definida d’intervenció
amb les famílies demandants de protecció internacional o refugiades amb infants
a càrrec a Catalunya.
7. Presentar al Parlament durant el primer semestre de 2016, l’avaluació del
protocol de detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició.
Aprovat : 123 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i PPC) i 10 abstencions
(CUP)

Proposta de resolució 3. Educació
Necessitats educatives especials
1. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament a compartir les
dades, a les taules mixtes de planificació, sobre el volum d’infants amb
necessitats educatives especials (NEE) i l’ampliació dels recursos i serveis
necessaris per a l’escola inclusiva, assegurant l’assignació del personal de suport
necessari a l’escola ordinària, així com a implantar la quantitat d’USEE (Unitats de
Suport a l’Educació Especial) necessàries per a donar resposta a les necessitats
de l’alumnat i a les seves famílies.
Ajuts i suport educatiu - famílies i barris vulnerables
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar en el curs 2016 -2017
els ajuts per llibres de text, material didàctic i transport escolar per garantir la
igualtat d’accés a l’educació.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar en el curs 2016-2017
els projectes comunitaris i el treball educatiu d’entorn en les zones i els barris
socioeconòmicament més deprimits, preveient un suport educatiu extraord inari en
els centres públics on sigui necessari.
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Igualtat d’accés al lleure educatiu, cultural i esportiu
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés de tots els infants
al lleure educatiu, cultural i esportiu (sortides i colònies escolars incloses) amb
programes de suport o preus públics bonificats.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les subvencions a les
AMPES per a la organització d’activitats extraescolars.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)

Proposta de resolució 8. Aprofitament dels excedents alimentaris
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Portar a terme mesures per promoure l’aprofitament dels excedents
alimentaris dels sectors de la hostaleria, restauració, supermercats, hipermercats
i mercats, en col·laboració amb entitats socials d’arreu del territori de C atalunya.
2. Desenvolupar, durant l’actual legislatura, un Pla Nacional de Lluita contra el
Malbaratament Alimentari a Catalunya.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)

Resolucions conjuntes del PSC i CSQP
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. «1. Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els
sol·licitants de beques menjador que compleixin els barems per l’atorgament d’ajuts, en
les diferents etapes educatives i revisar, a més, aquests barems per tal d’assegurar
l’accés a beques als infants i adolescents d’aquelles famílies amb ingressos inferiors al
llindar de risc de pobres calculat anualment per l’Idescat a partir de l’enquesta de
condicions de vida.»
2. Garantir mitjançant altres fórmules la suficiència alimentària de l’alumnat que
ho requereixi en els centres de secundària que tinguin establerta una jornada
lectiva compactada.
3. Assegurar que el Govern pugui donar resposta a la suficiència alimentària dels
menors que ho requereixin també en períodes no lectius, que les famílies
coneguin que són beneficiàries de les ajudes abans de l’1 de setembre i que la
convocatòria d’accés quedi oberta durant tot l’any escolar.
4.«Garantir als consells comarcals i ajuntaments els recursos econòmics necessaris per
garantir la suficiència de les beques menjador.»
5. Apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que
sigui més àgil, absolutament transparent i garanteixi l’homogeneïtzació de criteris
en tot el territori, eliminant el tram variable que genera confusió i manca de
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transparència, alhora que no té l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna
resposta adient en el temps convenient. Aquesta revisió del model es farà de
forma consensuada amb els consells comarcals per incrementar l’eficiència i
l’eficàcia en la gestió, per a garantir-ne els objectius i cobrir les necessitats.
6. Informar al Parlament de Catalunya, abans de finalitzar el curs 2015 -2016, de
la situació de l’atorgament de les beques menjador per aquest curs i sobre el
desenvolupament del protocol de malnutrició infantil.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)

Resolucions de CSQP
Proposta de resolució 1, sobre igualtat de gènere en el treball
Exposició de motius

Segons l’informe del 8 de març, a propòsit de les condicions de vida i treball de
les dones de Catalunya, les dones cobren una quarta part menys de la mitjana
salarial anual dels homes, una bretxa del 25,1% l’any 2013 a Catalunya, s egons
les dades de la darrera Enquesta d’Estructura Salarial, publicada el 2015. L’any
2013, doncs, es va tornar a incrementar la bretxa salarial entre dones i homes en
el salari anual.
Atès que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
s’ocupa de la igualtat en el món laboral i en molts dels seus articles queda
reflectit:
«Article 10. Contractació del sector públic
»1. Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de
contractes del sector públic tenen la consideració d’Administració pública, per
mitjà de llurs òrgans de contractació, han de procurar d’incloure clàus ules socials
en les bases de la contractació amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i
d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral. Amb aquesta finalitat,
d’acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, han de:

»a) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública.
»b) Incloure condicions d’execució dels treballs objecte del contracte, per raó de
les quals l’adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i
homes.
»c) Indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de
puntuació addicional per a les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el
cas que no hi estiguin obligades per llei, i les que disposin del di stintiu català
d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat a què fa referència l’article 35 o
adoptin mesures destinades a assolir la igualtat d’oportunitats que perdurin en el
temps i mantinguin l’efectivitat, segons el que s’estableixi per reglament.
»Article 15. Plans d’igualtat de dones i homes del sector públic
»1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i el s
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organismes públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i
privades, que gestionen serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes
destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni
col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir
l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i
homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball
remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de les
condicions de treball.
»2. Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur
servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el
conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.
»3. La Generalitat ha de vetllar perquè les administracions corporatives, les
organitzacions empresarials i sindicals, les entitats sense ànim de lucre, els
consorcis i tota mena d’entitats que gestionin serveis públics disposin de plans
d’igualtat.
»Article 16. Polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública
»5. Els poders públics han de fer periòdicament una anàlisi de llocs de treball per
a valorar el grau de compliment del principi d’igualtat de retribució de dones i
homes, i prendre les mesures correctores per a eradicar les diferències salar ials.
»Article 32. Promoció de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral
»3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els processos de
selecció, la classificació professional, la valoració dels llocs de treball, les
retribucions i la promoció professional.»

L’experiència acumulada ens fa afirmar, però, que aquest tipus d’objectius només
s’assoleixen quan hi ha almenys una figura específica encarregada de perseguirlos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Recuperar la Direcció General d’Igualtat en el treball dins del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
2. Dotar-la de contingut i pressupost.
Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i PPC) i 9 abstencions
(CUP)
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Proposta de resolució 2, per garantir l’allotjament de les víctimes de
violència masclista
Exposició de motius

La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista impulsa una
xarxa d’atenció i recuperació integrals. Un dels eixos principals d’aquesta xarxa
és oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari a nivell
residencial, per a dones que han patit una situació de violència i per als seus fills i
filles a càrrec.
Les dones que arriben als recursos especialitzats de cases d’acollida ho fan p er
sortir amb caràcter d’urgència de la situació de violència que pateixen elles i els
seus fills i filles amb una greu amenaça i risc per a la seva vida.
Les cases d’acollida acostumen a ser un recurs per un determinat perfil de dones
que pateixen violència i que es caracteritza per una major vulnerabilitat social ja
que hi ha una major pèrdua de vincles socials, laborals i familiars degut a la
situació de maltractament que, prèviament, les ha aïllat socialment. Per tant, són
dones amb una major dependència als serveis socials, amb manca de xarxa, amb
majors dificultats per la inserció laboral i amb un treball psico -social molt
important a fer per superar la dependència emocional amb el seu agressor i
reconstruir el seu propi projecte de vida.
Actualment, la manca de recursos en l’atenció a la violència masclista implica una
vulneració sobre el dret de les dones a la seva seguretat i la protecció. Els serveis
socials municipals no disposen de places en serveis especialitzats. Sovint l’única
solució possible és l’allotjament d’urgència en places hoteleres allunyades del
domicili i municipi de les dones víctimes. Quan a més hi ha nens i nenes menors
d’edat, l’itinerari que moltes d’elles realitzen per sortir de la violència es
converteix en un autèntic calvari. Les institucions revictimitzen així les dones i els
seus fills i filles.
Per tots aquests motius, Catalunya Sí que es Pot presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incrementar, durant l’any 2016, el nombre d’habitatges destinats a les dones
víctimes de violència masclista i els seus filles i filles, i dotar -los
pressupostàriament.
2. Lliurar, en el termini màxim de dos mesos, a la Comissió d’Igualtat de les
Persones del Parlament, un pla calendaritzat i dotat pressupostàriament, de
l’increment previst de fer en aquest recurs d’emergència durant aquest any, i de
la previsió d’increments per a l’any vinent.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)
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Proposta de resolució 4, sobre les tarifes del transport públic
Exposició de motius

