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• l’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també pel 
que fa a les condicions de treball en que es presten.

• la prevalença de les entitats dels tercer sector, sense afany de lucre i de caràcter 
associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones.

• l’establiment de mecanismes de control de l’execució de la prestació de serveis, 
i l’establiment d’instruments d’avaluació de la qualitat i l’eficiència.

f) Aquest nou marc normatiu per a la prestació dels serveis d’atenció a les perso-
nes que faciliti la seva execució per les entitats del tercer sector sense afany de lucre, 
també ha de contemplar: 

• la possibilitat de reservar a determinades organitzacions –sempre que el seu 
objecte sigui la realització del servei públic en què consisteix la prestació del servei 
que se li encomani, sempre que no tinguin afany de lucre i els possibles beneficis es 
reinverteixin en la consecució de les finalitats de l’entitat, i finalment, sempre que 
tinguin un caràcter associatiu– el dret a participar en procediments d’adjudicació de 
contractes públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la creació d’un pacte nacional per a la 
indústria
250-00455/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 27458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a un Pacte Naci-
onal per a la Indústria, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els agents socials i econòmics aplegats en el Pacte Més Indústria venen recla-

mant des de desembre de 2012 que Catalunya fixi una estratègia per a recuperar 
el pes de l’economia productiva que s’ha anat reduint al llarg de les dues passades 
dècades amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball, de capacitat industrial i de-
sequilibris socials, que han afeblit el nucli principal de la nostra economia que és 
la indústria.

En el capítol VI, de política industrial i internacionalització, de la resolució 
776/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, 
s’insta al Govern a impulsar la reindustrialització amb l’objectiu d’incrementar el 
pes de la indústria. Així mateix, a desplegar les propostes que conté el document 
«Més Indústria», signat pels agents econòmics i socials, universitats i col·legis pro-
fessionals.

La declaració presentada per Més Indústria el passat 11 d’abril de 2016 «la in-
dústria no pot esperar» reclama als grups polítics del Parlament de Catalunya im-
pulsar una iniciativa parlamentària que estableixi un marc de concertació política 
i de diàleg social, i un full de ruta de llarg recorregut per abordar el rellançament 
de l’economia catalana amb una orientació industrialista. Així mateix, demana que 
es concreti la iniciativa parlamentaria en un Pacte Nacional/Acord programàtic que 
comprengui, a més dels programes d’impuls dels 7 àmbits industrials específics de 
l’Estratègia Industrial de Catalunya impulsada en el darrer mandat, un conjunt de 
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mesures de caire transversal en totes les àrees de govern, mobilitzant inversions en 
infraestructures per a la 

producció, la formació professional i universitària, els centres de recerca i trans-
ferència tecnològica amb un clar enfocament industrial, la transició del model ener-
gètic, i el suport als Clústers i en general a la cooperació per al creixement del teixit 
empresarial.

Per aquests motius, els grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar conjuntament amb les forces polítiques i els agents socials i econò-

mics, d’acord amb el contingut de la Declaració presentada l’11 d’abril al Paranimf 
de la UB pel Pacte Més Indústria, l’establiment de les bases d’un Pacte Nacional/
Acord programàtic per a la Indústria amb la participació de tots els agents implicats, 
amb l’objectiu de definir les mesures a curt i llarg termini en tots els àmbits de go-
vern per al rellançament de l’economia productiva a Catalunya.

2. Impulsar la redacció del Pacte Nacional/Acord programàtic per a la indústria 
per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya en el llarg termi-
ni, revisant els objectius i els terminis, que estableixi prioritats pel desenvolupament 
dels sectors industrials, i harmonitzi diferents instruments existents que influeixen 
en el desenvolupament industrial de Catalunya, i d’altres que s’impulsin amb aques-
ta iniciativa.

3. Definir els instruments de concertació i participació en el si del Consell Català 
de l’Empresa, i de seguiment parlamentari del Pacte a través de la Comissió d’Em-
presa i Coneixement del Parlament.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, 
GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el 
Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00456/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27467 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d’Andorra per canalitzar les ofer-
tes de treball a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 27 d’abril de 2016 el Govern d’Andorra va aprovar el Decret del 20.04.2016 

pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i 
treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals 
corresponents al diferents grups de la CNO, que estableix un contingent de fins a 
498 autoritzacions de residència i de treball fronterer fins al 31 d’octubre del 2016.


