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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 2/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball 
sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques
251-00002/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 3, 02.03.2016, DSPC-C 56

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2016, d’acord amb 
l’article 55 del Reglament del Parlament, ha debatut la constitució del grup de treball 
sobre les condicions d’utilització de les pistoles Taser (tram. 251-00002/11) i, finalment, 
ha adoptat el següent

Acord
El Parlament de Catalunya acorda de constituir el Grup de Treball sobre la Utilit-

zació per la Policia de Pistoles Elèctriques (GTPE), amb les característiques següents: 

a) Objecte
L’objecte del Grup de Treball és estudiar la utilització de pistoles elèctriques, en el 

marc dels models de seguretat que apliquen les diverses policies.

b) Composició
El Grup de Treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari. Els grups 

parlamentaris han de designar un membre suplent per a cada membre titular.

c) Normes de funcionament
El funcionament del Grup de Treball resta subjecte al règim general establert per a 

les comissions pel Reglament del Parlament. El Grup de Treball adopta les decisions pel 
sistema de vot ponderat, d’acord amb el que determina l’article 55.3.

d) Compareixences d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’article 57 

del Reglament del Parlament.

e) Informe i proposta de conclusions
El Grup de Treball ha de d’elaborar un informe que reculli el resultat dels seus tre-

balls i contingui la proposta de conclusions, i pot proposar entre les recomanacions la 
tramitació de les iniciatives parlamentàries que escaiguin.

f) Termini de lliurament de l’informe
El Grup de Treball ha de lliurar l’informe i la proposta de conclusions dins l’actual 

període de sessions.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comissió, Ma-
tías Alonso Ruiz
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’establiment 
d’un mecanisme d’intercanvi d’informació amb relació als acords 
intergovernamentals i els instruments no vinculants entre els estats 
membres i tercers països en el sector de l’energia i per la qual es deroga 
la Decisió 994/2012/UE
295-00031/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’inici d’un projecte turístic de difusió nacional 
i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
250-00087/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8873; 12828 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 8873)

Esmena 1, GP SOC (1)

D’addició al punt 1

«1. Portar a terme, a través del Consorci del Turó de la Seu Vella, juntament amb 
l’Ajuntament de Lleida i d’acord amb Turisme de Lleida, un projecte turístic de difusió 
nacional i internacional del Turó de la Seu Vella.»

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12828)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar portant a terme, a través del Consorci del Turó de la Seu Vella i junta-
ment amb l’Ajuntament de Lleida, el projecte turístic de difusió nacional i internacional 
del Turó de la Seu Vella.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Seguir treballant i participant del projecte turístic de difusió per tal d’aconse-
guir el coneixement i difusió necessaris per assolir amb garanties el reconeixement del 
Conjunt Monumental del Turó de la Seu Vella com a Patrimoni Mundial per part de la 
UNESCO.»

Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
250-00102/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12839 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12839)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació

2. Comparèixer en seu parlamentària, i donar explicacions sobre l’estat del com-
pliment de dita moció, quan s’hagi realitzat un balanç final de les mesures adoptades a 
partir de la moció 211/X.
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Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les 
Dones
250-00108/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12814 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 08.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12814)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Definir, de manera progressiva, els mèrits necessaris en coneixement i especia-
lització i experiència en polítiques de gènere per optar a les places corresponents als 
llocs de treball de l’ICD més directament implicats en continguts, polítiques, col·labo-
ració transversal amb la resta de Departaments de la Generalitat i amb empreses públi-
ques i privades, tal com recull la recentment aprovada Llei 17/2015 d’Igualtat de dones 
i homes.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 3

«3. Crear, a mig termini, un àmbit funcional d’igualtat de gènere, a través d’un Acord 
de Govern d’acord amb Funció Pública, òrgan competent per desenvolupar els tràmits 
corresponents.»

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 12824 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 10.03.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 12824)

Esmena 1, GP JS (1)

De supressió del punt 2

«2. Aturar definitivament la instal·lació de la pedrera a l’Argentera i la construcció 
del camí d’evacuació entre l’Argentera i Colldejou.»

Esmena 2, GP JS (2)

D’addició del punt 3

«3. Estudiar adquirir compromisos per resoldre la concentració d’activitats extracti-
ves a la comarca, amb calendarització de tancaments quan finalitzin els permisos con-
cedits o si es donen les condicions tancaments anticipats, sempre i quan no suposin des-
peses afegides.»



BOPC 80
14 de març de 2016

3.10.30. Debats generals 7 

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
255-00001/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 13717; 13718; 13719; 13720; 13721; 13722; 13723; 13724; 13725; 13726; 13727; 13728; 

13729; 13730; 13731; 13732; 13733; 13734; 13735; 13736; 13737; 13738; 13746 / Admissió a 

tràmit: Mesa del Parlament, 09.03.2016

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP PPC (REG. 13717)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat, Marisa Xan-

dri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació d’emergèn-
cia social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta insti-
tucional (tram. 255-00001/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Priorització de la lluita contra la pobresa i ampliació 
del pla de xoc social
Davant la greu situació de dificultat econòmica i social que estan vivint centenars de 

milers de catalans, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Situar com a primera prioritat de l’acció política del Parlament i del Govern la 

lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
2. Marcar-se com a objectiu a assolir l’any 2020 que almenys un 80% de la despesa 

no financera dels pressupostos de la Generalitat es destini a les polítiques d’ensenya-
ment, salut, serveis socials i dependència.

3. Aprovar un nou Pla de Xoc Social que inclogui una dotació addicional de 250 
milions d’euros, que provindria d’una reassignació a despesa de les següents partides 
pressupostàries: 

a. 85 milions d’euros de les partides dedicades a direcció i administració generals.
b. 15 milions d’euros de les partides destinades a cartografia, geologia i geofísica del 

Departament de Territori i Sostenibilitat.
c. 115 milions d’euros de les partides dedicades a mitjans de comunicació del De-

partament de la Presidència.
d. 25 milions d’euros de les partides d’administració de les finances de la Generali-

tat del Departament d’Economia i Hisenda.
e. 10 milions d’euros de les partides destinades a les relacions exteriors del Departa-

ment d’Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència.

Proposta de resolució 2. Foment de l’ocupació i estímul fiscal per a les 
empreses i la contractació
El Parlament de Catalunya constata que la millor forma de lluitar contra l’exclusió 

és la creació de llocs de treball dignes. Per això, la política més eficaç contra la pobresa 
és l’impuls de l’activitat econòmica i la configuració d’un marc que estimuli el creixe-
ment, la creació d’empreses i la contractació laboral.

Per això, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Augmentar la confiança dels actors i inversors econòmics garantint el compliment 

de l’estat de dret i l’estabilitat política i institucional.
2. Executar al cent per cent els programes pressupostaris de Foment de l’Ocupació i 

de Desenvolupament Empresarial que representen una despesa de 612 milions d’euros, 
programes que han estat pobrament executats en els pressupostos de l’any 2015.
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3. Explicar els motius pels que la Generalitat només han executat un 54% del pro-
grama pressupostari Foment de l’Ocupació (dades de novembre de 2015) i prendre les 
mesures necessàries perquè aquesta partida s’executi completament.

4. Garantir que els autònoms i petits empresaris proveïdors de la Generalitat cobrin 
els seus deutes i de les seves empreses en un termini màxim de trenta dies.

5. Reforçar el programa d’avals a petites i mitjanes empreses per part de l’Institut 
Català de Finances perquè problemes financers puntuals no esdevinguin un problema 
de viabilitat empresarial.

6. Apostar per la promoció de la recerca i la innovació, per fer de Catalunya una re-
ferència internacional en l’economia del coneixement i un pol d’atracció de talent i in-
versors de la nova economia.

7. Augmentar 37 milions d’euros les partides pressupostàries destinades a Recerca, 
Desenvolupament i Innovació, per assolir –almenys– els nivells pressupostaris de 2012.

8. Eliminar els impostos que des de l’any 2012 ha creat el Govern de la Generalitat 
que impedeixen una recuperació fluida de l’activitat econòmica, la creació d’ocupació i 
l’encariment de béns i serveis.

9. Facilitar que els nous autònoms puguin ajornar el pagament de taxes i impostos 
autonòmics durant dos anys quan els seus ingressos no permetin cobrir el salari mínim 
interprofessional.

10. Desenvolupar la normativa i establir mecanismes per facilitar la posada en fun-
cionament d’activitats empresarials amb llicències exprés i comunicació prèvia.

Proposta de resolució 3. Desplegament de la garantia juvenil i promoció de 
l’ocupació dels joves
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir un programa de col·laboració amb centres de formació professional i uni-

versitats per tal d’orientar professionalment els estudiants i d’informar-los sobre els pro-
grames de col·locació i ajuda a la emprenedoria.

2. Que el Servei d’Ocupació de Catalunya col·labori amb centres educatius i les em-
preses de col·locació privades per tal de facilitar la trobada de les empreses amb estu-
diants que busquen una primera feina.

3. Informar sobre les ofertes i concursos a Organitzacions Internacionals i establir 
programes de formació per tal de poder preparar als aspirants.

4. Impulsar les pràctiques d’estudiants de formació professional i universitat a em-
preses.

5. Facilitar que els estudiants puguin compaginar estudis i feina de forma que cap 
persona hagi d’escollir entre una cosa o l’altre.

6. Ampliar els programes educatius en anglès de forma que es generi una sinèrgia 
que, amb un únic esforç personal i institucional, el resultat sigui doble.

7. Establir marcs de col·laboració estables entre vivers d’empreses, universitats i fons 
de capital risc, així com informar del catàleg d’ajudes i subvencions a l’emprenedoria.

8. Eliminar les restriccions pel que fa a la ocupació o formació del pla de garantia 
juvenil de tal forma que es pugui esser beneficiari tot compaginant-ne la formació.

9. Subvencionar en un 50% les quotes a la Seguretat Social en nous contractes a jo-
ves menors de 30 anys durant els dos primers anys.

Proposta de resolució 4. Foment de l’ocupació dels majors de 45 anys que es 
troben a l’atur
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir les persones aturades majors de 45 anys com a col·lectiu d’atenció priori-

tària de les polítiques d’ocupació.
2. Incrementar fins als 4 milions d’euros el pressupost del programa «Foment de la 

Incorporació al Mercat de Treball de les persones majors de 45 anys» del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, que aquest anys només ha estat dotat amb un milió d’euros.

3. Apostar decididament per la formació de les persones majors de 45 anys que s’han 
quedat sense feina, ampliant la tipologia de cursos i el nombre de places ofertes.

4. Subvencionar el 75% de la quota empresarial de la seguretat social durant cinc 
anys per als nous contractes signats amb persones majors de 45 anys provinents d’un 
atur de llarga duració.
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Proposta de resolució 5. Incorporació laboral i inclusió de les persones amb 
discapacitat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un pla d’ocupació per a les persones amb discapacitat en les seves di-

ferents formes: centres especials de treball, centres ocupacionals, empresa ordinària i 
administració.

2. Reforçar els mecanismes per al compliment de la normativa en matèria de con-
tractació de persones amb discapacitat.

3. Impulsar una Estratègia per a l’Ocupabilitat de les Persones amb Discapacitat, 
consensuada amb agents socials i organitzacions i entitats representatives que permeti 
incorporar les persones amb discapacitat al mercat laboral i a prioritzar les polítiques 
d’ocupació dirigides a la igualtat d’oportunitats i la integració en l’àmbit laboral.

4. Establir mesures de discriminació positiva en les polítiques actives d’ocupació a 
favor de les persones amb discapacitat, incloent una reserva de places en tots els plans 
i mesures, i un nou sistema d’incentius a la contractació i l’autoocupació en el qual les 
persones amb discapacitat seran les més beneficiades.

5. Establir la reserva del 7% de contractes públics per als centres especials d’ocupa-
ció, contribuint així a la creació d’ocupació i al manteniment de l’activitat dels mateixos.

6. Garantir la reserva del 10% de places per a persones amb discapacitat en les con-
vocatòries d’ocupació pública de l’Administració, el 2% per discapacitat intel·lectual i el 
5% de qualsevol altra mena.

7. Assegurar l’accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat que parti-
cipin en processos selectius.

8. Introduir una nova legislació de clàusules socials a tots els Contractes Públics, 
així com la fórmula dels Contractes de reserva, de manera que totes els administracions 
dediquin un 6% del pressupost a la reserva de Contractes amb centres especials de Tre-
ball i Empreses d’Inserció Social.

9. Crear un itinerari vital i unificat de les persones amb discapacitat, coordinat des 
d’una única finestreta, de manera que garanteixi el desenvolupament de la persona a tra-
vés dels diferents serveis.