El transport públic és el quart pilar de l’Estat del Benestar, juntament amb
l’habitatge, la sanitat i l’educació. Ho és pel fet que és l’eina que dóna accés tant
al dret d’habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats laborals i d’oci que
es generen arreu del territori, sense exclusió del 50% de la població catalana que
no té permís de conduir.
Ningú discuteix la importància del transport públic en matèria de sostenibilitat i
equitat social però els seus beneficis, tot i repercutir en el conjunt de la societat,
no figuren a cap compte de resultats.
Cal acabar amb la criminalització del transport públic, al que, de manera
interessada i falsa, s’acusa de ser menys rendible que el transport privat, cosa
que no és certa ni des del punt de vista ambiental, ni social ni tampoc econòmic,
pel simple fet que no s’imputen al transport privat els costos que externalitza i
que acaba pagant tota la societat, com els costos de construcció, ampliació i
manteniment de les carreteres i vies que s’han de sobredimensionar degut a la
pressió del tràfic privat, els costos de congestió, l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle, i de partícules i substàncies que afecten la qualitat de l’aire i la salut
pública i són causa de milers de morts prematures, el soroll, els accidents, etc.
La recent Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport
públic de Catalunya, aprovada la passada legislatura, ha posat de manifest que
cal tota una altra comptabilitat dels costos del transport públic i privat, de forma
que el transport públic tingui un sistema de finançament que sigui clar, entenedor
i unificat, que separi clarament les inversions de les despeses de funcionament,
sens perjudici de la informació comptable que permeti identificar les unes i les
altres i donar un tractament adequat a l’amortització de l’ immobilitzat.
La situació actual del finançament del transport públic posa de manifest que ara
cal anar una mica més enllà i establir un marc global de finançament de la
mobilitat que permeti transferir recursos entre la mobilitat privada i la pública i
fer polítiques de mobilitat més ambicioses que les actuals.
Per aquest motiu, mentre l’administració treballa per fer front als reptes d’aquest
servei com és l’estímul de la demanda i la reducció dels costos operatius, hem de
fer efectius els principis de «tarifació social» que la llei de finançament del
sistema de transport preveu, per tal d’aconseguir que sigui un mitjà atractiu,
eficient i assequible a tots els sectors socials, especialment als sectors més
vulnerables i d’altres col·lectius en risc d’exclusió o pels que la mobilitat es
converteix en un mitjà imprescindible per la formació, la ocupació i la qualitat de
vida en general –persones amb dificultats de mobilitat, etc.
És per això que la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de
transport públic de Catalunya contempla, d’una part la necessitat d’introduir, en
el proper exercici una tarifació social que permeti la mobilitat en transport públic
de tots els usuaris, amb independència de llurs recursos econòmics, estat físic o
situació sociolaboral. concretament els articles 8, 13 i 15 obliguen a la creació
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d’un títol general de transport destinat a fer efectiu l’accés a un tran sport públic
assequible i fidelitzar-ne la utilització, i també d’un o diversos títols socials i
ambientals que incorporin les polítiques públiques de cohesió social i sostenibilitat
ambiental, a través d’una tarifació especial per a col·lectius en risc.
Per assolir el desplegament d’aquesta llei, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí
que es Pot presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Adoptar les mesures oportunes per tal que es puguin implementar quan abans, a
tot el territori de Catalunya:
1. El títol general de transport pels usuaris habituals, amb una tarifa a ssequible
per tal de fer efectiu l’accés a un transport públic assequible i fidelitzar-ne la
utilització, i
2. Un o diversos títols socials i ambientals que incorporin les polítiques públiques
de cohesió social i sostenibilitat ambiental, a través d’una tarifació especial per a
col·lectius en risc, amb especial atenció i prioritat a les persones en situ ació
d’atur, persones en risc d’exclusió social, joves i estudiants i els demés col·lectius
previstos a la llei 21/2015 que permeti la mobilitat en transpor t públic de tots els
usuaris, amb independència de llurs recursos econòmics, estat físic o situació
sociolaboral.
3. Que es prevegin les partides econòmiques suficients per cobrir els diferencials de
preu de les tarifes de transport, amb càrrec a cada departament competent en la
política social que es tracti, de conformitat amb el que es preveu a l’article 8 de la llei
21/2015 sobre aportacions de les polítiques socials al sistema de tarifació del transport
públic que estableix que: “Les reduccions, les bonificacions i les subvencions a les
tarifes del transport públic destinades a subvenir a les despeses de transport de
determinats col·lectius o persones són assumides a càrrec dels programes específics
destinats a aquestes finalitats en els pressupostos dels organismes o entitats públiques
o privades responsables de l’execució de les polítiques corresponents i s’han d’aportar
al finançament del sistema mitjançant els convenis que pertoqui.”»
4. A promoure, amb la col·laboració de les administracions locals i les autoritats
metropolitanes o consorcials de transport de les diverses conurbacions de
Catalunya:
4.1. Les actuacions necessàries per aplicar la integració tarifària que cobreixi la
totalitat del territori de Catalunya, amb un únic pagament integrat que inclogui el
transbordament i afavoreixi la intermodalitat.
4.2. Unificar les actuals zones de tarifació diferenciada a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i els seus entorns, i constituir les àrees de gestió tarifària integrada del
transport públic per tots els desplaçaments que s’hi efectuïn dins d’un espai de
temps i independentment dels canvis intermodals i de la distància recorreguda.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)
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Proposta de resolució 5, sobre la regularització de les persones estrangeres
Una de les manifestacions més sagnants de les desigualtats que pateix la nostra
societat té a veure amb la vulnerabilitat de persones estrangeres que encara es
troben en situació irregular. Moltes d’aquestes persones, porten anys a
Catalunya, amb treball –o petits treballs precaris– i família inserida al nostre país,
infants escolaritzats, vida social activa, etc. però pateixen el efectes combinats de
la degradació del mercat laboral i d’unes polítiques d’estrangeria cada cop més
restrictives, que no els permeten regularitzar la seva situació administrativa.
L’actual sistema d’estrangeria a l’Estat Espanyol vincula la obtenció del permís de
residencia i treball, així com les successives renovacions d’aquest permís, a la
existència d’un contracte de treball de 40 hores setmanals o un salari igual o
superior al SMI. Aquest requisit és molt difícil d’aconseguir, per no dir impossible,
en el context actual de crisis econòmica i amb una taxa d’atur que a les persones
estrangeres afecta en un 35%.
Tot i que és l’estat espanyol qui té la competència de lliurar els permisos de
residencia i treball, les normatives d’estrangeria donen competències també a les
comunitats autònomes i institucions locals per fer els informes d’arrelament –
entre altres– que, en cas de no ser favorables, poden impedir la regularització de
moltes famílies. En aquest sentit, el paper dels ajuntaments i de la Generalitat de
Catalunya pot resultar cabdal per prevenir situacions d’irregularitat. És evident
que el simple fet de no disposar de permís de residència i treball per poder
treballar en condicions, col·loca les persones afectades en una situació de
vulnerabilitat, i per tant amb més possibilitats de ser afectades, tant elles com les
seves famílies de situacions de discriminació al mercat laboral, a centres
educatius i sanitaris i a l’accés a recursos en general, a més a més de afectar a la
seva dignitat com a persones.
Un altre element rellevant pel que fa a l’obtenció del permís de residència i del
permís de treball és l’acreditació de tres anys de residència ininterrompuda a
l’Estat espanyol. Aquesta acreditació es realitza mitjançant el padró municipal.
Tota persona que visqui al nostre país té el dret –i alhora l’obligació–
d’empadronar-se a la població on resideix, independentment de la seva
nacionalitat o condició administrativa i així poder accedir a recursos al seu
municipi. Per altra banda, el padró és l’eina que permet a les administracions
conèixer el nombre de persones que viuen a cada localitat i atendre les seves
necessitats.
Així, doncs, esdevé imprescindible cercar els mecanismes i adoptar les mesures
que ens ajudin a combatre la estratificació social i la exclusió, donant la
possibilitat a les persones estrangeres residents a Catalunya que es tr oben en
situació irregular de poder obtenir papers. Això és un pas important per a que
puguin millorar la seva qualitat de vida i recuperar la seva dignitat com a
persones. Eliminar els obstacles administratius que dificulten la vida de les
persones estrangeres que es troben en situació irregular, i poder facilitar així la
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seva inserció en el món laboral i el seu arrelament social és una forma d’atenuar
la emergència social i alhora, poder millorar el benestar del conjunt de la
ciutadania.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Sol·licitar a les administracions competents que, atès l’actual context de crisi i
d’atur, flexibilitzin les condicions per a la obtenció i renovació dels permisos de
residència i de treball de les persones estrangeres.
«2. Introduir els canvis necessaris en la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per tal que
els informes d’arrelament o d’integració emesos a Catalunya siguin favorables per
aquelles persones que, en haver perdut la feina o en no disposar del contracte de
treball requerit, es trobin en situació irregular i acreditin situació de vulnerabilitat,
puguin acreditar els mitjans econòmics que exigeix la Llei i el Reglament d’Estrangeria a
través de l’empara d’una entitat d’utilitat pública.»
3. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat Espanyol per a
flexibilitzar la concessió de permisos de residència i de treball, sol·licitant que els
informes de la Generalitat obrin una via de regularització.
4. Instar les administracions locals per tal que, en virtut de la legislació vigent,
llevin obstacles, facilitin i promoguin l’empadronament efectiu de totes les
persones que habiten als diferents municipis, més enllà de les condicions de
residència o la situació administrativa d’aquestes persones.
5. Suprimir les taxes establertes per la Generalitat pel que fa als informes
d’arrelament que depenen d’ella, instant la resta d’administracions a adoptar
igual mesura de facilitació dels tràmits d’estrangeria.
6. Instar la Direcció General per a la Immigració així com la resta d’organismes
competents perquè elaborin un programa de prevenció de la irregularitat
sobrevinguda per mirar d’evitar que un major nombre de ciutadane s i ciutadans
de nacionalitat estrangera es vegin privats dels seus permisos de residència o de
treball.
Aprovat : 83 a favor (JxSí, CSQP i CUP), 10 en contra (PPC) i 40
abstencions (C’s i PSC)

Proposta de resolució 6. Informe anual del progrés social de Catalunya
Amb la finalitat de situar com a prioritat, tant el debat polític com en l’acció de
Govern, les desigualtats socials i el desenvolupament sostenible tal i com d’altres
països del nostre entorn fan, a través d’indicadors més reals sobre el re ndiment
econòmic i el progrés social i l’impacte real tant mediambiental com en el
benestar de la ciutadania de les mesures aprovades pel Govern, i per donar
compliment a allò aprovat a la Moció 219/X del Parlament de Cat alunya, de 18 de
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juny de 2015, sobre el progrés social i la lluita contra les desigualtats.
El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en
indicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qu alitat de
vida, benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de
servir de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la
Generalitat en la lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.
En el procés de definició dels indicadors i d’elaboració de l’informe hi han de
participar l’Idescat, persones de l’àmbit acadèmic i experts en aquesta matèria de
reconegut prestigi.
2. Elaborar, a partir de l’informe del progrés social, mesures d’aplicació
immediata per a combatre les desigualtats socials, d’acord amb el món local i els
agents econòmics i socials, tal com estableix la Moció 151/X del Parlament de
Catalunya, sobre les polítiques socials.
3. Fer anualment un debat al Parlament per avaluar, mitjançant l’informe del
progrés social, l’impacte de les polítiques públiques de la Generalitat en l’estat de
la inclusió social, el benestar dels ciutadans i el desenvolupament sostenible,
tenint en compte el punt 1.f de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)

Proposta de resolució 7, per a la millora de la garantia juvenil
Exposició de motius

El Pla de Garantia Juvenil a Catalunya dista molt de ser suficient per afrontar el
greu problema d’atur juvenil que pateix la nostra societat. L’atur juvenil a
Catalunya és ja d’un 39% segons les dades de l’Idescat corresponents al 4t
trimestre de 2015, i representa un mal endèmic lluny de ser solucionat.
La precarietat laboral va en clar augment. Des de l’any 2010, la taxa de
temporalitat laboral que pateixen els i les joves ha anat creixent. El darrer
trimestre de 2015, gairebé la meitat de joves ocupades tenia un contracte
temporal (un 47,5%), mentre que la taxa d’atur juvenil de llarga durada se
situava sobre l’11,4%. És a dir, 4 de cada 10 joves a l’atur feia més d’un any que
cercava feina.
El jovent avui en dia no treballa, o treballa en condicions precàries. Ser jove
significa temporalitat, pràctiques no remunerades, salaris molt baixos. El
concepte «treball juvenil» amaga implícitament aquesta categorització que a
alguns els pot semblar molt lògica, però que ha accentuat la pobresa juvenil
durant els últims anys, tal i com es deia a l’informe del pla General de polítiques
de joventut elaborat pel mateix Govern l’any 2013.
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L’aplicació de la garantia juvenil no ha estat suficient per combatre aquesta
situació. En gran part perquè no ataca l’arrel del problema, i l’ús del concepte de
pràctiques, de contractes temporals i de salaris baixos no fa més que col·laborar
en aquesta realitat que sembla que ens toca viure als joves obligatòriament.
Per altra banda la participació dels agents creadors de precarietat, com les
empreses de treball temporal i les agències de col·locació diu molt poc de la
voluntat d’acabar amb la precarietat a l’hora que construeix un espai on els diners
públics s’escolen en forma de plusvàlua.
Com a exemple, i segons el CNJC en el seu informe de febrer de 2016, és
preocupant que tot el cicle de captació, orientació i assessoria de la persona jove,
fins a la formació i prospecció i inserció al món laboral o lectiu, p ugui arribar a
passar per una entitat externa a l’administració. En aquest sentit, tal i com
s’inclou a les convocatòries d’aquest tipus de programes, la dotació econòmica
finalment rebuda per l’entitat dependrà del nombre de joves que es mantinguin
en el programa i que arribin fins al final del procés. Creiem que es pot generar
així un efecte pervers, i és que les entitats adjudicatàries d’un projecte vinculat a
la garantia juvenil tindrien un incentiu a oferir els serveis que ja tenen en cartera,
més que no pas oferir un itinerari personalitzat a les necessitats i perfil de les
persones que s’han acollit a la garantia juvenil, que pogués implicar derivar -la
fora del circuit propi.
Per altre banda, en els programes que sota la garantia juvenil s’inclou una fase
d’inserció laboral (projecte Integrals), només s’exigeix a les empreses i
organitzacions que s’hi acullen un topall mínim d’inserció del 30% i 20% en el
món laboral respectivament, el qual és visiblement insuficient per garantir una
solució sostenible a l’actual atur i precarietat laborals.
Un cop aquests joves troben treball ens trobem problemàtiques diverses.
Pràctiques no remunerades que acaben substituint llocs de feina estables.
Temporalitat molt alta en la majoria de contractacions que després permeten una
rotació dels llocs de treball on l’empresa es beneficia del pla de Garantia Juvenil
de Catalunya i Estatal a canvi de crear precarietat i formacions sense utilitat ni
sortida en sectors sense futur.
Necessitem establir uns criteris i requisits clars als plans integrals del pla de
Garantia Juvenil, per tal de que aportin feina de qualitat i futur per als nostres
joves evitant que estiguin presents en la totalitat del cicle del jove durant el seu
programa, així com establint criteris qualitatius de compliment de requisits en
tant la qualitat de la feina final. A més a més, del fet que es consideri rellevant la
figura de la pràctica no laboral, cal que aquesta obeeixi als criteris recollits en la
Resolució 1119/X del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’un grup de
treball per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar el programa
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Garantia Juvenil 2014-2020 per tal d’incloure en el Pla d’actuació 2016 canvis i
iniciatives per combatre la situació greu d’atur que viuen els joves en el nostre
país i que contempli els eixos següents:
La Garantia Juvenil no pot ser generadora de situacions de precarietat al jovent
per això proposem que:
1. El Parlament insta el Govern a lluitar contra les beques fraudulentes,
l’economia submergida i els falsos autònoms. Aquestes situacions, que no
suposen el reconeixement de cap dret per al treballador o treballadora,
encobreixen relacions laborals i per tant han de ser cobertes amb contractes
formals.
Les ETT i les agències de col·locació no poden beneficiar-se de fons públics per
això:
2. El Parlament insta el Govern a augmentar el control i regulació de les Empreses de
Treball Temporal i les agències de col·locació per tal de vetllar pel foment del treball de
qualitat i la no precarització del treball juvenil, així com minimitzar la seva participació
en els plans de garantia juvenil en favor del SOC. Entenent que el Servei d’Ocupació
Públic de Catalunya és l’autèntic garant de la igualtat d’oportunitats.
Cal que els contractants que es beneficien dels programes de Garantia Juvenil
compleixin un seguit de requisits que assegurin el valor social d’aquest pla:
3. El Parlament insta el Govern a establir les condicions i requisits de contractació
per als joves que participen de les diferents mesures de Garantia Juvenil
següents, amb l’objectiu de servir de garantia per a l’ocupació estable i de
qualitat:
«3.1. Afavorint aquelles empreses que fomentin la contractació estable en detriment de
les empreses que practiquen l’encadenament de contractes temporals per tal d’evitar
l’ús de la garantia juvenil com a mecanisme de rotació de personal jove.»
3.2. Penalitzant les empreses que usen de forma sistemàtica les pràctiques
laborals sense la creació a posteriori de llocs de feina estables.
3.3. Augmentant el topall mínim d’inserció laboral dels plans integrals al 50%.
3.4. Obligant a la presentació de plans personalitzats d’inserció laboral a cada
jove en els plans integrals, essent aquests fiscalitzats per l’administració.
Aprovat : 123 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 10 en contra
(PPC)

Proposta de resolució 8, per a la derogació de la reforma laboral i per un
treball digne
El Parlament de Catalunya constata:
Que la darrera crisi econòmica ha estat aprofitada per imposar polítiques de
desregulació de les relacions laborals i debilitament de la negociació col·lectiva
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que han propiciat greus desequilibris entre els interessos dels treb alladors i de les
empreses i ha provocat un augment de la precarietat laboral en totes les seves
dimensions, una depreciació dels salaris, un augment de la desigualtat i l’aparició
amb molta intensitat de pobresa, fins i tot entre treballadors amb feina. Tots
aquests factors afecten especialment a les dones.
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:
1. Exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa de les iniciatives legislatives que
impulsin la derogació de les recents reformes laborals, i molt especialment
l’aprovada per la Llei 3/2012.
2. Sol·licitar al Govern de l’Estat la posada en marxa de les reformes legislatives
necessàries per recuperar el nivell de protecció social existent fins al Juny del
2012 i molt especialment la cobertura de les persones majors de 45 anys.
3. Plantejar al Govern de l’Estat la recuperació de la figura de l’autorització
administrativa prèvia per part de l’autoritat laboral en els supòsits de suspensió o
rescissió col·lectiva de contractes per raons econòmiques, tecnològiques,
productives i organitzatives.
4. Propiciar espais de concertació social que permetin iniciar un procés de millora
de la qualitat de l’ocupació i dignificació salarial pels treballadors/res catalans.
5. Utilitzar de manera activa les competències del Govern català en matèria de
mediació e intervenció com autoritat laboral en les reestructuracions
empresarials, especialment quan comportin processos de deslocalització.
6. Posar en marxa un Pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que
tingui com a objectiu la prioritat en l’eradicació de la desigualtat salarial per
raons de gènere, la persecució del frau i abusos en la contractació i co ndicions de
treball. Amb un especial incidència en aquelles actuacions que castiguen
especialment a les dones, com l’ús abusiu i fraudulent del contracte a temps
parcial i les hores extres treballades i no cobrades.
7. Dotar els pressupostos del 2016 dels recursos propis que permetin potenciar
les polítiques actives d’ocupació i formació, de manera complementària a la
utilització dels recursos del Fons Social Europeu pel període 2016/2020.
8. Incentivar la posada en marxa de Plans d’ocupació local que tinguin com a
objectiu la promoció de l’ocupació, amb especial atenció als joves, aturats de
llarga durada i majors de 45 anys.
9. Posar en marxa de manera urgent i immediata un Pla de xoc per permetre
l’acreditació professional de les persones aturades de llarga durada (que portin
més d’un any en atur), a fi i efecte que l’acreditació professional que adquireixen
a partir de la seva experiència laboral sigui un factor que faciliti la seva inserció
laboral.
Aprovat : 64 vots a favor (PSC, CSQP, CUP i 27 de JxSí), 12 en contra
(PPC i 2 de JxSí) i 57 abstencions (C’s i 33 de JxSí)

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat
Tel. 933 046 610

Proposta de resolució 10. Estudi sobre els professionals de serveis socials
Els professionals dels serveis socials gestionen situacions i problemàtiques
(dificultats econòmiques, malalties i/o addiccions, violència, estrès...), amb una
alta càrrega emocional i de patiment per part de les persones ateses, i que poden
provocar un desgast amb diversos riscos associats per als professionals i per als
usuaris. Per prevenir-los, la Llei de serveis socials, en l’article 45, preveu que
l’Administració garanteixi «la supervisió, el suport tècnic i la formació pe rmanent
que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les demandes de
la població», però es desconeix en quina mesura s’estan complint i el col·lectiu
professional detecta indicis que les actuacions desenvolupades fins al moment
podrien ser insuficients.
Per tal de conèixer la situació real en termes de riscos, efectes (baixes laborals
vinculades al desgast o burnout, per exemple) i mesures adoptades per prevenirlos, el Col·legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) demana a la Gen eralitat la
realització d’un estudi en col·laboració amb el col·lectiu que permeti impulsar
millores a partir d’una diagnosi acurada. L’objectiu a mitjà i llarg termini és
construir una «cultura de la cura» al voltant de tres eixos: el dret a cuidar l’altre,
el dret a cuidar-se un mateix i la responsabilitat de les organitzacions de cuidar
les persones.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, a elaborar un estudi,
en col·laboració amb el col·lectiu de professionals dels serveis socials, per tal de
determinar en quina mesura s’estan complint les actuacions de suport i seguiment
previstes per la Llei de serveis socials amb la finalitat de millorar l’atenció a les
persones i d’evitar riscos per part dels professionals.
Aprovat : 133 vots a favor (unanimitat)

Resolucions de C’s, PSC, CSQP i PPC
Proposta de resolució. De creació d’una Comissió de Seguiment dels Acords
aprovats
Donat l’escàs compliment de les resolucions i acords presos en els plens
extraordinaris de la Xa Legislatura del Parlament de Catalunya (Ple Extraordinari
sobre Pobresa i Desigualtats, Ple Extraordinari de Joventut i Ple Extr aordinari
sobre Salut).
Els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
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1. Crear, en el termini màxim de 2 mesos, una Comissió de Seguiment –amb
representació del Govern de la Generalitat de Catalunya, els gr ups parlamentaris i
les entitats socials i professionals del sector– dels acords adoptats en el present
Ple Extraordinari sobre Emergència Social.
2. Donar compte en cadascuna de les Comissions Parlamentàries corresponents
del grau d’acompliment dels acords presos, un cop s’hagi reunit la Comissió de
Seguiment.
3. Publicar a la web de la Generalitat cadascun dels compromisos adquirits al Ple
Extraordinari sobre Emergència Social, així com el grau de compliment dels
mateixos, amb una actualització bimestral, per tal que siguin de consulta pública.
Aprovat : 133 vots a favor (Unanimitat)