10. Compatibilitzar les prestacions i serveis per a les persones amb discapacitat amb 
el Sistema de Dependència.

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 fina-

litzar 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 reco-
neix el dret a la ciutadania a rebre els ingressos mínims necessaris per viure amb digni-
tat 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 afron-
tar situacions d’exclusió personal, familiar, social i laboral, així com a facilitar la inclu-
sió 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 espe-
cial èmfasi en la formació i preparació per a la inclusió laboral tenint en compte que la 
pobresa està directament lligada al nivell de desocupació.

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 expec-
tatives.

5. Desburocratitzar i simplificar el procés de concessió de les ajudes, per tal d’agilit-
zar al màxim el temps de tramitació i reduir les llistes d’espera.

6. Incrementar la dotació de les prestacions econòmiques temporals d’urgència so-
cial 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 desenvolu-
par una nova renda, indispensable alhora per poder coherència a tot el sistema de pro-
tecció social lligada a una política d’inclusió social efectiva.
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8. Agilitzar els procediments per accedir a una Pensió No Contributiva (PNC) evi-
tant 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.

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.

Proposta de resolució 7. Suport fiscal i social a les famílies catalanes
El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb les famílies catalanes, 

que és la primera xarxa i estructura del benestar social. Per això el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Recuperar en el pressupost de l’any 2016 la prestació per fills a càrrec de 0 a 3 
anys, començant per les famílies en risc d’exclusió social. L’ajuda s’estendrà fins als 6 
anys en casos de famílies nombroses o monoparentals.

2. Aprovar un pla per fer efectiu el pagament dels deutes que la Generalitat manté 
amb les famílies catalanes per les prestacions per fills a càrrec aprovades i concedides i 
que resten encara pendents de pagament.

3. Posar en marxa una renda infantil de suficiència per a totes les famílies amb in-
fants que es trobin en risc d’exclusió. La transferència seguirà criteris progressius i anirà 
condicionada a un pla de seguiment i orientació.

4. Incrementar el mínim familiar del tram autonòmic de l’IPRF 400 euros per a les 
famílies amb tres o més descendents.

5. Tenir en compte el nombre de persones a càrrec a l’hora de determinar el nivell de 
renda familiar i els ajuts i prestacions que pot rebre una família.

6. Augmentar els espais diürns d’atenció a les famílies, especialment les que estan 
en situació d’exclusió. Aquests han de ser espais per treballar habilitats parentals, fer 
prevenció, donar suport psicològic, orientar en la criança dels més petits i prendre cons-
ciència dels drets i deures familiars.

7. Adoptar les mesures necessàries per garantir que la pobresa no sigui una justifica-
ció per retirar la custòdia dels fills.

8. Recuperar la transferència als ens locals de 40 milions d’euros en el pressupost de 
l’any 2016 per finançar places públiques i concertades per a nens de 0 a 3 anys.

Proposta de resolució 8. Acompanyament de la gent gran i promoció de les 
seves condicions de vida
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Orientar les polítiques cap a un model que contempli tot el cicle vital, afavorint 

l’envelliment actiu.
2. Elaborar un Programa 2016-2020 que contempli models d’atenció integral amb 

polítiques d’actuació amb carteres de serveis adaptades a les seves necessitats i caracte-
rístiques, amb la participació de les entitats de persones grans i dels ens locals.

3. Pagar el deute pendent amb les residències i centres de dia per a la gent gran en un 
termini màxim de sis mesos.

4. Pagar puntualment les obligacions que la Generalitat té amb les residències i cen-
tres de dia per a la gent gran per a garantir la prestació dels seus serveis.

5. Impulsar el programa «talonari de serveis» perquè les persones grans i les seves 
famílies puguin escollir la residència o servei social que millor s’adapti a les seves ne-
cessitats i per ajudar a les famílies a cobrir les despeses de contractació d’assistència 
personal per col·laborar en la cura de les persones grans.

6. Elaborar un conjunt de criteris de qualitat i seguretat en els centres i serveis d’aten-
ció a la gent gran que inclogui indicadors de qualitat i guies de bones pràctiques i cartes 
de servei sota el principi de no discriminació i accessibilitat.

7. Universalitzar la cobertura assistencial d’atenció domiciliària per a persones ma-
jors de 65 anys en situació de pobresa, per arribar a tota la població que ho necessiti en 
els dos anys vinents i incrementar la cobertura d’hores d’atenció domiciliària per garan-
tir un mínim de dues hores diàries.
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Proposta de resolució 9. Lluita contra la pobresa infantil i garantia de les 
beques menjador
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar completament abans de finalitzar l’any 2016 la Llei de Drets i Oportu-

nitats de la Infància i l’Adolescència de Catalunya, aprovada l’any 2010 i encara pendent 
de desenvolupament normatiu i pressupostari.

2. Encarregar a una comissió auditora experta i independent l’avaluació de l’aplica-
ció a Catalunya de la Convenció dels Drets dels Infants, a fi de poder complir amb tots 
els requisits d’aquest document de les Nacions Unides. Incorporar a la legislació els 
punts que manqui desplegar.

3. Garantir que cap nen rep una alimentació inadequada a Catalunya per la seva si-
tuació econòmica. Obrir la partida pressupostària d’ajuts de menjador escolar a les ne-
cessitats socials i econòmiques existents, de manera que es cobreixin les necessitats de 
cada moment.

4. Revisar i adaptar els barems, les condicions i la normativa de les «Beques Menja-
dor» perquè puguin arribar a tots els infants que ho necessiten. Garantir que els factors 
de renda siguin condició suficient per accedir als ajuts i s’eliminin els criteris socials 
que no siguin prou discriminatoris de les situacions de pobresa.

5. Garantir que tots els alumnes de centres sostinguts amb fons públics tinguin accés 
a una beca menjador sempre que les seves famílies compleixin unes condicions de ren-
da homogènies en el conjunt del territori català.

6. Resoldre i pagar els ajuts de menjador escolar durant l’inici de curs per garantir 
l’accés normalitzat al servei en condicions d’igualtat.

7. Agilitzar el pagament dels deutes contrets en concepte de beca de menjador als 
consells comarcals.

8. Potenciar una xarxa excel·lent i pionera de Centres Oberts a Catalunya com a àm-
bits de formació i acompanyament dels infants, especialment d’aquells en situació de 
vulnerabilitat.

Proposta de resolució 10. Nou model de relació amb les entitats del Tercer 
Sector i pagament del deute
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Posar en marxa, mentre no es desenvolupi un marc legislatiu en aquest sentit, de 

clàusules socials en els àmbits d’atenció a les persones que garanteixen la màxima qua-
litat tècnica i assistencial dels serveis i programes socials, la inserció social i laboral de 
les persones en situació o risc d’exclusió social i la prevenció de situacions de vulnera-
bilitat social.

2. Potenciar la contractació pública socialment responsable, incorporant clàusules so-
cials amb la finalitat de promoure l’ocupació de persones amb discapacitat, la integració 
de l’accessibilitat universal, les bones pràctiques i el compliment dels estàndards legals.

3. Implantar amb caràcter general clàusules socials en la contractació pública, amb 
criteris de valoració que permetin assolir l’objectiu de facilitar i potenciar l’ocupació de 
les persones amb discapacitat amb dificultats especials d’inserció laboral: 

a. En empreses ordinàries per assegurar el compliment efectiu de l’obligació legal 
d’emprar un 2% de persones amb discapacitat en empreses de més de 50 treballadors, 
tenint en compte les mesures complementàries només en casos extraordinaris deguda-
ment justificats.

b. En centres especials d’ocupació, per a promoure l’adjudicació de contractes pú-
blics, quan la seva naturalesa ho permeti, establint una reserva mínima de contractes 
sense concurrència a aquests centres especials d’ocupació.

4. Assegurar un sistema estable de finançament que garanteixi la correcta qualitat 
assistencial i la viabilitat de les entitats que presten serveis adreçats a les persones en 
situació de vulnerabilitat social.

5. Prioritzar el pagament a les entitats que presten serveis delegats competència de la 
Generalitat mitjançant l’aprovació d’un calendari de pagament immediat de les quanti-
tats compromeses i pendents d’abonament amb les entitats socials per tots els conceptes.

6. Elaborar un Sistema Prioritari de Pagament Específic per a les Entitats Socials, 
que contemplarà la liquidació immediata dels deutes contrets per l’administració amb 
el Tercer Sector.
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7. Substituir progressivament les convocatòries de subvencions anuals pèls Procedi-
ments de subvencions pluriennals i/o contractes programa.

8. Incorporar el règim de concertació especial en matèria de serveis socials, diferent 
als concerts regulats per la Llei de contractes del sector públic, a fi de garantir l’accés 
de tots els ciutadans als seus drets i prestacions socials i de donar un suport estable a la 
tasca del tercer sector social. Per això, caldrà modificar els articles 5, 9.2.g, 72, 75 de la 
Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya. El nou règim de concertació no implicarà 
de cap manera l’exclusió de les altres formes de prestació de serveis i finançament que 
actualment regula la llei.

Proposta de resolució 11. Combat de la pobresa energètica
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar i simplificar el protocol per accedir als ajuts per la pobresa energètica, a fi 

que totes les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat puguin beneficiar-se de 
la partida pressupostària existent.

2. Endegar una campanya de comunicació suficient perquè totes les persones que es 
puguin veure afectades per la pobresa energètica coneguin els ajuts vigents i les tarifes 
socials existents en els diferents subministrament, així com els mecanismes per aco-
llir-s’hi.

3. Donar compliment a la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de la habitatge i pobresa energètica.

4. Habilitar una partida extraordinària que tingui com a principal objectiu garantir 
el dret dels ciutadans als subministraments bàsics de la llar mentre no es doni compli-
ment a la Llei 24/2015.

5. Garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i 
d’energia als domicilis de les famílies que no puguin pagar les factures en el marc del 
fons plantejat pel «Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social» del Govern de 
l’Estat.

6. Potenciar arreu de Catalunya el programa que estan duent a terme l’ECAS i l’Ajun-
tament de Barcelona que té per objectiu informar a la ciutadania de com gestionar el 
consum energètic.

Proposta de resolució 12. Facilitar l’accés a l’habitatge
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar les mesures necessàries perquè els 886 habitatges buits de la Generalitat 

compleixin la funció social del Parc d’Habitatges de la Generalitat, mantenint la titula-
ritat pública.

2. Intervenir i mediar en processos de pèrdua de l’habitatge a través d’un Pla de Se-
gona Oportunitat 2016-2020, dotat pressupostàriament per ajudar les famílies en difi-
cultat habitacional a reestructurar el seu deute, superar moments financers crítics o arri-
bar a un acord amb les entitats bancàries.

3. Promoure acords amb entitats financeres i empreses propietàries d’habitatges buits 
per ofertar-les en lloguer a preus assequibles.

4. Impulsar un Pla d’Ajudes al Lloguer per al període 2017-2020. Es reforçarà el seu 
caràcter social per atendre els col·lectius d’atenció preferent, incloent-hi les persones en 
risc de ser desnonades.

5. Estudiar l’impuls dels habitatges de promoció pública en règim de copropietat, en 
què el ciutadà adquireix una part de la propietat, com a mínim el 60%, i la resta és pro-
pietat de la Generalitat o una altra administració pública.

6. Facilitar l’accés a l’habitatge a dones víctimes de la violència de gènere a través 
dels habitatges protegits.

7. Promoure programes de mediació i acompanyament social, informació i assesso-
rament per a l’accés a l’habitatge en règim de lloguer per a persones i famílies en situa-
ció d’exclusió social.

8. Reduir un 25% el tipus de l’Impost de Transmissions Patrimonials. Quan la com-
pra sigui per l’adquisició d’un primer habitatge no superior als 250.000 euros, la bonifi-
cació de la quota serà d’un 60%.

Proposta de resolució 13. Reestructuració i ampliació de la cartera de serveis
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
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1. Desplegar en la seva totalitat la Llei de Serveis Socials mitjançant l’aprovació d’una 
nova cartera de serveis i un model concertació, ràtios, funcions i coordinació dels pro-
fessionals adaptats a les actuals necessitats socials.

2. Impulsar el xec serveis en els serveis socials que permeti la lliure elecció de ser-
veis i prestacions als usuaris dels serveis socials.

3. Establir un model que garanteixi la creació anual de noves places, amb l’objectiu 
d’avançar cap al 100% de cobertura de la demanda tot ampliant les places residencials 
d’acord amb la demanda i necessitat de les mateixes i acostant al màxim el servei al ciu-
tadà.

4. Potenciar la flexibilització dels serveis encaminada a la millora de la qualitat assis-
tencial i personalització dels recursos.

5. Implementar la cartera de recursos destinats a l’atenció a la dependència.
6. Impulsar una llei de temps màxims d’espera en els serveis socials que permeti 

agilitzar la gestió administrativa en la tramitació d’accés al Sistema de Dependència 
amb l’objectiu d’acabar amb les llistes d’espera, reduint a tres mesos com a màxim el 
temps entre l’aprovació de la sol·licitud i l’assignació de la prestació.

7. Establir períodes de resposta màxims en cada un dels passos de tramitació de sol-
licituds, prestacions i serveis que s’estableixin per a garantir els drets reconeguts, així 
com els terminis per a posar a disposició dels usuaris les prestacions i serveis que li si-
guin reconegudes.

8. Reestructurar i ampliar els equips de valoració per complir amb els temps mà-
xims garantits.

9. Establir un Mapa d’Equipaments Socials, en col·laboració amb totes les adminis-
tracions i agents relacionats que permeti augmentar la cobertura de places en els centres 
residencials i centres de dia i nit, tant públiques com concertades, per cobrir les necessi-
tats existents tot respectant els temps d’espera.

Proposta de resolució 14. Reordenació, simplificació i potenciació de les 
prestacions socials
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir una reordena-

ció del sistema social i de prestacions socials de cara a una millor coordinació dels ser-
veis d’ajuda a les persones, una millora dels serveis socials bàsics i una simplificació de 
les prestacions socials. Amb aquest objectiu el Govern ha de: 

1. Establir una reordenació del sistema social i de prestacions socials de cara a una 
millor coordinació dels serveis d’ajuda a les persones, una millora dels serveis socials 
bàsics i una simplificació de les prestacions socials.

2. Impulsar la figura de l’assistent personal com a gestor únic que orienti les perso-
nes amb situació de vulnerabilitat a l’hora d’identificar, sol·licitar i accedir a les presta-
cions públiques a les que tenen dret.

3. Impulsar el gestor únic com a recurs de la Llei de Promoció de l’Autonomia Per-
sonal i Atenció a les Persones en situació de Dependència.

4. Impulsar la creació d’un informe social únic i homologat per a totes les adminis-
tracions i entitats acreditades.

5. Integrar els sistemes d’informació amb la finalitat de disposar d’una única Història 
Clínica Sociosanitària, amb un únic codi d’accés per a la utilització de qualsevol recurs.

6. Implantar una targeta de Serveis Socials, que permeti personalitzar tots els ser-
veis sociosanitaris i adaptar-los a les necessitats de cada un amb equitat. Aquesta tar-
geta, integrarà els serveis autonòmics amb els Serveis Socials municipals dels ajunta-
ments que decideixin integrar-se.

7. Avançar en el disseny i implantació d’un Registre Unificat de Serveis Socials amb 
la participació de tots els àmbits administratius, mitjançant una història social unificada 
i informatitzada.

8. Simplificar la gestió administrativa de les polítiques de prestacions orientades a 
la integració social i laboral. Definir les relacions de complementarietat i subsidiarietat 
entre les diverses prestacions tot encaminant-nos cap a una racionalització, simplifica-
ció i compactació de la gran diversitat d’ajudes i prestacions socials existents.

9. Establir de forma explícita i mitjançant llei, la inembargabilitat, en tots els casos 
i en les quanties i amb el règim que estableix la legislació d’enjudiciament civil de les 
següents prestacions: 
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a. Les prestacions d’urgència i rescabalament i la prestació econòmica regulades a 
l’article 15 i 19, respectivament, de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció.

b. Les prestacions socials de caràcter econòmic i les prestacions econòmiques d’ur-
gència social regulades al Capítol IV de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic.

c. Les prestacions econòmiques de dret de concurrència creades a l’empara de la 
secció segona del Capítol IV de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials 
de caràcter econòmic.

d. Les prestacions permanents per al pagament del lloguer i les prestacions d’especi-
al urgència per al pagament del lloguer o de quotes d’amortització hipotecària en situa-
cions especials contingudes a l’article 72 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

e. Les prestacions econòmiques derivades de l’aplicació de la Llei 18/2003, del 4 de 
juliol, de suport a les famílies.

f. Les prestacions econòmiques garantides de la Cartera de Serveis Socials, que va-
gin encaminades a satisfer les necessitats vitals de les persones físiques o famílies.

g. Les prestacions econòmiques no garantides de la Cartera de Serveis Socials per a 
les persones en situació de dependència, en aplicació de la Disposició Addicional 5a de 
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

h. Les prestacions econòmiques d’urgència social no garantides de la Cartera de Ser-
veis Socials.

i. Les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general i de mobilitat per a alumnat que 
cursi estudis post obligatoris i superiors no universitaris.

j. Les prestacions econòmiques municipals, de caràcter d’urgència social i que vagin 
encaminades a satisfer les necessitats vitals i de les persones físiques o famílies.

Proposta de resolució 15. Desplegament de mesures de segona oportunitat
El Parlament de Catalunya constata la duresa de la crisi econòmica viscuda i els es-

tralls que ha provocat en la població catalana.
La Cambra vol subratllar la responsabilitat que tenen els poders públics per mante-

nir la dignitat material i personal dels ciutadans en els moments de col·lapse econòmic. 
El Parlament reforça el seu compromís per impulsar una recuperació econòmica enèrgi-
ca i justa que permeti a totes les persones recuperar la seva autonomia i estabilitat.

Per això el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Controlar millor en el futur la generació de deute i l’excessiva despesa en els temps 

de bonança econòmica, tot reservant diners per als moments de major dificultat econò-
mica.

2. Aprovar un ambiciós Pla de Segona Oportunitat, que complementi les mesures del 
Govern d’Espanya i que ofereixi mecanismes econòmics i socials per ajudar les perso-
nes que es troben ofegades per la situació econòmica. La intervenció i la mediació de la 
Generalitat ha d’ajudar els ciutadans a afrontar situacions difícils econòmiques i socials. 
Dins d’aquest pla s’haurà de contemplar la mediació i el suport de la Generalitat per re-
estructurar deutes, evitar desnonaments o superar una dinàmica anguniosa de fallida.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sánchez Costa, Marisa Xandri Pujol, 
diputats, GP PPC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP SOC (REG. 13718)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació d’emergència so-
cial, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucio-
nal (tram. 255-00001/11).
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Propostes de resolució

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 mo-
ments són més d’un milió i mig de ciutadans que es troben en risc de pobresa i d’aquest 
465.200 tenen una privació material severa, és a dir, que no poden pagar les factures do-
mèstiques, 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 pre-
carietat laboral ha crescut, la política fiscal és insuficient per reequilibrar els dèficits del 
sistema de protecció 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 decep-
ció, com s’ha reduït la inversió en protecció social i també en totes les polítiques públi-
ques que tenen a veure amb la reactivació econòmica com són les polítiques 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 aprova-
des 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 mo-
del de societat que desitgem en el nostre futur immediat anteposa les persones a qualse-
vol altre interès» i demanava l’aplicació de les resolucions acordades en el Ple sobre la 
pobresa en el termini màxim de sis mesos. També recomanava 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 enor-
mes retallades pressupostàries estatals per a polítiques socials a Catalunya, el Consell 
diu que «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 ter-
mini, que garanteixin les necessitats bàsiques davant la vulnerabilitat de les persones 
en risc d’exclusió social, alhora que es promoguin 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, subjec-
tius 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 so-
cials 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 recollirà les estra-
tègies globals d’inclusió activa que combinin mesures orientades 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 diagnòstic de situació, indicadors 
de seguiment i avaluació així com un compromís econòmic que podrà ser revisat se-
gons l’evolució dels indicadors. Una Comissió interadministrativa, presidida pel Govern 
i formada per una representació de totes les administracions, que gestionen recursos pú-
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blics en matèria d’inclusió social i laboral elaborarà propostes al projecte de pla, reco-
llint 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 re-
formes i directrius per fer possible un model de desenvolupament sostenible social, eco-
nòmica 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.

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 Catalu-
nya per tal que aquesta estableixi un calendari efectiu per al correcte desplegament del 
Pacte per a la Infància de Catalunya.

4. Implantar progressivament una prestació econòmica per a la criança adreçada als 
infants de 0-18 anys, concebuda com a ingrés directe que ajudaria a compactar les dife-
rents 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 càr-
rec 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.

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 edu-
catives 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) ne-
cessàries 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’ac-
cés 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 socioeconòmi-
cament més deprimits, preveient un suport educatiu extraordinari en els centres públics 
on sigui necessari, així com una reducció de les ràtios i la recuperació de la sisena hora.

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  AM-
PES per a la organització d’activitats extraescolars.

Proposta de resolució 4. Joventut
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment, en aquest període de sessions, als acords aprovats en la Reso-

lució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut.
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2. Fer efectiu, en aquest període de sessions, el pla de xoc contra l’atur juvenil aprovat 
en la Resolució 301/X sobre la situació de la joventut, amb una dotació de 150 M d’euros.

3. Implementar, en aquest període de sessions, la beca «Queda’t a Catalunya» aprova-
da en la Resolució 301/X sobre la situació de la joventut, amb una dotació de 75 M d’euros.

4. Desenvolupar, en aquest període de sessions, la Resolució 1119/X del Parlament 
de Catalunya, sobre la creació d’un grup de treball per a establir un marc català de qua-
litat de les pràctiques, per tal d’abordar la transformació de les pràctiques en experièn-
cies formatives de qualitat.

5. Redissenyar el Programa de Garantia Juvenil per assolir els seus objectius, i fer-
ho amb la participació activa dels agents socials, especialment, de les organitzacions 
representatives dels joves.

6. Facilitar l’accés dels i les joves als habitatges de protecció oficial de venda i llo-
guer de la Generalitat i de les empreses promotores de base municipal i reiniciar les 
convocatòries d’ajuts directes de suport al lloguer d’habitatges, especificant en les bases 
aquells elements que tinguin especial cura de resoldre les necessitats dels i les joves.

7. Impulsar un veritable Pla de Retorn a l’exiliat per recuperar els i les joves emi-
grats/des, amb mesures i recursos que impulsin el contracte de joves emigrats i establei-
xi ajudes pel trasllat de la seva residència.

8. Prioritzar per al 2016 els recursos destinats a les universitats públiques, de manera 
que es pugui dotar d’un finançament equivalent al 2012, amb l’objectiu de tornar en el 
menor temps possible als pressupostos del 2010, i consensuar una proposta de revisió de 
preus públics, taxes i beques que garanteixin l’equitat als estudiants d’educació superior 
(graus, màsters, doctorats...), la mobilitat interna i externa a Catalunya, al personal in-
vestigador predoctoral i personal docent.

Proposta de resolució 5. Ocupació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat la derogació de la reforma laboral de 2012 atesos 

els seus efectes negatius, de destrucció i precarització de l’ocupació, i la seva contribu-
ció a la devaluació salarial, l’increment de les desigualtats socials i la pobresa.

2. Dotar els propers pressupostos per al 2016 de recursos propis amb partides adre-
çades a les polítiques actives d’ocupació, formació i foment de l’ocupació, retornant als 
100 M aportats anteriorment.

3. Adoptar mesures urgents i especifiques, en els propers tres mesos, destinades als 
treballadors/es de quaranta-cinc anys o més en situació d’atur de llarga durada, així 
com mesures adreçades a l’atur juvenil.

4. Recuperar els plans locals de promoció de l’ocupació amb especial atenció als jo-
ves, aturats de llarga durada i majors de 45 anys.

5. Presentar i executar en els propers tres mesos un pla d’inspecció de treball per tal 
de garantir les relacions laborals contractuals, la igualtat salarial i de condicions labo-
rals entre homes i dones, evitar abusos i incompliments en matèria de jornada laboral i 
temps del treball, i combatre l’economia submergida i el frau laboral.

6. Exercir el màxim nivell de mediació i intervenció com a autoritat laboral de Ca-
talunya per a evitar el tancament i/o minimitzar els efectes sobre l’atur dels expedients 
de regulació d’ocupació, amb especial atenció als que afecten el teixit industrial català.

7. Iniciar una acció urgent, en els propers tres mesos, d’acreditació professional per 
totes les persones que portin més d’un any a l’atur, a fi de garantir que puguin acreditar 
la seva especialització professional adquirida per l’experiència laboral.

8. Complir les Mocions 8/X, 12/X, 17/X, 22/X i la Resolució 323/X del Parlament 
de Catalunya en tots els seus apartats.

Proposta de resolució 6. Salut
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir un sistema sanitari públic i de qualitat, revertint les polítiques sanitàri-

es aplicades pel Govern de la Generalitat els darrers cinc anys i recuperant els recursos 
que s’han vist especialment afectats arreu del territori, com el transport sanitari, els re-
cursos hospitalaris (plantes i quiròfans) i l’atenció continuada a l’atenció primària.

2. Elaborar, en quatre mesos, un mapa de les desigualtats en salut a Catalunya, que 
incorpori entre els seus determinants, com a mínim, el sexe, l’edat, la procedència, el 
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lloc de residència, el nivell educatiu, el nivell de renda i la situació laboral de tots els pa-
cients atesos, prenent com a referència l’àrea bàsica de salut.