Resolucions de la CUP
Proposta de resolució 1. Reforma laboral
Avui podem constatar que la reforma laboral aprovada el 2012 no ha assolit cap
dels objectius que el Govern anunciava: no ha frenat la destrucció d’o cupació i no
ha eliminat la temporalitat. Sense millorar les condicions que regulen el me rcat
laboral difícilment es podrà lliurar amb èxit cap combat contra la pobresa i
l’emergència social.
1.1 Per tal de revertir les condicions laborals que avui estan en la base de la
pobresa i la precarietat a Catalunya, proposem que el Govern de la Generalitat
adopti el posicionament clar de rebuig a la reforma laboral aprovada el 10 de
gener de 2012 i treballi per la seva derogació.
Aprovat : 65 vots a favor (PSC, CSQP, CUP i 28 de JxSí), 10 en contra
(PPC) i 58 abstencions (C’s i 34 de JxSí)
Proposta de resolució 2. Mesures fiscals
Considerem que per fer front a la realitat d’emergència social existent resulta
imprescindible un increment de la recaptació fiscal que permeti disposar de més
recursos a l’hora afrontar polítiques d’intervenció pública encaminades a m illorar
la cohesió social i reduir la desigualtat.
2.1 Proposem estudiar la implementació de noves figures fiscals, i millora de les
ja existents com l’Impost de Successions, Impost de Patrimoni, tram autonòmic
de l’IRPF, entre d’altres, que permetin incrementar els nive lls d’ingressos i
garanteixin una major progressivitat en el sistema.
Aprovat : 99 a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 10 en contra (PPC) i 24
abstencions (C’s)
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Proposta de resolució 5. Reconsideració de les polítiques de pagament del
deute
«5.1 Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el
Govern, entre altres mesures, establirà vies de negociació per tal de reduir la càrrega
del deute en el conjunt de la despesa. Prioritàriament, el Govern impulsarà la
renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que
compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el
Govern instarà els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats,
transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute
públic i eliminant el cost excessiu del capital.
5.2 Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que
permeti avaluar i contrastar la utilitat en moments on atendre la urgència social ha
esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar
íntegrament dedicats a un pla de xoc social.
5.3 Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
5.4 Així mateix, el govern establirà un calendari de reunions amb els responsables de la
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.»
Aprovat : 99 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 10 en contra (PPC) i 24
abstencions (C’s)
Proposta de resolució 8. Dret a l’existència
8.1 Per tal de començar a avançar en el que ha de ser el nou pacte social del
segle XXI, que ens porti a plantejar-nos mecanismes de redistribució de la
riquesa generada col·lectivament, proposem que per part de la Generalitat s’iniciï
l’estudi d’implementació d’una Renda Bàsica de les iguals (Rbis): U niversal,
incondicional, individual i suficient, com a mecanisme de redistribució de la
riquesa generada. I que s’iniciï un ampli debat al voltant de la satisfacció de les
necessitats vitals com un element estructurador de la nostra societat i no com a
polítiques apèndix del mercat de treball.
Aprovat : 73 vots a favor (JxSí, CUP i 1 de CSQP), 50 en contra (C’s, PSC,
PPC) i 10 abstencions (CSQP)
Proposta de resolució 9. Cartera Bàsica de Sanitat Pública
9.1 Proposem que la cartera bàsica de sanitat pública per als menors d’edat
inclogui tots els elements necessaris per a l’exercici efectiu dels drets a la sal ut
en particular, i de tots els drets dels infants en general. Entre d’altres caldrà
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garantir progressivament que aquesta cartera inclou la garantia d’accés a tots els
productes i les tècniques de suport, audiòfons, les ulleres, el dentista etc.
Aprovat : 133 vots a favor (unanimitat)

Proposta de resolució 10. Beques menjador
10.1 Establir uns nous criteris d’accés a les beques de menjador per tal que, cada
curs, els barems que s’acordin assegurin l’accés a beques a aquelles famílies amb
ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l’Idescat a
partir de l’Enquesta de Condicions de Vida.
Aprovat : 132 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 1 vot en
contra (JxSí)

Resolucions de C’s
Proposta de resolució 3. Plan de ayuda para fomentar la ocupabilidad de
personas con diversidad funcional
Exposición de motivos
La integración laboral de las persones con diversidad funcional sigue siendo un
aspecto en el que queda mucho por hacer. La integración laboral en un factor
clave para la inserción social de las personas con diversidad funcional, para que
puedan desarrollar una actividad por cuenta ajena o propia.
Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a aprobar un Plan
Catalán de Promoción de la Ocupación de las Personas con Diver sidad Funcional,
contando en su elaboración con los agentes sociales y las organizaciones de
personas con diversidad funcional y sus familias que incluya, entre otras, las
siguientes medidas:

1. Incrementar los recursos económicos para fomentar la ocupabilidad de las
personas con diversidad funcional, tanto en la empresa ordinaria como en los
centros especiales de empleo.
2. Poner en marcha un programa intensivo de alfabetización digital para personas
con diversidad funcional.
3. Ofrecer a los demandantes de empleo con diversidad funcional, por parte del
SOC, una oferta formativa idónea a sus circunstancias, en el plazo de tres meses
desde su inscripción en el registro de demandantes de empleo.
4. Ofrecer a los demandantes de empleo con diversidad funcional, por parte del
SOC, itinerarios personalizados de inserción laboral, que comprendan orientación,
acompañamiento, formación y contratos de trabajo a través de fórmulas de
colaboración con corporaciones locales y otras instituciones públicas. El personal
de estos servicios contará con la cualificación profesional que exige el
cumplimiento de su tarea, con formación en materia de sens ibilización, en
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materia de conocimiento sobre las capacidades y aptitudes que presentan las
personas con discapacidad, en materia de adaptación de los lugares de trabajo,
así como sobre igualdad de oportunidades.
5. Elevar al 7% la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en
las administraciones públicas y organismos dependientes de la Generalitat de
Catalunya.
6. Apoyar a las entidades no lucrativas del sector de la diversidad funcional para
que se conviertan en colaboradoras del Servei Català d’Ocupació para ofrecer
itinerarios de inserción laboral dirigidos a personas con diversidad fu ncional en
situación de desempleo.
Aprovat : 133 vots a favor (unanimitat)

Proposta de resolució 4. Mesures de suport als treballadors autònoms
Exposició de motius
A Catalunya el 20% de la població activa està afiliada al Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA). Tenint en compte que el 90% de les noves altes
al sistema correspon a autònoms persones físiques, creiem que aquest és un
col·lectiu que ha de protagonitzar el futur de la nostra reactivació econòmica.
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Estendre els mecanismes de mediació extrajudicials en les controvèrsies de
caràcter mercantil o comercial.
2. Crear línies específiques de crèdit a l’Institut Català de Finances per al
refinançament dels deutes que els treballadors autònoms mantinguin amb les
administracions.
3. Crear programes de
treballadors autònoms.

formació contínua

i d’accés

a tecnologies

per a

4. Crear mecanismes per facilitar l’accés dels treballadors autònoms als centres
de transferència tecnològica.
5. Implementar un Pla de Transformació Digital en coordinació amb totes les
administracions que faciliti l’accés a la banda ampla d’alta velocitat als
treballadors autònoms.
6. Constituir el Consell de Treball Autònom de Catalunya, en consonància amb la
Resolució 665/X del Parlament de Catalunya, sobre el Consell Català del Treball
Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom.
7. Posar en marxa els programes d’ajuts i suport als nous autònoms inclosos al
Catalunya Emprèn.
8. Crear línies de finançament a l’Institut Català de Finances per a autònoms
emprenedors i start-ups.
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9. Desenvolupament d’un pla d’acció de lluita contra el fenomen dels falsos
autònoms.
Aprovat : 130 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i 8 de la CUP) i 2 en
contra (CUP)

Proposta de resolució 8. Per reduir les llistes d’espera i un millor accés als
serveis sanitaris
Exposició de motius
La salut i la malaltia tenen una dimensió social que vincula la situació
socioeconòmica a l’estat de la salut. L’augment de la desocupació i de la
precarietat laboral s’associen amb un augment de la pobresa i amb la restricció
dels pressupostos individuals i familiars per a les necessitats bàsiques de la vida,
la qual cosa redunda en una pitjor salut a curt i llarg termini.
L’anàlisi de l’impacte de l’actual crisi mostra que s’ha donat un augmen t de la
prevalença de problemes de salut en atenció primària.
El Govern ha de reorientar les polítiques sanitàries i articular actuacions per
respondre a les necessitats sanitàries identificades, millorar els resultats en
l’atenció a la salut dels ciutadans i garantir l’accés a uns serveis públics de salut
de qualitat.
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

1. Adoptar totes les mesures necessàries per disminuir les llistes d’espera en
intervencions quirúrgiques, obrint els quiròfans a les tardes i fixar garanties de
temps màxims d’espera.
2. Tendir a establir un període màxim garantit de 48 hores per ser atès a les
consultes programades d’atenció primària.
3. Tendir a establir un període màxim garantit de 48 hores perquè tota persona
atesa en el servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el procés diagnòst ic
que condueix a la determinació de l’actuació pertinent, ja sigui alta,
hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.
4. Garantir que cap pacient intervingut no haurà de prorrogar la seva estada en el
quiròfan per motiu de manca de llits disponibles en la unitat de cures
postoperatòries o en la unitat d’hospitalització que correspongui.
5. Assegurar que cap pacient no haurà de perllongar la seva estada en la unitat
de cures postoperatòries per motiu de manca de llits d’hospitalització.
6. Blindar la suficiència de recursos humans, la seva capacitació i qualificació, per
assegurar l’equitat en la prestació del servei en tot el territori de Catalunya.
7. Impulsar l’atenció primària i comunitària com a veritable recurs sanitari del
sistema.
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Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, PPC i CUP) i 11 abstencions
(CSQP)

Proposta de resolució 11. Garantizar un mejor acceso a la vivienda y proteger
a los colectivos más vulnerables
Exposición de motivos
La actual crisis ha provocado un incremento espectacular de personas
desempleadas, a la vez que un alarmante aumento del número de personas en
situación de pobreza y en riesgo de exclusión social.
La situación de emergencia social es especialmente grave en el ámbito de la
vivienda. Desde el año 2008 se han iniciado más de 110.000 ejecuciones
hipotecarias. Sólo en el primer trimestre de 2015 se ejecutaron 3.584 ejecuciones
hipotecarias sobre viviendas habituales en Cataluña (datos del INE). A esto se
suman las dificultades que tienen las familias para afrontar el alquiler, hecho que
hace que más de dos terceras partes de los 50 desahucios diarios que se ejecutan
en Cataluña tengan como causa el impago del alquiler. En Cataluña hay unas
37.000 personas con graves problemas de alojamiento, de las cuales más de
11.500 no tienen hogar.
Es necesario promover una política de viviendas sociales, no para la especulación,
sino para hacer realidad el derecho constitucional a una vivienda digna.
Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:

1. Ampliar el parque público de alquiler de pisos en Cataluña, ampliando el Fons
d’Habitatge de Lloguer Social, añadiendo más viviendas vacías propiedad de las
entidades financieras mediante la compra haciendo uso del nuevo decreto de
tanteo y retracto.
2. Destinar las viviendas propiedad de entidades financieras procedentes de los
desahucios preferentemente al alquiler social y garantizar a las familias afectadas
el establecimiento de un alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos.
3. Adoptar todas las medidas pertinentes para evitar la marginalidad y la
segregación espacial de las viviendas protegidas.
4. Prestar especial atención para proteger a las familias con niños a su cargo ante
desahucios y desalojos, favoreciendo la reestructuración de sus deudas
hipotecarias, prioritariamente en el caso de familias numerosas, familias
monoparentales y familias con personas discapacitadas, o asegurando una
alternativa habitacional digna antes de proceder a un desalojo o desahucio.
5. Facilitar el acceso al alquiler a las familias numerosas y monoparentales con
menores a cargo en situación de vulnerabilidad social.
6. Preservar el fin social de la vivienda pública, manteniendo la titularidad pública
de su propiedad a perpetuidad, adquiriendo el compromiso de no vender ni
transmitir viviendas públicas a fondos de inversión mientras existan neces idades
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sociales que atender.
7. Proveer los fondos necesarios para resolver las situaciones de falta de acceso a
los suministros energéticos básicos de la vivienda, gestionando eficazmente el
Fondo de Pobreza Energética para lograr su máximo aprovechamiento,
corrigiendo así el bajo nivel de uso que se le ha dado hasta el momento.
Aprovat : 112 vots a favor (JxSí, C’s, PSC i PPC) i 21 abstencions (CSQP i
CUP)

Proposta de resolució 14. Medidas para ayudar a las familias en situación de
vulnerabilidad
Exposición de motivos
Tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea han adoptado varias
resoluciones y recomendaciones relativas a las políticas familiares que ponen el
centro de atención en la familia y consideran el gasto en protección familiar como
una inversión social a largo plazo, ya que de los hijos depende la prosperidad y el
bienestar futuro del país.
Asimismo, hemos de subrayar la clara relación entre el nivel de prestaciones
destinadas a las familias y los índices de pobreza infantil y hemos de situar la
protección de las familias como uno de los principales ejes de las políticas
sociales.
Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar e
implementar un plan de choque destinado a facilitar recursos adecuados a las
familias catalanas, que consista entre otros en los siguientes elementos:

1. Considerar la Renta Mínima de Inserción (RMI) como un derecho subjetivo no
condicionado a disponibilidad presupuestaria o a coyunturas económicas
determinadas, y tratarla como un derecho y como un instrumento de inserción
mediante un tratamiento integral y no discriminatorio.
2. Destinar a la RMI una partida abierta y ampliable en el presupuesto anual de la
Generalitat en función de las necesidades y del número de beneficiarios.
3. Asegurar el pago de la RMI a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos
establecidos.
4. Evaluar y dar respuesta a todos los expedientes relativos a los beneficiarios de
la RMI pendientes de resolución.
Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, PPC i CUP) i 11 abstencions
(CSQP)

Proposta de resolució 15. Garantizar la igualdad real entre hombres y
mujeres y la conciliación laboral
Exposición de motivos
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El índice de riesgo de pobreza femenina en todos los grupos de edad en Cataluña
ha crecido tres puntos, del 18,8 % al 21,6 %, según el Informe sobre la
feminització de la pobresa. Reivindicant una mirada de gènere. Según el indicador
de igualdad de género para 2015 de la Cámara de Comercio, el 13,1% de las
mujeres que trabajan en Cataluña, se encuentra en riesgo de pobreza. Esta cifra
es cuatro veces superior a la de hace diez años y más alta que el 10,5% que
registran los hombres.
Ambos informes ponen de manifiesto un aumento de la feminización de la
pobreza que engloba a mujeres de diferentes edades y diferentes grados de
cualificación y formación y apuntan como causa la desigualdad que sufren las
mujeres en el acceso al mercado laboral y la discriminación en salarios y
condiciones laborales. Una situación que se agrava con la maternidad, llegando
en algunos casos a situaciones de riesgo de exclusión social.
Significativo resulta que mientras el 58% de los estudiantes que se graduaron el
año pasado son mujeres, el porcentaje de las mismas disminuye drástica,
alarmante e injustamente, porque no se corresponde con sus capacidades, en la
pirámide de responsabilidad, tanto en la empresa como en la Administración.
Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalita t a desarrollar, por
medio de Reglamento, la Ley 17/2015 de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, y en particular:

1. El artículo 17 de la ley, incorporando anualmente en las leyes de presupuestos
el impacto de género en las memorias de los programas presupuestarios que se
integran en los presupuestos de la Generalitat.
2. El artículo 32 de la ley, en concreto en lo referente a:
a) Incorporar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en los procesos
de selección, clasificación profesional, valoración de puestos de trabajo,
retribuciones y promoción profesional.
b) Adoptar las medidas necesarias para eliminar todas las discriminaciones
directas e indirectas derivadas de la maternidad.
c) Promover el acceso de las mujeres a los puestos de respon sabilidad y crear un
plan para incentivar a las empresas a crear medidas específicas para garantizar el
equilibrio entre hombres y mujeres en puestos de dirección y consejos de
administración, así como evaluar de manera continuada el impacto de estas
medidas.
d) Garantizar el cumplimiento del principio de igualdad retributiva entre hombres
y mujeres, promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas
empresariales con el impacto en la retribución del personal, y establecer los
mecanismos para que las empresas adopten medidas para diagnosticar y
erradicar la brecha para fijar retribuciones y complementos de una manera
transparente y desde una perspectiva de género.
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e) Impulsar medidas que favorezcan la implantación de nuevos horarios, que
permitan, en términos de igualdad de oportunidad, el desarrollo profesional y la
conciliación de la vida laboral y personal.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar medidas
de apoyo a las mujeres que hayan sufrido abusos y malos tratos con la
ampliación de la oferta de plazas en centros de acogida donde se les ofrezcan
servicios adecuados de asistencia sanitaria, asistencia jurídica y asesoramiento y
terapia psicológicos y reinserción socio-laboral de estas víctimas, así como
medidas de protección más eficaces, y aumentar el número de Mossos d’Esquadra
destinados a los casos de malos tratos.
Aprovat : 132 vots a favor (unanimitat)

Resolucions de JxSí
1. Pobresa infantil i necessitats alimentàries
1.1. Atendre les necessitats de protecció contra la pobresa infantil, especialment
aquelles orientades a garantir-ne l’alimentació amb un augment de la seva
cobertura, reforçant els diferents mecanismes existents (increment de les beques
menjador que cobreixen el 100% del cost, mesures d’estiu destinades a atendre
infants i joves en situació de vulnerabilitat, ajuts d’urgència social, suport a
entitats socials per desenvolupar actuacions d’atenció a famílies amb infants a
càrrec).
1.2. Equiparar progressivament el llindar de renda requerit per accedir a les
beques menjador amb els criteris establerts per l’IDESCAT per determinar el
llindar de risc de pobresa.
1.3. Desenvolupar en col·laboració amb l’IRTA l’elaboració de nous productes per
tal de donar sortida a la totalitat de l’excedent, un cop coberta la demanda de
distribució de sucs de fruita elaborada a partir de fruita retirada del mercat.
1.4. Estudiar referents legislatius i bones pràctiques procedents de països tant de
l’àmbit europeu com internacional i dels ens locals per tal de millorar
l’aprofitament dels aliments i reduir el malbaratament en totes les baules de la
cadena alimentària.
1.5. Reclamar al MAGRAMA que realitzi les gestions necessàries davant les
institucions europees per tal d’habilitar mesures de mercat amb l’objectiu de
destinar excedents de llet crua a ser transformada per a satisfer les necessitats
de les persones en situació de vulnerabilitat.
Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, PPC i CUP) i 11 en contra
(CSQP)
4. Ensenyament i cultura
4. Ensenyament i cultura

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat
Tel. 933 046 610

4.1. El Govern es compromet a fer un desplegament més ambiciós del projecte
Apropa Cultura que superi els límits dels equipaments on ja funciona actualment i
integri tots els equipaments públics i privats del país per fer la cultura més
accessible.
4.2. Prioritzar la inversió en centres públics d’alta complexitat i en les zones
socioeconòmicament més desfavorides a partir de projectes comunitaris i del
treball educatiu d’entorn, coordinats amb els serveis socials de les d iverses
administracions, i especialment del municipi.
4.3. Reduir la ràtio d’alumnes per aula dels centres educatius ubicats en b arris
amb majors dificultats socials i econòmiques.
4.5. Facilitar l’accés, en condicions d’equitat, al serveis de transport en els
ensenyaments obligatoris i els declarats gratuïts, oferint ajuts als alumnes que
visquin en nuclis de poblacions allunyats o en zones rurals.
4.6. Impulsar la política de provisió de places d’escola bressol gestionades per
institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de concertació a preus públics,
per cobrir la demanda insatisfeta i per impulsar un programa de beques menjador
a les escoles bressol i la provisió d’hores complementàries. Destinar aquesta
dotació addicional tant a ampliar el número de places existents com a reduir la
quota que actualment abonen les famílies, prioritzant-se en tot cas aquells criteris
que facilitin l’accés a les places públiques per part de les famílies amb pocs
recursos i la millora de l’equitat.
4.7. Crear una nova línia de beques per aquells alumnes que cursen formació
professional reglada, prioritàriament en els centres públics, i s’han de desplaçar fora
del seu propi municipi.
4.8. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolució
s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.
Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, PPC i CUP) i 11 abstencions
(CSQP)
5. Renda mínima
Recuperar la renda mínima d’inserció com a dret subjectiu; ampliar-ne el
pressupost per garantir el 100% de cobertura; i garantir el manteniment en el
programa de la RMI a totes les persones que, passats els 60 mesos de
permanència, mantenen les circumstàncies que van generar el dret a percebre -la.
Mesura que s’incorporarà al nou pressupost perquè estigui dotada.
Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, PPC i CUP) i 11 en contra
(CSQP)
6. Dependència
Garantir les prestacions econòmiques i els serveis per a les persones en situació
de dependència i privació de recursos econòmics que tenen reconegut el dret
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat
Tel. 933 046 610