3. Reconèixer explícitament la importància de l’augment de les desigualtats socials 
en salut durant els darrers anys a causa de la crisi econòmica i de les polítiques d’ajus-
tament i austeritat, i donat el seu caràcter reconegut d’evitables, prioritzar mesures que 
redueixin substancialment la pobresa i la precarietat social, mitjançant el reforç i priorit-
zació pressupostària del paper de l’atenció primària i comunitària com a primer i prin-
cipal nivell de detecció i resolució, en coordinació amb el món local i els serveis socials 
del territori.

4. Reforçar el continuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, gene-
ralitzant a tot el territori de Catalunya l’any 2016 la implantació de les consultories de 
salut mental i nutricionista a l’atenció primària. Prioritzar, com a mínim, els següents 
àmbits: 

Salut mental
a) Implantar a tot el territori de Catalunya l’any 2016, programes adreçats especial-

ment a la infància i els joves de prevenció en l’àmbit de la Salut Mental.
b) Presentar una avaluació del desplegament del Codi Risc Suïcidi a tot el territori.
c) Recuperar els recursos de salut mental fins els nivells de 2010 per tal de fer front 

a l’increment d’activitat.
d) Incorporar la perspectiva de gènere, amb accions en els àmbits sanitari, educa-

tiu, laboral i comunitari (a través de la coordinació amb els serveis socials i de lleure 
locals), preferentment.

e) Capacitar els metges de família a prescriure directament l’ingrés i/o el tractament 
de llurs pacients als centres o serveis especialitzats d’atenció a la salut mental.

Hàbits saludables
f) Restablir l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) com a instrument 

essencial per potenciar les polítiques de prevenció, seguretat ambiental i alimentària, 
control d’epidèmies i per desenvolupar totes aquelles altres competències del seu àmbit 
que millorin l’estat de salut present i futur de la població.

g) Presentar en el termini d’un mes els resultats de la implementació del Projecte 
Comunitari de Promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable (Prevenció i con-
trol de l’obesitat).

Cronicitat i gent gran
h) Elaborar, abans que acabi l’any 2016, un Pla d’integració de serveis socials i sani-

taris, per tal d’adequar l’oferta a les necessitats de les persones.
i) Habilitar els metges de família a prescriure directament l’ingrés de llurs pacients 

als centres sociosanitaris.
5. Elaborar i fer públic, conjuntament amb les entitats proveïdores i en un termini 

de 15 dies, un calendari de pagaments del deute pendent de liquidar que permeti a les 
organitzacions la previsió, la planificació a fi i efecte d’assegurar el seu funcionament i 
viabilitat, l’atenció i la prestació dels serveis.

Proposta de resolució 7. Serveis socials, protecció i gent gran
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar i actualitzar, en el termini de sis mesos, el Decret 142/2010, d’11 d’octu-

bre, pel qual s’aprovà la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
2. Millorar la coordinació del protocol per a l’abordatge integral de les violències 

envers les dones, dotant-lo de més recursos i atenent les demandes dels ens locals al res-
pecte d’aquests casos.

3. Portar a terme, en el termini de 4 mesos, les mesures necessàries per tal de ga-
rantir els recursos i l’atenció que als que tenen dret tots els catalans i catalanes amb un 
Grau III de dependència.

4. Fer pública de forma permanent la llista d’espera de persones que es troben en es-
pera de plaça en els centres de dia, centres residencials, centres ocupacionals per a per-
sones amb discapacitat, salut mental i addiccions a Catalunya.

5. Desenvolupar el reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i 
la dotació econòmica corresponent en el termini d’un any.
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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 Catalunya.

2. Desenvolupar, durant l’actual legislatura, un Pla Nacional de Lluita contra el Mal-
baratament Alimentari a Catalunya.

Proposta de resolució 9. Economia i pressupost
Pressupost 2016
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar en el termini dos mesos el projecte de llei de Pressupostos de la Genera-

litat i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.

Ingressos
2. Iniciar negociacions amb el Govern de l’Estat per: 
a) Millorar i rebaixar els objectius de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per a 

l’any 2016.
b) Renegociar el deute existent i procedent del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). 

Elaborar un nou sistema de finançament que permeti comptar amb més recursos per 
desenvolupar polítiques socials i econòmiques.

c) Obrir el diàleg amb d’altres Comunitats Autònomes que estan amb una situació 
similar per tal de compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària vers el 
Govern de l’Estat.

3. Modificar l’impost de successions i donacions retornant-lo a la reforma de l’any 
2010.

4. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells 
que són clarament regressius.

5. No portar a terme més processos de venda de patrimoni i privatitzacions com a 
solució per aconseguir més ingressos ja que s’ha comprovat que no ha estat una bona 
proposta.

Despeses
6. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la despesa 

a l’Administració de la Generalitat i presentar-lo a la Comissió d’Economia i Finances.
7. Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica, per tal de pal·liar 

les desigualtats i els índexs de pobresa, així com per potenciar les polítiques de creixe-
ment afavorint la creació de llocs de treball de qualitat.

8. Incorporar al pressupost 2016 les partides necessàries per tal de complir amb les 
mesures aprovades en el Debat general sobre la situació d’emergència social, la reacti-
vació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.

Frau i evasió fiscal
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
9. Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui en compte: 
a) L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència tributària 

catalana i l’agència tributària espanyola.
b) La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal en els propers 5 

anys per assimilar-nos als països de la Unió Europea.
c) L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributària catalana per 

millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal.

Administració pública
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
10. Presentar durant aquest any 2016 el projecte de llei per a la reforma de l’Admi-

nistració Pública que ens permeti disposar d’un model d’administració centrat en el ciu-
tadà, un model inspirat en els principis de l’eficiència, la transparència i la rendició de 
comptes.

11. Donar compliment, de forma immediata, a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de me-
sures fiscals, administratives i financeres del sector públic que limita els màxims sala-
rials dels alts càrrecs de la Generalitat, 
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Pagaments pendents
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
12. Presentar, en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un infor-

me sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors i un Pla de pagament 
per resoldre aquesta situació.

13. Presentar, en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre els deutes pendents amb els ajuntaments catalans i un Pla de pagament per 
resoldre aquesta situació.

14. Garantir, a través dels diversos instruments amb els què compta el Govern, la 
tresoreria suficient per fer front al pagament de les nòmines dels treballadors públics 
per a aquest any 2016.

Clàusules socials
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
15. Incorporar clàusules socials en els plecs de condicions dels concursos per a con-

tractacions públiques per tal que es premiïn les polítiques d’igualtat, l’estabilitat dels 
llocs de treball, les condicions laborals, mediambientals i l’accessibilitat i amb l’objectiu 
de que el criteri econòmic no sigui el decisiu a l’hora d’adjudicar un concurs públic, tal 
i com ja ha avalat la justícia.

16. Constituir una comissió tècnica que desenvolupi i treballi jurídicament la incor-
poració de criteris socials, ambientals i altres polítiques públiques als plecs de condicions 
i presentar els resultats a la comissió d’Economia d’Hisenda en el termini de 3 mesos.

Proposta de resolució 10. Reactivació econòmica i política industrial
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar, durant aquest any 2016, un Pacte Nacional per a la Indústria amb el mà-

xim consens polític, social i empresarial, on s’estableixin les mesures i accions a des-
envolupar, tant a curt com a mig termini, i amb un pressupost concret i suficient per a 
desenvolupar-les. És imprescindible que aquest Pacte incorpori propostes sobre: 

a) formació
b) infraestructures
c) energia
d) recerca, desenvolupament i innovació
e) finançament 
f) cooperació, internacionalització empresarial.
2. En el pressupost del 2016, augmentar fins a 200 M€ la partida per a desenvolupar 

polítiques industrials.
3. Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions d’empre-

ses per tal de poder dur a terme a temps mesures que facilitin al màxim el manteniment 
de les plantes de producció i dels llocs de treball. Presentar un informe trimestral al 
Parlament, a través de la comissió d’empresa i coneixement, sobre les gestions realitza-
des i els resultats obtinguts per tal de mantenir la informació i la transparència envers 
els grups parlamentaris.

4. Convocar amb urgència, en els propers dos mesos, el programa de finançament de 
Plans d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) a través dels fons estructu-
rals FEDER i dotats de 72 milions d’euros per al període 2014-2020 que ha de perme-
tre als governs locals de Catalunya desenvolupar projectes ambiciosos d’especialització 
sectorial i impuls de la innovació en el seu entorn de proximitat, i alineats amb l’estra-
tègia del RIS3CAT.

5. Convocar amb urgència, en els propers dos mesos, el programa FEDER, eixos 4 i 
6, per a projectes locals que potencien una economia baixa en carboni i per a conservar 
i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos.

6. Presentar, durant el mes de març del 2016, un informe complert i exhaustiu sobre 
la situació dels projectes presentats per la Generalitat de Catalunya al Pla Juncker.

7. Realitzar, aprovar i presentar al Parlament, en el termini de 4 mesos, el Pla estra-
tègic i de futur per a EURECAT, el Centre tecnològic de Catalunya, sorgit de la inte-
gració de diversos centres tecnològics avançats del país, i que ha de permetre millorar 
el sistema d’innovació català, afavorint la transferència de coneixement envers el teixit 
productiu del país.
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8. Presentar al Parlament, en el termini de 4 mesos, l’estratègia i el Pla de posada en 
marxa del Barcelona Institut of Science and Tecnology (BIST) integrat pels sis princi-
pals centres de recerca del país, i que ha de permetre impulsar projectes científics més 
transversals i aconseguir una major competitivitat internacional.

9. Presentar al Parlament en el termini de 6 mesos i en coherència amb els esforços 
de la comunitat internacional a la Cimera de París per coordinar la transició col·lectiva a 
una economia baixa en carboni i resilient als efectes del canvi climàtic, i també en la lí-
nia que impulsa la Comissió Europea «Treball Verd, cap una economia circular», un Pla 
estratègic d’economia verda coherent amb els Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble, l’economia del desenvolupament just, circular i sostenible; que previngui i controli 
la contaminació, que disminueixi l’impacte en salut i les distorsions en la competitivitat; 
que asseguri l’accés a aigua, aliments i energia, i que disposi d’una capacitat de vigilàn-
cia i tutela públiques, garants d’un ús responsable dels recursos.

10. Presentar en el termini d’un any, un Pla estratègic per a la Transició Energètica 
horitzó 2030 i 2050, acordat amb els grups parlamentaris i els sectors econòmics i so-
cials que asseguri a la ciutadania l’accés a l’energia a preus assequibles i converteixi el 
sector energètic en factor de competitivitat i en motor d’innovació, desenvolupament i 
generació d’ocupació, reduint la nostra dependència dels combustibles fòssils, impul-
sant l’autoabastiment, enfortint la seguretat de subministrament, i lluitant eficaçment 
contra el canvi climàtic.

Proposta de resolució 11. Pla de barris i rehabilitació d’habitatges
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer convocatòries de la Llei 2/2004, de 

4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial, dotades amb recursos extraordinaris, que permetin: 

a) Posar en marxa plans plurianuals de rehabilitació d’habitatges i regeneració urba-
na dels barris amb més vulnerabilitat, donada la necessitat d’habitatge social de moltes 
famílies i de la urgència de millorar l’eficiència energètica de les llars per a reduir la 
factura energètica.

b) Incloure dins el pressupost de l’any 2016 un pla de mesures per import de 100 M€ 
per a impulsar un programa de rehabilitació que prioritzi l’accessibilitat i l’eficiència 
energètica d’edificis i habitatges que cobreixi les necessitats d’actuació sobre 30.000 
habitatges, amb el doble objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de 
treball.

c) Posar en marxa programes de formació i treball vinculats a la rehabilitació en efi-
ciència energètica.

Proposta de resolució 12. Cohesió territorial
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar polítiques públiques i accions concretes per tal de garantir l’equitat en 

l’accés als serveis públics bàsics als territoris menys poblats, i així evitar l’empobriment 
que estan patint, que és superior a la mitjana.

2. Impulsar un observatori de socioeconòmic de les comarques rurals de Catalunya 
per analitzar l’empobriment i envelliment que pateixen moltes d’elles.

3. Garantir unes inversions mínimes en infraestructures i serveis bàsics i essencials 
als territoris menys poblats i allunyats de les grans capitals per tal de poder atendre a la 
ciutadania i crear llocs de treball.

4. Recuperar el pressupost i els serveis mèdics perduts durant els darrers anys al ter-
ritori, ja que la seva llunyania respecte altres centres de referència dificulta l’equitat en 
l’accessibilitat a l’atenció sanitària.