mitjançant:
a. El creixement de places de residència amb finançament públic, especialment en
aquelles zones determinades d’actuació preferent d’acord amb la Programació
Territorial dels serveis socials especialitzats.
b. El creixement dels serveis d’atenció domiciliària.
c. El creixement del nombre de prestacions econòmiques vinculades .
Mesures que s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.
Aprovat : 122 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, PPC i CUP) i 11 en contra
(CSQP)
7. Refugiats
Generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de
persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel
Govern espanyol, a fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que
viuen els refugiats.
Aprovat : 99 a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) 10 en contra (PPC) i 24
abstencions (C’s)
8. Treball
8.1 Dedicar un 20% de l’actual Fons d’ocupació de 95,8 M€ perquè el servei
públic d’ocupació implementi un pla de xoc a través d’Aracoop, i que es dedicarà
a: promoure la creació de noves cooperatives i societats laborals per part, en
especial, de joves i persones aturades, sobretot majors de cinquanta anys, a
través de garantir l’exempció dels tributs autonòmics i municipals durant els
primers tres anys d’activitat de la cooperativa; assegurar-ne el finançament dels
costos de constitució, així com l’assessorament relatiu a l’estudi del projecte
empresarial i de viabilitat; i garantir, durant el primer any de vida de la
cooperativa, un servei d’acompanyament i suport destinat a consolidar el
projecte.
8.2 Establir un Consell Assessor del programa ARACOOP, del qual formaran part
totes les entitats i plataformes representatives de l’economia social i cooperativa.
Aquest Consell tindrà, entre d’altres funcions, la de validar els objectius del
programa, establir els indicadors que permetin avaluar-ne la implementació, així
com fer-ne el seguiment i l’avaluació dels resultats.
8.3. Avançar cap a un nou salari mínim català, d’acord amb els estàndards que
defineix la Carta social europea (equivalent al 60% del salari mitjà). Equivalència
aproximada: 1.000 €/mes.
8. 4. Impulsar aquest objectiu per mitjà de tres polítiques complementàries:
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a. En el marc de l’acord pel diàleg social permanent que reculli el compromís de
les parts d’implementar-lo en l’àmbit de les seves respectives actuacions, de
manera gradual i en diversos àmbits.
b. Per mitjà d’una nova llei de contractació pública, que reculli els principis
rectors establerts en les normatives comunitàries, i aquells que s’hagin establert
en el marc del procés constituent.
c. Per mitjà de la normativa laboral pròpia de la República catalana, un cop
aquesta sigui plenament aplicable.
d. Durant el període de la transició nacional previ al ple exercici de la sobirania
per part de les institucions catalanes, el Govern i el Parlament, en el marc del
diàleg social, faran tots els treballs de preparació de la legislació laboral i de
contractació pública esmentada en el punt anterior.
8.5. Impulsar un procés de concertació de relacions laborals per a un nou model
productiu a Catalunya, entre agents econòmics i socials i el Govern, que
garanteixi un treball digne propi d’un país benestant a Europa.
8.6. Desplegar les polítiques actives i les estratègies territorials corresponents p er
garantir a través del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya el Dret Subjectiu a l’ocupabilitat de les persones regulat a l’article 1. d
de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
8.7. Desplegar els programes europeus de garantia juvenil a partir d’una
estratègia pròpia a Catalunya i que prioritzi les situacions de risc d’exclusió així
com que promogui l’accés a la construcció del projecte vital en condicions a les
persones joves.
8.8. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolució
s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.
Aprovat : 73 vots a favor (JxSí, CUP i 1 de C’s), 60 en contra (PSC, CSQP,
PPC i 24 de C’s)
9. Política econòmica i fiscal
9.1. Accelerar i completar la reconversió de l’ICF en banc públic de
desenvolupament, inserit en l’entramat del suport institucional financer europeu,
que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al sector
productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en l’orientació per a la
inversió de grans projectes estratègics (infraestructures, recerca, etc.) En el seu
consell assessor, es garantirà l’adequada representació de la societat civil i dels
agents socials, atenent molt particularment a la seva diversitat.
9.2. Aprofundir en la fiscalitat ambiental mitjançant la defensa de l’aplicació de
les actuals figures impositives recorregudes al Tribunal Constitucional (impost
sobre producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, impost sobre l’emissió de
gasos a l’atmosfera per la indústria, impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per
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l’aviació comercial) i la modificació per a millorar l’impacte fiscal i ambiental del
cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals i del c ànon sobre
deposició controlada de residus industrials.
9.3. Estudiar la creació de noves figures de fiscalitat ambiental.
9.4. Incrementar les actuacions de control i inspecció per a prevenir i actuar
contra el frau fiscal per part de l’Agència Tributària de Catalunya, especialment en
el cas de nous tributs com l’impost sobre estades en establiments turístics.
9.5. D’acord amb el punt novè de l’annex de la Resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015, impulsar la renegociació de tots
els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu
respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital. I finalment, establir un cal endari de
reunions amb els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat
de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.
9.6. Paral·lelament, en els treballs emmarcats en el full de ruta cap al nou estat,
es prepararan les actuacions següents en l’àmbit fiscal:
a. Reduir l’impost sobre les rendes del treball, especialment en els trams més
baixos, i simplificar les deduccions actualment existents.
b. Diferir la fiscalitat d’emprenedors, autònoms i petits empresaris a resultats
(reduint les càrregues inicials i facilitant un marge de flexibilitat amb les
cotitzacions socials dels autònoms en funció de l’activitat generada).
c. Reinstaurar l’impost sobre dipòsits bancaris.
9.7. Crear una Policia Fiscal especialitzada en el frau fiscal de major
transcendència, i que col·laborarà amb les autoritats judicials i el Ministeri Fiscal
en la persecució de la delinqüència econòmica.
9.8. Perseguir el frau fiscal i l’elusió fiscal, especialment la realitzada a través de
l’enginyeria fiscal, evitant que grans empreses amb seu tributària en països amb
molt baixa tributació deixin de tributar per les vendes dins del país.
9.9. Durant el període de la transició nacional previ al ple exercici de la sobirania
per part de les institucions catalanes, el Govern i el Parlament faran tots els
treballs de preparació de la legislació relativa a la lluita contra el frau i l’elusió
fiscal esmentada en el punt anterior.
9.10. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolució
s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.
Aprovat : 62 vots a favor (JxSí), 50 en contra (C’s, PSC i PPC) i 21
abstencions (CSQP i CUP)

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat
Tel. 933 046 610

10. Energia i aigua
10.1. Derogar el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, referent a la cessió
d’una part del cànon de l’aigua.
10.2. Avançar amb el model de cànon que tendeixi a la recuperació del 100% dels
costos necessaris per al compliment de la Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE,
que millori el tractament per a les famílies en funció de la dimensió de les llars i
incorpori l’impacte ambiental com a criteri per al cànon sobre usos industrials.
10.3. Primar l’autoconsum d’energies renovables: la regulació dels oligopolis en
favor dels consumidors, les famílies i les empreses ha de ser un tret distinti u del
nou país.
10.4. Cal abandonar la política en favor dels oligopolis energètics del govern
espanyol i avançar en la direcció europea de primar l’autoconsum d’energies
renovables.
10.5. Caldrà revocar la reforma elèctrica espanyola i dissenyar marcs fav orables a
les inversions i incentius a les energies renovables, incentivant l’autoconsum en
habitatges i centres de treball, com a forma més neta, sostenible i cooper ativa
per a un món més net.
10.6. Reclamar al Govern de l’Estat a derogar la reforma elèct rica i la
implementació d’una regulació que fomenti les energies renovables, l’autoconsum
elèctric i l’estalvi i l’eficiència energètica, en línia amb la política energètica
europea, dissenyant marcs favorables i incentius a les inversions necessàries per
al desplegament d’aquestes tecnologies, mentre la Generalitat de Catalunya no
tingui les plenes competències en aquesta matèria.
10.7. Impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica i la utilització de les energies
renovables en els edificis actualment existents mitjançant polítiques de
rehabilitació energètica d’edificis.
10.8. Promoure una auditoria pública sobre la legitimitat dels costos de transició
a la competència i del dèficit de tarifa que paguem els usuaris de Catalunya.
10.9. Celebrar un pacte nacional entre les institucions i els agents econòmics i
socials per tal d’assolir l’any 2050 una producció energètica 100% renovable.
10.10. Promoure l’estalvi i l’eficiència energètica i la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, sobretot la que prové de fonts difuses (transport,
empreses i llars), ajudant a les llars i les empreses a fer la transició energètica
amb el suport de les entitats i les institucions públiques.
10.11. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolu ció
s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.
Aprovat : 83 a favor (JxSí, CSQP i CUP), 10 en contra (PPC) i 39
abstencions (C’s i PSC)
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11. Moratòries
Durant el període de la transició nacional previ a l’inici del procés constituent i
mentre aquest s’estigui portant a terme, abstenir-se de fer qualsevol actuació en
els següents àmbits:
a. Reducció dels salaris dels treballadors de l’administració pública i de la resta
del sector públic.
b. Venda d’actius mobiliaris vinculats a empreses públiques o noves vendes
d’actius immobiliaris. S’exceptuen d’aquesta prohibició aquells proc essos de
venda d’actius immobiliaris que s’hagin iniciat amb anterioritat, així com aquells
relatius als programes de foment i impuls del sector productiu (com el programa
Avança, Icaen i d’altres de naturalesa similar).
Aprovat : 71 vots a favor (JxSí i CUP), 50 en contra (C’s, PSC i PPC) i 11
abstencions (CSQP)
13. Reclamacions a l’Estat espanyol
13.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a l’Estat els recursos
necessaris, ara manifestament insuficients, per atendre les necessitats que
requereixen les finances de la Generalitat i per tal de preservar l’estat del
benestar i garantir la qualitat dels serveis públics que es presten a la ciutadania
del nostre país. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya constata que
l’economia catalana genera prou recursos per poder garantir la qualitat en la
prestació d’aquests serveis.
13.2. El Parlament de Catalunya insta el Govern que l’Estat revisi els objectius de
dèficit excessius i esbiaixats imposats a les comunitats autònomes que obliga a
fer uns ajustos excessius i que repercuteixen en el gruix dels serveis bàsics de
l’àmbit social que es presten a les persones. El Govern de l’Estat ha distribuït els
límits de dèficit entre els diferents nivells d’administracions públiques sense
respectar la normativa vigent, autoassignant-se un marge desproporcionat
respecte la resta.
13.3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l’Estat la
revisió i la modificació de la proposta actual del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques dels ingressos transferits en concepte de be stretes.
Així, el Govern ha de traslladar al Govern de l’Estat que augmen ti la seva
aportació per mitjà de noves fórmules, incrementant el percentatge de les
bestretes del 98% al 102% i tornant al règim de bestretes per al fons de
competitivitat.
13.4. Continuar exigint al Govern de l’Estat el compliment de la disposició
addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
13.5. El Parlament de Catalunya constata que l’Acord de la Comissió delegada del
Govern d’Assumptes Econòmics del passat 20 de novembre pel que fa la
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condicionalitat especial imposada a Catalunya de l’atorgament del FLA és un atac
a l’autonomia financera de la Generalitat per motius polítics.
Aprovat : 89 vots a favor (JxSí, PSC i CSQP), 10 en contra (PPC) i 33
abstencions (C’s i CUP).