5. Aturar i revertir el procés de recentralització dels diferents serveis de la Genera-
litat de Catalunya i impulsar una administració pública racional i propera als ciutadans 
que eviti nombrosos desplaçaments i perjudicis innecessaris.

6. Impulsar programes específics d’empoderament de les dones i joves al món rural.
7. Impulsar línies d’ajuts a persones amb diferents tipus de discapacitat que s’han de 

desplaçar o traslladar de residència per tal de poder rebre l’atenció mèdica o assistencial 
adequada.
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8. Recuperar les ajudes al menjador i transport escolar a les famílies dels pobles agre-
gats i EMD’s en aquells casos en que el nucli de població no tingui escola i els alumnes 
s’hagin de desplaçar obligatòriament.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 13719)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubie-

la Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució sobre l’emergència habitacional i la pobresa energètica 
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: 

a) El desplegament reglamentari dels mecanismes per a poder executar els procedi-
ments extrajudicials a la resolució de situacions de sobreendeutament a què fa referèn-
cia 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 llança-
ment en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.

b2) L’impuls, concreció i implementació dels convenis entre les administracions lo-
cals i la Generalitat per poder fer efectiva la garantia del reallotjament adequat de per-
sones 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 decla-
rat 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 so-
cials 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 sub-
ministraments 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 regula-
ritzar la situació a fi de gestionar des del Govern els processos de regularització en for-
ma 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 so-
cials obligatoris, als reallotjaments de desnonats, com als talls de subministraments, etc.

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, 
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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 100.000 llars.

6. Incloure dins el pressupost de l’any 2016 un fons de suficiència energètica dotat 
amb 15 M€ destinat a les persones en risc d’exclusió que no poden afrontar el deute de 
subministraments bàsics i establir els mecanismes de simplificació dels tràmits per ac-
cedir-hi amb incorporació en la seva gestió de l’Administració local i la mesa del tercer 
sector social.

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 socials 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 ne-
cessari 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 determi-
nin pels serveis socials.

9. Proveir els fons necessaris per resoldre al llarg de l’any 2016 les situacions d’emer-
gència que descriu la llei i preveurà la partida pressupostària necessària i suficient per 
poder desenvolupar completament la llei en els propers pressupostos de la Generalitat.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 13720)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubie-

la Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Garantir la dotació pressupostària suficient per cobrir la demanda de tots els sol-

licitants de beques menjador que compleixin els barems per a l’atorgament d’ajuts, en 
les diferents etapes educatives, des del primer cicle infantil i fins a secundària inclosa, 
i revisar, a més, aquests barems per tal d’assegurar l’accés a beques als infants i adoles-
cents d’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.

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 com-
pactada.

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, amb l’objectiu d’arribar progressiva-
ment al 100% del cost de finançament per part de la Generalitat.

5. Apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que si-
gui més àgil, absolutament transparent i garanteixi l’homogeneïtzació de criteris en tot 
el territori, eliminant el tram variable que genera confusió i manca de 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.
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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 desenvolupa-
ment del protocol de malnutrició infantil.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 13721)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubie-

la Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a terme en el termini de dos 

mesos la Reforma de la Renda Mínima d’Inserció, garantint el caràcter subjectiu de la 
prestació i restablint les condicions prèvies al decret 384/2011, de 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció, fet que implica 
la revisió dels expedients denegats.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure al Pressupost de 2016 la 
quantia necessària per fer front a l’entrada en vigor de la ILP de la Renda Garantida de 
Ciutadania, actualment en fase de ponència en aquesta cambra.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP, portaveus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CSP 

(REG. 13722, 13723, 13724, 13725, 13726, 13727, 13728, 13729, 13730, 13731, 13732)

 Reg. 13722 

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució 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, segons les dades de la darrera 
Enquesta d’Estructura Salarial, publicada el 2015. L’any 2013, doncs, es va tornar a in-
crementar 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’ocu-
pa 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 contrac-

tes del sector públic tenen la consideració d’Administració pública, per mitjà de llurs 
òrgans de contractació, han de procurar d’incloure clàusules 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: 
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»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 pun-

tuació 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 distintiu català d’excel·lència empresa-
rial 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, se-
gons 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 els organis-

mes 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 conve-
ni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

»3. La Generalitat ha de vetllar perquè les administracions corporatives, les orga-
nitzacions 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 salarials.

»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 se-
lecció, 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 perseguir-los.

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.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13723

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).
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Proposta de resolució 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 per sor-
tir 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 maltrac-
tament que, prèviament, les ha aïllat socialment. Per tant, són dones amb una major de-
pendència als serveis socials, amb manca de xarxa, amb majors dificultats per la inser-
ció 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 possi-
ble 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 insti-
tucions 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 vícti-

mes 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 Perso-

nes del Parlament, un pla calendaritzat i dotat pressupostàriament, de l’increment pre-
vist de fer en aquest recurs d’emergència durant aquest any, i de la previsió d’increments 
per a l’any vinent.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13724

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució per garantir la prestació econòmica universal per a la 
criança (PEUC)
D’ençà que va començar la crisi econòmica, la situació de pobresa en què viuen molts 

infants a Catalunya no ha fet més que augmentar de manera escandalosa i dramàtica. 
Segons dades de l’Idescat de 2013 referides a distribució personal de la renda i de risc 
a la pobresa, el 26,4% dels catalans menors de 16 anys, és a dir, un de cada quatre, es 
troba en risc de pobresa; això representa un percentatge 8,8 punts superior al que es va 
registrar l’any 2008.

Les conclusions de les jornades titulades «La pobresa infantil a Catalunya: conse-
qüències i reptes», organitzades el 2015 per la Secció de Dret de la Infància i l’Adoles-
cència de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Fundació Joan Salvador Gavina 
i Càritas Diocesana de Barcelona abunden en la mateixa idea en determinar que «en 
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l’actual situació de crisi les principals víctimes de la pobresa són els nens i els adoles-
cents sobretot aquells que pertanyen a famílies socialment vulnerables. Els experts pre-
veuen que durant els propers 20 anys aquests infants continuaran pagant els efectes de 
la pobresa.»

L’informe del síndic, del desembre del 2015, en relació als drets de l’infant exposa 
que «Catalunya, juntament amb Espanya, és un dels països de la Unió Europea amb una 
taxa de risc de pobresa més elevada, amb un 29,9% de la població menor de 18 anys que 
es troba en una situació de pobresa relativa, entenent que la població en risc de pobresa 
relativa és aquella que disposa d’una renda per sota del 60% de la mediana d’ingressos 
disponibles anuals per persona. Segons el síndic, la prevalença de risc de pobresa és 
més elevada entre la població infantil que entre el conjunt de la població i l’impacte de 
la crisi econòmica també ha estat més fort entre els infants. Mentre que el risc de po-
bresa infantil s’ha incrementat gairebé dotze punt percentuals, aquest risc en el conjunt 
de la població s’ha incrementat en menys de quatre punts.»

Cal que tinguem en compte a què ens estem referint quan parlem d’infants i ado-
lescents en situació de pobresa a Catalunya. Segons l’informe de FEDAIA del 2015, 
«un infant pobre al nostre país no es correspon a l’estereotip de pobresa que preval en 
la nostra societat i que normalment s’associa al tipus de pobresa dels països en vies de 
desenvolupament. Els nostres infants no van descalços ni busquen menjar en els aboca-
dors, però això no vol dir que no tinguin altres tipus de manifestacions de la pobresa de 
caire més invisible, com és l’emocional, la psicològica i relacional, a banda que també 
presenten dificultats per tenir cobertes les seves necessitats bàsiques. Tots aquests as-
pectes representen en els infants i adolescents un dèficit per poder accedir en igualtats 
d’oportunitats a un desenvolupament ple de la seva persona, predisposant-los en molts 
casos a patir problemes psicològics, de salut, de dificultats d’aprenentatge i èxit escolar, 
un aspecte que és decisiu a l’hora de reproduir el cercle viciós de la pobresa i l’exclusió 
social en l’etapa adulta, ja que els dificulta enormement la seva posterior inserció labo-
ral i social»

Segons l’article 27 de la Convenció del Drets de l’Infant (20 de novembre de 1989), 
l’infant té dret a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiri-
tual, moral i social; els pares són els primers responsables, però si ells no poden l’Estat 
els ha d’ajudar, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i l’habitatge.

Segons l’article 41 de la llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l’ado-
lescència de Catalunya, els poders públics han d’adoptar les mesures pertinents per a 
assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda d’infants 
o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que 
necessiten per a un desenvolupament integral adequat. El desenvolupament d’aquestes 
mesures ha d’establir els criteris per a determinar el nivell bàsic de benestar material 
dels infants i els adolescents i ha de incloure un règim d’ajuts i prestacions públiques.

Fa també temps que la PINCAT, Plataforma d’Infància de Catalunya, reclama polí-
tiques redistributives que pal·liïn la situació de pobresa que afecta a molts infants i pro-
posen per a ells una transferència universal amb independència dels ingressos de les fa-
mílies o de les seves característiques socioeconòmiques, com ara el tipus de família al 
qual pertanyen o l’edat que tenen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear una prestació econòmica universal per fill a càrrec de 0-17 anys, entesa com 

una inversió social per garantir la igualtat d’oportunitats des de la primera infància fins 
a l’adolescència, de 100 € mensuals. En funció de la conjuntura econòmica, el programa 
s’iniciarà progressivament, començant per les famílies amb les rendes més baixes amb 
l’objectiu que sigui sostenible.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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Reg. 13725

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució sobre les tarifes del transport públic

Exposició de motius
El transport públic és el quart pilar de l’Estat del Benestar, juntament amb l’habitat-

ge, la sanitat i l’educació. Ho és pel fet que és l’eina que dóna accés tant al dret d’habi-
tatge, 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 equi-
tat 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 interes-
sada 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 socie-
tat, 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 qua-
litat 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 pú-
blic 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 informa-
ció 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 mo-
bilitat 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 mo-
bilitat, etc.

És per això que la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de trans-
port 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 socio-
laboral. concretament els articles 8, 13 i 15 obliguen a la creació d’un títol general de 
transport destinat a fer efectiu l’accés a un transport públic assequible i fidelitzar-ne la 
utilització, i també d’un o diversos títols socials i ambientals que incorporin les políti-
ques públiques de cohesió social i sostenibilitat ambiental, a través d’una tarifació espe-
cial 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: 
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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 assequible 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 situació 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 transport públic de tots els usuaris, amb independència de llurs 
recursos econòmics, estat físic o situació sociolaboral. 

3. A què en els pressupostos de l’exercici 2016 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 boni-
ficacions 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 correspo-
nents 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 me-
tropolitanes o consorcials de transport de les diverses conurbacions de Catalunya: 

4.1. Les actuacions necessàries per aplicar la integració tarifària que cobreixi la to-
talitat del territori de Catalunya, amb un únic pagament integrat que inclogui el trans-
bordament 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 trans-
port públic per tots els desplaçaments que s’hi efectuïn dins d’un espai de temps i inde-
pendentment dels canvis intermodals i de la distància recorreguda.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13726

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució sobre la regularització de les persones estrangeres
Una de les manifestacions més sagnants de les desigualtats que pateix la nostra so-

cietat 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 regula-
ritzar 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 existèn-
cia 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 residen-
cia i treball, les normatives d’estrangeria donen competències també a les comunitats 
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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 per-
mís de treball és l’acreditació de tres anys de residència ininterrompuda a l’Estat espa-
nyol. 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 troben 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 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 se-
güent: 

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 una situació de vulnerabilitat a través dels ser-
veis socials corresponents. En el mateix sentit, instar les administracions locals a eme-
tre els seus informes seguint aquests criteris.

3. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat Espanyol per a flexibilit-
zar 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, lle-
vin 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’arrela-
ment 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 ciutadanes i ciutadans de nacionalitat estran-
gera es vegin privats dels seus permisos de residència o de treball.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP



BOPC 80
14 de març de 2016

3.10.30. Debats generals 31 

Reg. 13727

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució. Informe anual del progrés social de Catalunya
Amb la finalitat de situar com a prioritat, tant el debat polític com en l’acció de Go-

vern, 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 rendiment 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 Catalunya, de 18 de 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 indi-

cadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat 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 polí-
tiques 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 so-
cial, 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.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13728

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució 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 represen-
ta 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 
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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 signi-
fica 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.

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, pugui arribar a passar per una entitat ex-
terna 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 te-
nen 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’in-
serció 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 respectiva-
ment, 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 Garan-
tia 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 fi-
nal. 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 Cata-
lunya, 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 se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar el programa 

Garantia Juvenil 2014-2020 per tal d’incloure en el Pla d’actuació 2016 canvis i iniciati-
ves per combatre la situació greu d’atur que viuen els joves en el nostre país i que con-
templi 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 reconeixe-
ment 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: 
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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 tre-
ball de qualitat i la no precarització del treball juvenil, així com impedir la seva parti-
cipació en les ofertes de treball públic. La privatització dels serveis de col·locació repre-
senta un greu risc per a la igualtat d’oportunitats.

Cal que els contractants que es beneficien dels programes de Garantia Juvenil com-
pleixin 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. Penalitzant l’encadenament de contractes temporals de les empreses per tal d’evi-
tar 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.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13729

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució 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 des-

regulació de les relacions laborals i debilitament de la negociació col·lectiva que han 
propiciat greus desequilibris entre els interessos dels treballadors i de les empreses i 
ha provocat un augment de la precarietat laboral en totes les seves dimensions, una de-
preciació 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 especial-
ment 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 ne-
cessàries 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 adminis-
trativa 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 me-
diació e intervenció com autoritat laboral en les reestructuracions empresarials, espe-
cialment quan comportin processos de deslocalització.

6. Posar en marxa un Pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que tin-
gui com a objectiu la prioritat en l’eradicació de la desigualtat salarial per raons de gè-
nere, la persecució del frau i abusos en la contractació i condicions de treball. Amb un 
especial incidència en aquelles actuacions que castiguen especialment a les dones, com 
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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 objec-
tiu 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’acre-
ditació 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.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13730

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució sobre la inversió social 
Les mesures incloses en el Pla de rescat ciutadà per fer front a la situació d’emergèn-

cia social que proposa el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot requereixen per 
al seu finançament augmentar els recursos econòmics dedicats al que es és avui la pri-
mera preocupació social i hauria de ser la primera prioritat política.

En aquest sentit es considera imprescindible posar en marxa les polítiques pressu-
postàries que permetin augmentar els recursos econòmics disponibles per la doble via 
d’incrementar els ingressos i racionalitzar la despesa pública.

Per aconseguir aquests objectius el Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Fixar un sòl d’inversió social en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
incrementant en el període de 2 legislatures, equivalent a 8 anys, la inversió social fins a 
situar-la en la mitjana de la Unió Europea.

2. Procedir a una auditoria sobre el deute públic de la Generalitat que permeti plan-
tejar un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat, que inclogui l’im-
pagament d’una part d’aquest deute a partir de procediments de quitança acordats amb 
els creditors públics i privats, aplaçament dels terminis de venciment del deute i conver-
sió de deute a curt termini en deute a llarg termini.

3. Plantejar al Govern de l’Estat la necessària revisió dels objectius de dèficit públic 
pactats amb la Unió Europea en el marc de Memoràndum d’Entesa i Acord Marc d’As-
sistència financera (rescat), endarrerint de manera significativa els terminis de compli-
ment dels objectius de dèficit públic

4. Exigir de l’Estat Espanyol, conjuntament amb altres Comunitats Autònomes, una 
nova distribució dels objectius de dèficit per al període 2016-2020 entre els diferents ni-
vells de l’administració pública, que no penalitzi a les Comunitats Autònomes.

5. Exigir al Govern Espanyol un augment de les bestretes establertes a compte de la 
liquidació tributària per adaptar-les a la realitat recaptatòria, així com una anticipació 
en els terminis de liquidació definitiva.

6. Millorar els ingressos propis de la Generalitat a partir d’una reforma de l’impost 
de successions que reverteixi els canvis legislatius produïts a partir de la Llei 19/2010. 
I en especial s’acordi revisar les reduccions per parentiu, eliminar la reducció per paren-
tiu addicional establerta, eliminar la bonificació del 99% establerta per la Llei 3/2011. 
Així com introduir una reducció variable de la base imposable per garantir que les he-
rències de fins a 100.000 € pels familiars de primer grau no hauran de pagar l’impost.
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7. Millorar els ingressos per impostos cedits, a partir d’una reforma de l’Impost de 
Patrimoni, establert en el Decret llei 7/2012, de manera que gravi de manera més inten-
sa els grans patrimonis, com a pas previ i transitori a l’establiment d’un Impost de grans 
fortunes.

8. Millorar la gestió tributaria en relació a l’impost sobre els habitatges buits esta-
blert en la Llei 14/2015

9. Intensificar la progressivitat del tram autonòmic de l’IRPF reduint els tipus mí-
nims que afecten les rendes baixes, suavitzant els tipus de les rendes mitjanes i augmen-
tant els tipus impositius de les rendes superiors.

10. Analitzar de les possibilitats d’augment dels ingressos per taxes a partir d’una 
millora en la gestió i de la modificació dels tipus establerts en algunes de les taxes.

11. Derogació dels avantatges fiscals per casinos i activitats empresarials de joc pre-
vistes en la Llei 6/2014.

12. Intensificar la lluita contra el frau, l’elusió i l’evasió fiscal, a partir d’un incre-
ment notable dels efectius humans i tècnics de l’Agència Tributària de Catalunya.

13. Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no estiguin orien-
tades a complir mandats constitucionals o estatutaris o a cobrir necessitats socials.

14. Revisió de les polítiques de concerts educatius per rescindir els concerts amb les 
escoles d’elit que segreguen a l’alumnat per raó de sexe.

15. Revisió dels criteris a partir de les quals s’atorguen subvencions a mitjans de co-
municació digitals, en paper, televisió i ràdio. Revisió de les subvencions atorgades du-
rant el present any. I revisió dels criteris a partir dels quals es renoven les subvencions 
atorgades durant el present any.

16. Aprovació en el termini d’un mes del decret de limitació salarial dels alts càrrecs 
aprovat en la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic.

17. Reducció significativa de les partides adreçades a publicitat institucional, espe-
cialment aquelles que encobreixen subvencions indirectes.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13731 

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució. 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 emo-
cional 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 supervi-
sió, el suport tècnic i la formació permanent que els permeti donar una resposta adequa-
da 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 desenvolu-
pades fins al moment podrien ser insuficients.

Per tal de conèixer la situació real en termes de riscos, efectes (baixes laborals vin-
culades al desgast o burnout, per exemple) i mesures adoptades per prevenir-los, el Col-
legi de Treball Social de Catalunya (TSCAT) demana a la Generalitat 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 respon-
sabilitat de les organitzacions de cuidar les persones.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

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 ris-
cos per part dels professionals.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 13732 

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional (tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució. Reversió retallades en atenció primària de salut
El darrer informe «Efectes de la crisi econòmica en la salut de la població a Cata-

lunya» elaborat per l’Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població 
posa de manifest resultats de salut més desfavorables en els grups de població més vul-
nerables (persones aturades, persones amb rendes d’integració social...).

Existeix una correlació directa entre desigualtat i estat de salut, els factors socio-
econòmics són molt importants per determinar la salut d’una població i s’estima que un 
80% dels determinants de salut estan fora del sistema sanitari.

Si a l’increment de desigualtats de la població catalana hi sumem les retallades en la 
principal porta d’entrada al sistema de salut i l’eix vertebrador, com és l’atenció primà-
ria, dóna com a resultat un greu problema de salut pública, especialment en aquells ter-
ritoris més empobrits perquè es dificulta l’accés en condicions d’equitat.

En aquest sentit, cal destacar que les retallades dels darrers anys han tingut una afec-
tació directa a l’atenció primària: disminució en nombre de professionals i en les seves 
condicions laborals, en horaris dels CAPs i en punts d’atenció continuada tancats els 
darrers 4 anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució: 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. A presentar en la Comissió de Salut, en el termini d’un mes, un informe que inclo-

gui el calendari i les principals línies d’actuació per a revertir les retallades de l’Atenció 
Primària de Salut a Catalunya, garantint els principis d’equitat, accessibilitat i qualitat 
del sistema sanitari i, tenint especialment en compte alhora de distribuir els recursos 
que els principals determinants de la salut són socioeconòmics.

2. Incorporar en els pressupostos per l’any 2016 una partida destinada a aquest Pla 
de reversió de retallades en l’Atenció Primària de la Salut a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 13733)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubie-

la Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució. De lluita contra el sensellarisme 
Actualment desconeixem quantes persones estan dormint al carrer a Catalunya. Les 

darreres dades disponibles publicades per la Generalitat de Catalunya són de l’any 2010, 
i xifraven en un total de 14.661 persones a Catalunya (emprant una metodologia diferent 
a l’actual). La xifra més aproximada és la que ofereix la Fundació Arrels per mitjà dels 
seus recomptes nocturns, el darrer de l’any 2015 on es xifraven un total de 892 persones 
dormint al carrer a la ciutat de Barcelona.

Certament, el recompte és només una part de tot el treball que s’ha de realitzar per 
lluitar contra el sensellarisme, i també és cert que la tasca no només s’ha de circums-
criure a l’àmbit de les grans ciutats ja que el problema existeix a tot el territori, però 
sens dubte ha estat important per seguir generant coneixement al voltant de la situació, 
el nombre i el perfil de les persones sense llar de la ciutat amb la finalitat d’intervenir 
sobre aquesta realitat de manera més efectiva i més adequada a les necessitats.

Per aquests motius, el Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la generalitat a: 
1. Donar compliment a la Moció 212/X del Parlament de Catalunya, sobre la proble-

màtica 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 dis-
posin de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que aquest sigui insegur o inade-
quat seguint la metodologia emprada per la Federació Europea d’Organitzacions Nacio-
nals 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 Home-
lessness 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 ajun-
taments, amb la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar informes, coordinar les ac-
cions entre administracions i entitats, i planificar serveis 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 irregu-
lar i no poden accedir a determinats ajuts.

4. Promoure un parc d’habitatge amb preus accessibles i estable.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 13734)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubie-

la Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució. Per a garantir la millora dels contractes programa  de 
serveis socials
L’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Departa-

ment de Benestar Social i Família va establir els contractes programa com un nou marc 
de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació 
i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de coresponsabilitat, transparència, 
equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats so-
cials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més esta-
bilitat financera als ens locals. En teoria doncs, el contracte programa permetria impul-
sar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i el ciutadà, situant l’ens 
local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori, però no ha estat així.

Els contractes programa 2012-2015 van frenar la dinàmica iniciada i van ser reta-
llats deixant a l’estacada les persones més vulnerables, com ara acollida a les persones 
migrades i dones víctimes de violència masclista i també el pressupost destinat al finan-
çament dels professionals dels serveis bàsics que van caure un 3%, entre molts d’altres, 
ja que també van desaparèixer programes abans existents, en definitiva el Govern de la 
Generalitat no va garantir mai aquests darrers anys els compromisos ni va propiciar els 
recursos i l’estabilitat als Ajuntaments i els Consells Comarcals, quan són la primera 
xarxa d’atenció a les persones més vulnerables.

Els ens locals i supramunicipals com les diputacions, per pal·liar-ho, van augmentar 
els seus propis pressupostos, sense abdicar de les seves responsabilitats.

Aquest 2016 s’ha de firmar amb els ajuntaments el tercer contracte programa des de 
la seva entrada en vigor en virtut de la Llei 12/2007.

És l’ocasió per revertir d’entrada els incompliments del Govern de la Generalitat i 
també l’oportunitat d’utilitzar aquesta eina com un element més en la lluita contra la po-
bresa i la precarietat.

Així i davant l’acord marc que apunta a certs increments com ara l’increment de 
professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP) fins a arribar a la ràtio 
que estableix la llei –un indicador de quina era la situació de partida–, o també la revi-
sió de les condicions de prestació de costos i finançament dels serveis d’atenció i acolli-
ment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. És 
imperatiu que aquestes bones paraules es converteixin en fets.

Per tal d’assegurar la millora del finançament dels serveis socials municipals a tra-
vés del contracte programa 2016-2019, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Prioritzar el pagament als ajuntaments dels actuals contractes programa de ser-

veis socials.
2. Calendaritzar el pagament dels 70.842.878,42 milions d’euros que la Generalitat 

reconeix com a deute pendent a data 22 de gener de 2016, de contractes programa de 
serveis socials amb els ajuntaments.

3. Accelerar durant el 2016 la signatura dels nous contractes programa 2016-2019.
4. Renovar la Cartera de serveis socials i ampliar-la per donar resposta a noves ne-

cessitats socials.
5. Garantir la suficiència econòmica dels contractes programa per donar resposta a 

les necessitats dels serveis ja inclosos i a incloure l’increment de serveis d’acord amb els 
criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats.
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6. Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les ràtios  de 
professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels Equips 
Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que encara no 
les hagin assolit.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP SOC, GP CSP (REG. 13735)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubie-

la Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

Proposta de resolució. Derogació de l’Ordre de copagament en atenció a la 
dependència
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de valo-

ració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de ser-
vei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu finançament han canviat. Ara, 
a banda de tenir-se en compte els ingressos dels beneficiaris, es contempla comptar el 
patrimoni i les càrregues familiars. Aquest fet ha provocat que en la gran majoria dels 
casos els beneficiaris d’aquest servei hagin hagut de pagar més, amb increments del co-
pagament de fins a un 30% i un 40%. Donada la complicada situació per la que estan 
passant actualment les persones que depenen d’aquests serveis, es considera que ha es-
tat un desencert aquest nou sistema de copagament, i que no ha estat més que una nova 
retallada encoberta portada a terme pel Govern.