Transacció de C’s, PSC i CSQP
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar compliment a la Moció 212/X del Parlament de Catalunya, sobre la
problemàtica del «sensellarisme», aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya el
passat 7 de maig de 2015, i per tant:
a) Dur a terme i publicar el recompte de l’any 2015 de totes les persones que no
disposin de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que aquest sigui insegur
o inadequat seguint la metodologia emprada per la Federació Europea
d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA).
b) Fer aquest recompte en coordinació amb les entitats especialitzades de la
societat civil i els ens locals i incloure-hi dades sobre els perfils de les persones
afectades, tant referents a l’origen de la problemàtica com, sobretot, als recursos
amb què són ateses. En el cas que sigui així, s’hi ha d’incloure les tipologies
ETHOS d’exclusió residencial en el sistema estadístic català, tal com es recomana
en el document Confronting Homelessness in the European Union.
c) Actualitzar aquest estudi cada dos anys.
d) Constituir una plataforma o una taula específica en l’àmbit del Grup de Treball
per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, amb la
presència de les entitats del sector d’atenció a persones sense llar, els serveis
socials bàsics i ajuntaments, amb la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar
informes, coordinar les accions entre administracions i entitats, i planificar serv eis
i recursos.
e) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sensellarisme» en el Pacte per
a la lluita contra la pobresa a Catalunya.
2. Impulsar el model Housing First a nivell de Catalunya per oferir habitatge
estable a les persones sense llar.
3. Parar especial atenció a les persones que viuen al carrer, estan en situació
irregular i no poden accedir a determinats ajuts. Instar als ajuntaments a
possibilitar l’empadronament d’aquestes persones com a mecanisme per a
garantir l’exercici i accés a drets bàsics.
4. Promoure un parc d’habitatge amb preus accessibles i estable.
5. Establir mecanismes de prevenció que detectin els processos d’exclusió abans
que la persona es trobi al carrer. Incorporar en aquests processos als diversos
agents i àrees de l’Administració que hi puguin intervenir (agents socials, policia
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local, Mossos d’Esquadra, centres de salut...).
6. Establir equips d’intervenció professional al carrer, tant per a atendre
l’emergència social com per a fer un seguiment continuat de les persones que no
recorren als recursos existents per a facilitar-los l’accés a una sèrie de drets
fonamentals, amb especial atenció a la salut mental.
Aprovat : 132 vots a favor (unanimitat)

Transacció de JxSí, PSC i CSQP
«Salut
1. Per tal de reduir les desigualtats en salut, controlar i eliminar els riscos ambientals de
més impacte, prevenir les iniquitats econòmiques i socials que s’hi associen per millorar
efectivament la qualitat de vida, prendre les següents mesures:
a. Recuperar l’estructura territorial de la Secretaria de Salut Pública.
b. Impulsar un pla nacional d’educació i promoció de la salut.
c. Potenciar l’enfocament de la salut pública com a salut comunitària mitjançant la
col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública (COMSalut).
d. Articular els plantejaments de «salut en totes les polítiques» a través del Pla Inter
departamental de salut pública (PINSAP).
e. Ampliar la Central de Resultats a l’àmbit de la salut pública per territoris.
2. Aprovar el nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.
3. Recuperar la universalitat per mitjà d’un marc normatiu que blindi el model d’atenció
sanitària del Sistema Català de Salut.
4. Garantir l’accés als tractaments mèdics i farmacològics de forma universal i gratuïta
sota criteri clínic a totes les persones afectades per Hepatitis C, les persones
trasplantades i/o en tractaments oncològics o derivats, així com qualsevol altra malaltia
que posi en perill la vida de les persones malaltes.
5. Garantir l’accés als tractaments farmacològics de forma universal a totes les
persones, amb independència de la seva situació administrativa i revisar, amb l’objectiu
d’ampliar-los per aquells col·lectius en situació de fragilitat economicosocial, els criteris
de la gratuïtat i de reducció del percentatge d’aportació.
6. Garantir la igualtat d’accés de totes les dones lesbianes i/o dones sense parella
masculina i/o dones soles a la reproducció assistida, eliminant del protocol actual de la
Generalitat de Catalunya l’impediment d’accés a aquestes tècniques a dones sense
parella masculina.
7. Presentar a la Comissió de Salut en el termini d’un mes un informe que inclogui el
calendari, les principals línies d’actuació per a revertir les retallades en atenció primària
de salut de Catalunya, garantint es principis d’equitat, accessibilitat i qualitat del
sistema sanitari, i tenint especialment en compte distribuir els recursos que els
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principals determinants de la salut són socioeconòmics.
8. Garantir que la llista de centres hospitalaris integrats en el SISCAT només inclogui
centres de titularitat pública o sense ànim de lucre i no centres hospitalaris privats amb
ànim de lucre.
9. Presentar en el termini de sis mesos una anàlisi de les desigualtats territorials en
matèria de salut, juntament amb les mesures previstes per a reduir-les.
10. Garantir una atenció integrada centrada en la persona que posi la persona en el
centre del sistema amb l’objectiu de millorar la seva salut i benestar, respectant la seva
dignitat i drets, així com les seves necessitats, preferències i valors, comptant amb la
seva participació activa, i que estigui focalitzada en:
a. Millorar l’atenció a les persones integrant els serveis de salut amb els serveis socials,
per potenciar l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.
b. Superar la fragmentació actual entre àmbits assistencials, mitjançant la confluència
de recursos, organització, gestió i provisió de serveis relacionats amb els problemes
socials i de salut.
11. Realitzar una reforma de l’Atenció Primària i Comunitària per aconseguir que sigui
l’eix vertebrador del sistema sanitari català i que tingui un vincle estructural amb
l’atenció comunitària, amb l’objectiu que sigui clau en l’atenció integrada, la cronicitat i
l’atenció domiciliària tot contribuint a la reducció de les llistes d’espera. Estarà
focalitzada amb les següents mesures:
a. Apoderar l’atenció primària a través del nou Pla estratègic d’atenció primària i
comunitària, que inclourà: Més capacitat de resolució; Més capacitat de compra; Més
autonomia de gestió; Millora de la integració entre els diferents nivells assistencials.
b. Millorar l’assignació dels recursos a les Àrees Bàsiques de Salut aplicant nous
indicadors socioeconòmics més afinats que els actuals. Entre aquests determinants hi
haurà el nivell d’atur de la població, el nivell d’estudis dels usuaris o el nombre de joves
que no han acabat l’ensenyament obligatori, entre d’altres.
12. Realitzar un pla de rescat de les persones afectades per Síndromes de Sensibilitat
Central, derivat de la revisió del model d’atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i
Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple.
13. Revisar els criteris d’aplicació de la Resolució del 23 de juliol de 2013 de la
Secretaria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es
mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant els
dos primers anys d’aplicació del «Convenio de colaboración con la Generalitat de
Cataluña para el control de la incapacidad temporal durante el periodo 2013 a 2016»
que es va signar amb l’INSS.
14. Reforçar el Pla integral de Salut mental.
15. Aprovar i implantar en els propers mesos d’un Pla Director d’Urgències que inclogui
una proposta d’ampliació de l’actual sistema de monitorització de les urgències a
Catalunya que incorpori indicadors per al seguiment de tots els centres que conformen
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la xarxa d’atenció a la demanda urgent, i que permeti mesurar el flux i els temps de
permanència dels pacients en els dispositius d’urgències.
16. Promoure un programa públic de Big Data sanitari que garanteixi que els únics
destinataris de dades sanitàries del SISCAT siguin els centres de recerca de titularitat
pública o sense ànim de lucre acreditats pel CERCA i que realitzin projectes de recerca
avalats per un CEIC. En tots els casos, les dades que proporcionarà el programa seran
anonimitzades. En cap cas estarà permesa la venda de dades sanitàries dels pacients a
empreses privades, essent l’única entitat gestora l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries (AQuAS). Així també, es realitzarà la jornada participativa i oberta amb els
professionals i agents implicats sobre el Big Data a Catalunya.
17. Transparència. La transparència ha de ser un principi central i efectiu del nostre
model sanitari per tal de garantir l’avaluació i la rendició de comptes de tot el sistema.
En aquest sentit caldrà:
a. Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de tres mesos, la informació a què fa
referència el punt 2.e de la Moció 190/X, del 19 de març de 2015, sobre la situació de
la sanitat, on es detalli «tota la informació respecte a les més de setze mil derivacions
que es van produir durant el 2014 per part del CatSalut entre centres del sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) amb la finalitat de reduir les
llistes d’espera. En aquesta informació s’hi ha de fer constar les derivacions, origen i
destinació, el contracte i el preu per l’activitat derivada, en comparació amb el preu que
hauria tingut en el centre d’origen, i la reducció del temps d’espera mitjà per cada
intervenció i centre».
b. Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de tres mesos els resultats de la
inspecció «sobre la tramitació dels pacients que s’han donat de baixa de la llista
d’espera pública abans d’ésser intervinguts, que inclogui la informació de si han sortit
dels centres del SISCAT o de si han estat intervinguts en el mateix centre que els tenia
en llista d’espera. En aquest darrer cas, cal indicar qui n’ha aprovat els preus, quant es
cobra per aquesta activitat i qui ho cobra» tal i com s’especifica en el punt 2.f de la
Moció 190/X.
18. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolució
s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.»
Aprovat : 113 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP) i 20 abstencions (PPC i
CUP)