El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha provocat a les 
persones usuàries d’aquests serveis una baixada dràstica dels recursos econòmics per 
poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les 
rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca garantits siguin insuficients per 
poder satisfer un conjunt de despeses personals necessàries i no cobertes per cap altre 
sistema de protecció social. Resulta especialment discriminatori en el cas de persones 
amb discapacitat que no es tinguin en compte el greuge econòmic que suporten en rela-
ció a la resta de la ciutadania.

En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin des-
proveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un servei que li fa-
cilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suficients per gaudir 
d’aquesta autonomia.

Per aquests motius, els grup parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Derogar l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi els cri-

teris que determinen la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les pres-
tacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a 
la situació de dependència que estableix la Cartera de Serveis Socials, i la participació 
en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes, en els mateixos termes que 
marcava l’ordre ASC/432/2007 i l’ordre ASC/343/2007, de 22 de novembre, per la qual 
es regulaven els preus públics i el règim de participació de les persones beneficiàries en 
el finançament dels serveis del Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència 
(SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC 

(REG. 13736)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Grana-

dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, por-
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Josep Enric Millo i Rocher, 
portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent pro-
posta de resolució subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11).

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 extraordina-

ris de la Xa Legislatura del Parlament de Catalunya (Ple Extraordinari sobre Pobresa i 
Desigualtats, Ple Extraordinari de Joventut i Ple Extraordinari sobre Salut).

Els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear, en el termini màxim de 2 mesos, una Comissió de Seguiment –amb repre-

sentació del Govern de la Generalitat de Catalunya, els grups 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.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Co-
nesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, GP PPC, portaveus

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP CUP-CC (REG. 13737)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació d’emergència so-
cial, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucio-
nal (tram. 255-00001/11).

Propostes de resolució
Introducció
El nostre plantejament amb relació a l’emergència social i la reactivació econòmica 

parteix de la constatació que la situació de pobresa i precarietat que pateixen milions de 
persones a casa nostra no és el resultat de cap catàstrofe natural sinó que respon a cau-
ses estructurals, derivades de la pròpia dinàmica del capitalisme i de la seva concreció 
actual en les polítiques austerocràtiques.

La situació del model productiu i la seva derivada social no són per tant elements 
conjunturals que puguin abordar-se des de reformes parcials o mesures específiques, 
sinó que just al contrari, sense qüestionar de fons la realitat econòmica i social, totes 
aquelles mesures que es plantegin estan abocades al fracàs i a la impotència.

És en aquest sentit doncs que les nostres propostes de resolució contenen aquesta 
voluntat de transformació estructural que considerem imprescindible. En tot cas hem 
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inclòs algunes propostes de resolució parcial que des de la nostra perspectiva serveixen 
per avançar cap aquest horitzó de canvi estructural.

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’ocupació i no ha elimi-
nat la temporalitat. Sense millorar les condicions que regulen el mercat laboral difícil-
ment 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 posicio-
nament clar de rebuig a la reforma laboral aprovada el 10 de gener de 2012 i treballi per 
la seva derogació.

Proposta de resolució 2. Mesures fiscals
Considerem que per fer front a la realitat d’emergència social existent resulta im-

prescindible un increment de la recaptació fiscal que permeti disposar de més recursos 
a l’hora afrontar polítiques d’intervenció pública encaminades a millorar la cohesió so-
cial 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 nivells d’ingressos i garanteixin una major 
progressivitat en el sistema.

Proposta de resolució 3. Regulació del preu del sòl
3.1 Proposem crear una eina de regulació pública del preu del sòl, que alhora esti-

gui recolzada per una Llei que protegeixi l’ús i la conservació del sòl agrari i forestal, 
que obligui a activar la funció social i ecològica de la terra, i la protegeixi davant dels 
processos urbanístics, la construcció d’infraestructures, la sobreexplotació i les males 
pràctiques agràries.

Proposta de resolució 4. Accés a la terra
4.1 Proposem garantir l’accés a la terra per pagesos que es vulguin incorporar a l’ac-

tivitat, mitjançant la constitució de bancs de terres de caràcter públic. Per avançar en 
aquesta direcció proposem també posar a disposició de la societat, les finques rústiques 
de l’Incasòl, de titularitat, propietat i gestió pública (parcs naturals, pastures de munta-
nya, masos, cotos...).

Proposta de resolució 5. Reconsideració de les polítiques de pagament  del 
deute
5.1 Prioritàriament, el govern ha d’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 ta-
xes d’inflació actuals. Així mateix, el govern ha d’instar els concessionaris o superficia-
ris 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 Gene-
ralitat que es pugui aprofitar per a finançar un pla de xoc social, ha d’anar acompanyada 
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i 
contrastar-ne la utilitat en moments en què 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 
al pla de xoc social.

5.3 Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el go-
vern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.

5.4 Així mateix, el govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsa-
bles de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament.

Proposta de resolució 6. Realització d’una auditoria ciutadana sobre el deute 
6.1 Proposem la realització d’una auditoria ciutadana sobre el deute. Aquesta audi-

toria hauria de comptar amb el màxim suport tècnic per part de la Generalitat, així com 
garantir els mecanismes de plena participació de la societat. L’objectiu de la mateixa 
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seria constatar quina és la veritable situació del deute públic a Catalunya amb l’objectiu 
de visualitzar quina part d’aquest deute resulta il·legítim, i per tan pot considerar-se’n el 
seu impagament.

Proposta de resolució 7. Proposta d’un nou règim de concertació especial
La Generalitat compta amb les competències exclusives per establir un sistema pro-

pi de prestació de serveis socials. Les directives aprovades el 2014 pel Parlament Eu-
ropeu i el Consell, relatives a l’adjudicació de contractes de concessió i de contractació 
pública, estableixen la necessitat de que els Estats membres disposin d’un marge ampli 
de maniobra per organitzar els serveis socials de manera que no sigui necessària la ce-
lebració de contractes públics.

7.1 Atès a l’anterior, proposem la modificació de la llei 12/2007 per tal que en es ga-
ranteixi que el model de prestació de serveis socials a Catalunya serà un model basat 
en la fórmula público-social. Caldrà assegurar que la cobertura d’aquests serveis queda 
fora de l’àmbit mercantil, i que només serà a través del control i gestió pública, en com-
binació amb les experiències socials i cooperatives sense ànim de lucre existents, com 
es vehicularà la prestació d’aquests serveis socials.

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’implementa-
ció d’una Renda Bàsica de les iguals (Rbis): Universal, incondicional, individual i sufi-
cient, 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.

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 salut en particular, i de 
tots els drets dels infants en general. Entre d’altres caldrà 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.

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 in-
gressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment per l’Idescat a partir 
de l’Enquesta de Condicions de Vida.

Proposta de resolució 11. Accés a l’habitatge
Per tal de fer efectiu el dret a l’habitatge proposem: 
11.1 Continuar avançant en el desplegament de la llei 24/2015, i dotar a les institucions 

implicades de tots els instruments i suport públic per garantir-ne la seva aplicació urgent.
11.2 Que s’admeti de forma clara que en l’article 5.6 de la llei també es dóna empara 

a les famílies en situació de risc d’exclusió residencial que pateixin processos de desno-
nament en precari quan els propietaris dels habitatges siguin grans tenidors d’habitatge.

11.3 Proposem també, avançar en garantir la incorporació intensa de pisos a la Xar-
xa d’Habitatges d’inclusió. Per aconseguir-ho entre d’altres actuacions, s’hauria de du-
plicar l’ajut que reben les entitats socials que incorporen pisos a l’esmentada xarxa, la 
qual cosa significa anar passant dels actuals 1200 € anuals als 2400 €.

11.4 Proposem convertir la cessió temporal (3 anys) de pisos de la SAREB a la Ge-
neralitat en una apropiació de pisos i cessió en règim d’us o dret de superfície.

11.5 Finalment proposem que a la Mesa d’Emergència no es requereixi complir els 
requisits del Registre de Sol·licitants i que per tant no es doni el cas en el que gent sense 
padró, sense ingressos i ocupes quedin fora.

Proposta de resolució 12. Ordenar la no-intervenció del Mossos d’Esquadra 
en les accions de desnonament
12.1 Tenint en compte la injustícia social que representen les actuacions de desnona-

ments que colpegen anualment a centenars de famílies en el territori català. Atenent que 
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el cos dels Mossos d’Esquadra ha de garantir sobretot la protecció de les persones i la 
defensa del seus drets, entre ells el de l’habitatge. Proposem la retirada del cos de Mos-
sos d’Esquadra de totes les accions de desnonaments a realitzar en el territori català.

Proposta de resolució 13. Gènere i ciutadania
13.1 Per tal d’evitar qualsevol tipus discriminació i fer efectiva la màxima igual-

tat de drets en l’aplicació de les polítiques públiques proposem que en cap mesura que 
adopti l’administració sigui del tipus que sigui (prestació, cursos, ajudes, etc.) no es tin-
gui en compte la condició d’estranger ni la de la regularitat administrativa.

13.2 Per tal d’avançar envers el reconeixement de les tasques domèstiques i de cures, i 
valorar-les com a tasques imprescindibles pel manteniment i reproducció de la qualitat de 
vida en la nostra societat, proposem que es reconegui el treball reproductiu i de cures com 
a tasca amb base cotitzable per tal d’accedir a mesures i prestacions de l’administració.

Proposta de resolució 14. Model energètic
Davant el repte de la transformació del model productiu, cal avançar cap a fórmules 

que proposin el trànsit envers models centrats en la cobertura de les necessitats socials, 
a la vegada que resultin congruents amb els desafiaments ecològics que té plantejats 
avui la nostra societat.

14.1 Per tal de garantir que des de les institucions públiques s’aposta per la trans-
formació del model productiu, en la direcció d’avançar cap a un model viable ecològi-
cament, proposem que la Generalitat concerti els seus contractes de subministrament 
energètic amb aquelles companyies que garanteixin una provisió d’energia renovable, i 
que a la vegada demostrin apostar cap a un canvi de model energètic lliure de nuclears i 
energies fòssils no renovables.

Proposta de resolució 15. Model productiu
15.1 Davant la inestabilitat econòmica, inviabilitat ecològica i desajustos socials pro-

duïts per un model productiu basat de forma prioritària en la seva inserció global, a 
partir de fórmules centrades en assolir la màxima competitivitat; considerem impres-
cindible iniciar els treballs per reorientar el model productiu en la direcció d’una lògica 
autocentrada (basada en la creació de llocs de treball estables i de qualitat i orientada en 
la direcció de la potencialitat interna).

15.2 Concretament proposem que, en el marc del departament d’empresa, es creï 
l’espai adequat per impulsar l’estudi i la implementació de propostes que avancin en 
aquesta direcció de de la sobirania i la democràcia econòmica.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP C’S (REG. 13738)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i 152 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
general sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública 
i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Medidas para la reactivación económica, el fomento 
de la política industrial y las capacitaciones laborales
Exposición de motivos 
La mejor política social son las políticas preventivas, que nos sirven para reactivar 

la economía y de ahí a crear nuevos puestos de trabajo, partiendo de la convicción de 
que no podemos repartir riqueza sin haberla generado previamente. Pensamos, además, 
que esas nuevas ocupaciones deben permitir que muchos ciudadanos tengan una autén-
tica oportunidad de desarrollar sus proyectos vitales y que lo deben hacer en igualdad 
de oportunidades, con dignidad y con la capacidad de desarrollarse profesionalmente 
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de forma continua, a través de una formación aplicada y efectiva. Todo ello ha de con-
formar un nuevo paradigma del mercado laboral que nos acabe alejando de entender la 
precariedad como la única forma efectiva de crear empleo.

Propuesta de resolución 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Definir estímulos fiscales para favorecer la inversión en I+D+i, para conseguir un 

modelo productivo más eficiente, de más valor añadido, más alta productividad y más 
competitivo.

2. Impulsar la coordinación de la red de centros de transferencia tecnológica catala-
nes incluidos en TECNIO con otros centros de transferencia tecnológica de otras comu-
nidades autónomas y con el ministerio que gestione las políticas de I+D+i.

3. Revisar el desarrollo de EURECAT para volver al modelo TECNIO, orientando 
sinergias hacia el resto de España y Europa, para participar en un gran proyecto de red 
de centros de transferencia tecnológica para toda España.

4. Impulsar la colaboración entre universidades y empresas, con el fin de completar 
la cadena de transferencia de conocimiento y de transferencia tecnológica a nuestras 
empresas.