Transacció de JxSí, PSC i CSQP
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Fer públiques les dades agregades de totes les famílies que avui estan en
llistes d’espera en «meses d’emergència social».
2. Presentar de manera immediata, a l’aprovació d’aquesta resolució a la comissió
parlamentària corresponent, les disposicions necessàries per fer efectius els
següents aspectes de la Llei 24/2015:
Modificació del punt 2, lletra b)
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a) El desplegament dels mecanismes per a poder executar els procediments
extrajudicials a la resolució de situacions de sobreendeutament a què fa
referència l’article 2 de la llei, especialment el reglament de funcionament de les
comissions de sobreendeutament.
b) El desplegament reglamentari de les mesures per a evitar els desnonaments
que puguin produir una situació de manca d’habitatge a què fa referència l’article
5 de la llei i, de manera especial:
b1) L’habilitació dels fons econòmics necessaris per als ajuts que evitin el
llançament en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.
b2) L’impuls, concreció i implementació dels convenis entre les administracions
locals i la Generalitat per poder fer efectiva la garantia del reallotjament adequat
de persones en risc d’exclusió residencial, d’acord amb el que estableix l’article
5.6
c) Fer una actuació decidida per la obtenció a través de la cessió obligatòria de
3.000 habitatges, dels que han estat inscrits pels grans tenidors d’habitatge –i
que s’han declarat en bon estat– per destinar-los a lloguer social, donada la
situació d’emergència social.
d) En paral·lel, iniciar els tràmits per poder expropiar passats 6 mesos l’usdefruit
per 10 anys d’almenys 3.000 dels 15.000 pisos buits que els bancs han declarat
que tenen en mal estat, segons contempla el Decret llei 1/2015 de 24 de març.
e) El desplegament reglamentari de les mesures per evitar la pobresa energètica
a què fa referència l’article 6, especialment l’elaboració de protocols per als
serveis socials i l’establiment dels acords o convenis amb les companyies de
subministrament de serveis a què fan referència els articles 6.2 i 6.3,
respectivament.
f) La definició dels llindars màxims de despeses destinades a habitatge habitual i
subministraments bàsics i els topalls en funció de la zona de residència geogràfica
d’acord amb el que estableix l’article 8.
3. D’altra banda, i respecte als pisos propietat d’entitats bancàries que han
declarat que tenen ocupats, 15.000, plantejar la cessió obligatòria a la
Generalitat, a fi de regularitzar la situació a fi de gestionar des del Govern els
processos de regularització en forma de lloguers socials.
4. Crear una comissió de seguiment de l’aplicació de la Llei 24/2015 de 29 de
juliol, per tal de garantir el seu desplegament i la seva efectivitat, tant respecte
als lloguers socials obligatoris, als reallotjaments de desnonats, com als talls de
subministraments, etc.
Modificació del punt 5
5. Continuar donant suport a les famílies amb risc d’exclusió social residencial
amb els programes socials d’habitatge que gestiona l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, habilitant les partides pressupostaries necessàries per valor de 100 M€
en el pressupost de l’any 2016 per fer front a les necessitats de com a mínim
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100.000 llars.
7. Establir mitjançant decret les mesures reglamentaries que estableix la Llei
24/2015 i que fan referencia a l’obligatorietat de les subministradores de serveis
bàsics d’energia i aigua de sol·licitar un informe als serveis soc ials municipals
abans d’efectuar un tall de subministrament i a informar dels drets relatius a la
pobresa energètica en els casos de manca de pagament del servei.
8. Instar al Govern de l’Estat a aprovar a través d’una nova legislació, el mínim
necessari per impedir la suspensió del tall de subministrament d’electricitat, aigua
i gas durant tot l’any per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que
es determinin pels serveis socials.
Modificació del punt 9
9. Proveir els fons necessaris per resoldre al llarg de l’any 2016 les situacions
d’emergència que descriu la llei
2. Pobresa energètica

Desplegar la Llei 24/2015, de 29 de juliol per afrontar l’emergència en l’àmbit de
la pobresa energètica, a través de les següents mesures:
a. Aprovar, abans de dos mesos, els protocols necessaris per a empreses
subministradores, serveis públics locals i de la Generalitat, que reguli la
comunicació obligatòria als serveis socials de les situacions de pròxims talls de
subministrament per impagament i el reconeixement de la situació de
vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió residencial que obliga a mantenir els
subministraments bàsics.
b. Promoure el coneixement dels drets de les persones i les famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió social residencial respecte a la
garantia de continuïtat dels subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.
c. Fusionar els mecanismes de participació social i institucional en l’àmbit de
l’habitatge i de la pobresa energètica en una mateixa Taula d’Emergència
Habitacional i Pobresa Energètica, atesa la vinculació dels problemes derivats de
l’emergència en ambdós àmbits.
Modificació del punt 2, lletra d
d. Mantenir en els pressupostos de la Generalitat una partida no inferior als 10
M€ i que en tot cas doni resposta per a fer front al pagament de les factures de
subministraments bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat ec onòmica i risc
d’exclusió residencial, degudament reconegudes pels serveis socials. Signar els
acords o convenis necessaris amb les empreses subministradores per tal que
assumeixin almenys el 50% del cost de les factures.

e. Tramitar el decret de desplegament de la Llei 24/2015 previst a la Disposició
final segona per la via d’urgència.
3. Habitatge

3.1. Aplicar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, en relació al reallotjament adequat de
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persones i unitats familiars afectades, a través de l’adopció de les següents
mesures:
a. Desnonaments zero: establir protocols d’acció a tot el territori català amb
l’objectiu d’evitar que persones o unitats familiars siguin desnonades per no
poder fer front a una situació de dificultat econòmica o social.
b. Donar solució en un termini màxim de nou mesos als casos pendents a les
meses d’emergència.
c. Promoure la modificació dels reglaments de les meses d’emergència municipals
per adaptar-los a la Llei 24/2015.
d. Prioritzar la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les
meses d’emergències, així com tots els habitatges adquirits mitjançant el tanteig i
retracte.
e. Reforçar pressupostàriament la línia d’ajuts urgents al pagament del lloguer
per tal que les famílies en risc de desnonament per impagament del lloguer
puguin mantenir-se al seu habitatge.
f. Establir un nou instrument de captació d’habitatges del parc privat per acomplir
l’obligació de reallotjament adequat, en aquelles situacions on no es disposi ni de
parc públic ni d’habitatges de les entitats financeres.
g. Elaborar, en el termini d’un mes, el protocol d’aplicació de l’article 7 de la Llei
24/2015 relatiu a la garantia de la funció social de la propietat, per la seva difusió
entre els ajuntaments.
h. Tutelar, a través del servei Ofideute, davant les entitats financeres
l’acompliment del lloguer social obligatori en els casos de desnonaments per
impagaments del lloguer o de la hipoteca.
i. Potenciar el paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges
públics provinents de la mesa d’emergències, reforçant els ajuts d’inc lusió
adreçats a les mateixes i fent un seguiment social a les famílies d’aquests
habitatges.
j. Adaptar els ajuts implícits al pagament del lloguer dels llogaters del parc públic
de la Generalitat als criteris de la Llei 24/2015 respecte al lloguer social .
k. Fer públic l’estudi del sensellarisme a Catalunya i adoptar en els propers mesos
actuacions per a reduir-ne la dimensió i l’impacte social.
3.2 Augmentar el parc públic d’habitatge, fins a taxes més homologables amb la
mitjana de la UE-15, especialment el de lloguer social, incrementant la dotació
pressupostària en 10 milions d’euros, que permeti adoptar les següents mesures:
a. Aconseguir la incorporació al Fons d’Habitatges de lloguer destinats a polítiques
social dels habitatges ocupats sense consentiment que són propietat de les
entitats financeres, a través de la cessió a l’Agència de l’Habitatge per un període
mínim de 6 anys.
b. Incorporar el habitatges dels parcs públics municipals al Fons d’habitatges de
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lloguer destinat a polítiques socials.
c. Reforçar l’exercici del tanteig i retracte, especialment amb la recaptació de
l’impost dels habitatges buits, per destinar els habitatges obtinguts a les
situacions de desnonament que derivin de les meses d’emergència.
d. Promoure la cessió obligatòria dels habitatges buits d’entitats financeres
d’acord amb allò establert a l’article 7 de la Llei 24/2015, en especial en municipis
amb demanda social d’habitatge no resolta, i casos de meses d’emergències amb
dificultats de resolució a través del parc d’habitatge social sota responsabilitat de
les administracions públiques.
e. Activar els mecanismes sancionadors i/o de cessió obligatòria en habitatges
pendents de rehabilitar, previstos als articles 3 i 4 del Decret llei 1/2015,
prioritzant els habitatges ubicats en barris amb major risc d’exclusió residencial.
f. Obrir expedients sancionadors als grans tenidors d’habitatge que tinguin
habitatges de protecció oficial desocupats en municipis amb demanda acreditada
d’habitatge social..
g. Continuar impulsant els ajuts al pagament del lloguer a través de les següents
mesures:
i. Ampliar el nombre de famílies amb dret a percebre l’ajut al lloguer, així com el
termini de presentació de sol·licituds, per millorar el sistema de les convocatòries
d’ajuts.
ii. Incloure ens els ajuts al lloguer les persones que en queden fora per tenir
deutes amb la Seguretat Social i Hisenda (regles establertes per l’Estat en el Plan
Estatal de Vivienda), assumint-ne el cost amb fons propis de la Generalitat.
iii. Reforçar els ajuts urgents a famílies en risc de perdre l’habitatge en lloguer,
amb un caràcter més preventiu que en els casos en situació judicial de
desnonament, per tal d’evitar precisament la demanda per impagament del
lloguer.
3.3 Impulsar la cooperació interadministrativa des dels municipis, els consells
comarcals, les diputacions i altres ens supramunicipals per impulsar un pla d’acció
comunitària als barris amb més dificultats socioeconòmiques, dotant la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i vile s que requereixen
una atenció especial amb 10 milions d’euros un fons plurianual per a la legislatura
que en prioritzi l’acció comunitària a través de les següents mesures:
a. Realitzar convocatòries destinades als barris amb risc d’exclusió per a impulsar
projectes transversals d’intervenció social i comunitària que en reforcin la cohesió
i la inclusió social, a l’empara dels mecanismes i e structures de desplegament de
la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial.
b. Prioritzar els barris amb major risc d’exclusió social, amb convocatòries
específiques de rehabilitació d’habitatges que prioritzi situacions de riscs en els
elements constructius.
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c. Impulsar aquells projectes destinats a aturar processos de degradació urbana.
d. Activar aquells mecanismes que permetin la mobilització d’habitatges buits.
3.4. Aprovar amb la màxima urgència el reglament de la comissió de
sobreendeutament per tal d’iniciar el sistema de cancel·lació de deutes per
sobreendeutament a persones físiques previst a la Llei 24/2015.
3.5. Les mesures contemplades en els punts 3.2, 3.3 i 3.4 s’incorporaran al nou
pressupost perquè estiguin dotades.
Aprovat : 123 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 10 abstencions
(PPC)
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