5. Potenciar el papel de la formación profesional dual con la creación de más plazas.
6. Desarrollar una nueva política industrial cuyos aspectos fundamentales sean la 

innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos y una mejora de 
nuestra competitividad.

7. Desarrollar un programa de reindustrialización con el objetivo de que el peso de 
la industria alcance el 25% del PIB en 2020, con programas de desarrollo de clústeres, 
innovación empresarial, internacionalización y emprendimiento.

8. Desarrollar un programa de relocalización industrial para empresas de Cataluña 
que quieran volver a instalar plantas de producción, con medidas para recuperar la lo-
calización de actividades industriales tradicionales rediseñadas a partir de la investiga-
ción y la innovación.

9. Crear un plan de ordenación y gestión integral de polígonos industriales, que debe 
ir acompañado de medidas que mejoren la accesibilidad y condiciones de los mismos, 
en aspectos como las infraestructuras tecnológicas, la sostenibilidad medioambiental y 
la seguridad.

10. Desarrollar un plan de accesibilidad universal a la red de fibra óptica, cuyo des-
pliegue esté definido por intereses sociales y de desarrollo territorial.

Proposta de resolució 2. Medidas contra el paro de larga duración 
Exposición de motivos
La cronificación del desempleo es efecto de la estructura de nuestro mercado labo-

ral. La falta de dinamismo y capacidad de adaptación a situaciones de crisis como la 
que hemos vivido nos ha conducido no sólo a la precariedad laboral, sino también a ex-
pulsar o mantener al margen del mismo a un porcentaje elevado de ciudadanos y ciuda-
danas, hasta el punto de tener que convivir con una cronificación del desempleo que no 
se da en otros países de la Unión europea.

Esta realidad se evidencia especialmente entre los parados mayores de 45 años y los 
menores de 25, confirmando la rigidez de un mercado laboral que pone trabas a los jó-
venes para entrar en el mismo, y que cuando lo consiguen lo hacen en situaciones pre-
carias, y, a su vez, expulsa a los trabajadores a partir de los 45 y muy especialmente a 
partir de los 55, evidenciando con ello la incapacidad del sistema para reorientar sus ca-
pacidades hacia nuevos empleos.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Implementar de manera más eficiente la garantía juvenil europea a través de un 

plan de aplicación que detalle las actuaciones y determine objetivos cuantificables y re-
visables y donde se desglosen metodologías de intervención, indicadores de evaluación, 
cronograma y dotación presupuestaria.

2. Garantizar la correcta coordinación con el Servicio Estatal Público de Empleo 
(SEPE), con los diferentes servicios de empleo autonómicos y con los servicios de em-
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pleo locales, así como con todas las entidades y administraciones implicadas en la pla-
nificación, ejecución y justificación de la garantía juvenil.

3. Establecer bonificaciones y rebajas fiscales a las empresas que participen en los 
programas de formación profesional dual.

4. Crear en el SOC un programa de orientación individualizada específico para pa-
rados de larga duración y de más de 45 años, que permita tutorizar la formación del tra-
bajador desempleado hacia nuevos objetivos laborales.

5. Establecer bonos de contratación para parados de larga duración, que incentiven a 
las empresas para ofrecer formación y puestos de trabajo a parados de larga duración. Es-
tos bonos supondrán bonificaciones para las empresas que se acojan a estos programas.

6. Reforzar las labores de supervisión que correspondan a la Generalitat de Catalun-
ya para evitar discriminaciones por motivo de edad en las ofertas de empleo.

7. Dotar de más medios y efectivos a la Inspección de Trabajo a fin de combatir efi-
cazmente el fraude en la contratación laboral, en salarios y cotizaciones, haciendo efec-
tivo el cumplimiento de las sanciones administrativas de las empresas responsables de 
dichos fraudes.

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 as-

pecto 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 Cata-

lán de Promoción de la Ocupación de las Personas con Diversidad Funcional, contando 
en su elaboración con los agentes sociales y las organizaciones de personas con diversi-
dad funcional y sus familias que incluya, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Incrementar los recursos económicos para fomentar la ocupabilidad de las perso-
nas con diversidad funcional, tanto en la empresa ordinaria como en los centros espe-
ciales 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 ins-
cripción 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, acompa-
ñamiento, formación y contratos de trabajo a través de fórmulas de colaboración con 
corporaciones locales y otras instituciones públicas. El personal de estos servicios con-
tará con la cualificación profesional que exige el cumplimiento de su tarea, con forma-
ción en materia de sensibilización, en 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 funcional en situación de desempleo.

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 Treba-

lladors 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.

Fascicle segon
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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 caràc-

ter mercantil o comercial.
2. Crear línies específiques de crèdit a l’Institut Català de Finances per al refinan-

çament dels deutes que els treballadors autònoms mantinguin amb les administracions.
3. Crear programes de formació contínua i d’accés a tecnologies per a treballadors 

autònoms.
4. Crear mecanismes per facilitar l’accés dels treballadors autònoms als centres de 

transferència tecnològica.
5. Aplicar desgravacions fiscals als treballadors autònoms que facilitin l’adquisició o 

renovació tecnològica continuada.
6. Implementar un Pla de Transformació Digital en coordinació amb totes les admi-

nistracions que faciliti l’accés a la banda ampla d’alta velocitat als treballadors autònoms.
7. Incentivar la facturació de treballadors autònoms a través de la desgravació de fins 

a 300 euros per contractació de serveis a la quota íntegra autonòmica de l’IRPF.
8. 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 Autò-
nom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom.

9. Posar en marxa els programes d’ajuts i suport als nous autònoms inclosos al Ca-
talunya Emprèn.

10. Crear línies de finançament a l’Institut Català de Finances per a autònoms em-
prenedors i start-ups.

11. Desenvolupament d’un pla d’acció de lluita contra el fenomen dels falsos autònoms.

Proposta de resolució 5. Garantizar un sueldo digno para luchar contra la 
precariedad laboral
Exposición de motivos
El mercado de trabajo en Cataluña y en el resto de España genera mucha desigualdad, 

sobre todo porque el único mecanismo de ajuste que se utiliza es la rotación de los tra-
bajadores temporales. El excesivo uso de ésta y del trabajo a tiempo parcial involuntario 
no sólo impide que un número muy elevado de personas alcance el salario mínimo anual, 
sino que les impide también consolidar derechos a otras prestaciones contributivas.

Se hace, pues, necesaria la adopción de una solución fundamentada en un Comple-
mento Salarial Anual Garantizado que complemente los ingresos laborales de los ho-
gares y del que se beneficiarán aquellos trabajadores con salarios más bajos y empleos 
más precarios. Tal programa debiera ser similar a los que existen en muchos países eu-
ropeos como Suecia o el Reino Unido, que se han mostrado particularmente eficaces 
en la lucha contra la pobreza. En Cataluña, además, ha sido también reivindicada desde 
importantes agentes de la sociedad civil, como la Taula d’Entitats del Tercer Sector So-
cial de Catalunya.

Este Complemento Salarial debería tomar la forma de un impuesto negativo sobre la 
renta de los hogares, constituyendo una medida altamente redistributiva y eficaz contra 
la precariedad y la disminución de la economía sumergida.

Asimismo se considera que este diseño específico, además de ofrecer un instrumen-
to de protección social frente al trabajo precario, incentivaría notablemente la actividad 
laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y también daría apoyo a las de-
cisiones de emancipación y de planificación familiar.

Finalmente, cabe a su vez no desatender a aquellos hogares sin ingresos familiares 
procedentes de rentas del trabajo o prestaciones de desempleo, mediante una renta ga-
rantizada de ciudadanía.

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar, para hogares en los que las personas principales hayan obtenido ren-

tas salariales y/o ingresos del trabajo por cuenta propia sin llegar a alcanzar una cuantía 
mínima anual, el pago de un Complemento Salarial por vía de un impuesto anual nega-
tivo aplicable al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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2. Considerar un diseño de dicho impuesto en tres tramos: uno creciente, uno fijo y 
finalmente un tramo decreciente, a los que ir accediendo a medida que aumenta la renta 
y hasta un nivel de renta máximo por encima del cual dejara de percibirse.

3. Fijar la articulación de los tramos y los niveles de renta máximos en función de la 
situación familiar de las personas principales (solas o en pareja, y el número de menores a 
su cargo hijos que puedan tener y sus edades) para potenciar la progresividad de la medida 
y para incidir plenamente en su voluntad de favorecer a aquellos hogares más vulnerables.

4. Acelerar los trámites parlamentarios para la aprobación de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía, de conformidad con el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña para atender a aquellos hogares que no disponen de ingresos económicos.

Proposta de resolució 6. Reforma de l’administració publica: eliminar 
duplicitats per destinar recursos a la prestació de serveis socials bàsics
Exposició de motius
En la situació actual d’emergència social és més necessària que mai la racionalitza-

ció de l’Administració per, així, evitar el desmantellament de l’Estat del Benestar. Les 
mesures de racionalització i priorització de la despesa pública han de guiar l’acció del 
Govern de la Generalitat i així assegurar la prestació de serveis bàsics de salut, edu-
cació i benestar, l’eficiència del sector públic i la sostenibilitat de l’economia catalana, 
abandonant les polítiques de construcció nacional que drenen una quantitat ingent de 
recursos que posen en perill la salut, l’educació i el benestar de tots els ciutadans.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Crear una comissió específica en el Parlament de Catalunya per a l’estudi de la refor-

ma, reducció i racionalització de l’administració pública catalana amb la finalitat de detec-
tar, evitar i suprimir les duplicitats i estructures polítiques i administratives innecessàries 
per, mantenint els mateixos serveis, destinar tots els recursos resultants de l’eliminació 
d’aquestes duplicitats administratives a la millora de la prestació dels serveis socials.

2. Fomentar la racionalització de les entitats locals, promovent la fusió voluntària de 
municipis, a fi d’oferir de forma eficaç i eficient el mateix nivell de prestacions de ser-
veis a tots els ciutadans, independentment d’on resideixin.

3. Suprimir els consells comarcals com a estructures politicoadministratives, fomen-
tant les mancomunitats de serveis entre municipis de Catalunya com a òrgans tecni-
coadministratius de coordinació intermunicipal, que continuaran oferint els mateixos 
serveis però destinant tots els recursos resultants de l’eliminació d’aquests organismes a 
millorar la prestació dels serveis socials.

4. Prendre totes aquelles mesures necessàries per possibilitar la reducció en un 50% 
del nombre de càrrecs de confiança del Govern de la Generalitat, i establir que els llocs 
de nivell inferior a Director General o equivalent siguin proveïts per funcionaris de car-
rera escollits mitjançant concurs en comptes de per procediments de lliure designació 
com es fa actualment.

5. Impulsar un pacte amb totes les formacions polítiques catalanes i altres agents po-
lítics implicats per tal de regenerar la qualitat democràtica de les institucions catalanes 
i enfortir la lluita contra la corrupció, per tal d’acabar amb el malbaratament de cabals 
públics i destinar tots els recursos públics a la prestació de serveis socials bàsics. Aquest 
pacte es centrarà, entre d’altres, en dos pilars bàsics: la reforma dels partits polítics –mi-
llorant la seva democràcia interna i reformant el seu finançament– i el reforç de la inde-
pendència del poder judicial i dels organismes reguladors i supervisors.

Proposta de resolució 7. Pagament del deute pendent per la generalitat 
amb entitats sanitàries, educatives i socials i priorització de les ajudes a les 
persones dependents
Exposició de motius
A Catalunya la despesa farmacèutica durant el 2014 va ser de 1.342 milions d’euros, 

però en els pressupostos de 2015 només estava contemplada una partida de 958 milions 
d’euros. Com a conseqüència d’aquest infrafinançament, les farmàcies catalanes, que 
ofereixen un servei públic necessari per a la població, no han pogut cobrar mensual-
ment i han obligat als professionals sanitaris a posar dels seus estalvis per poder oferir 
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el servei públic que se’ls requereix. De la mateixa manera hi ha hagut pagaments pen-
dents a les residències, centres sanitaris concertats i centres del tercer sector que influ-
eixen en la possibilitat que tenen aquestes entitats d’oferir un servei de qualitat per com-
plir les funcions que tenen assignades.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Habilitar una partida pressupostària suficient en l’exercici pressupostari de 2016 

que contingui com a mínim el nivell de despesa que preveia el pressupost del 2015, per 
poder fer front a les despeses socials existents.

2. Prioritzar en els pressupostos de la Generalitat l’atenció i els ajuts a les persones 
dependents i familiars.

3. Elaborar i crear una xarxa de centres de dia i residències públiques per a gent 
gran amb capacitat d’atendre la demanda real.

4. Establir un pla de calendarització del Govern per complir amb els pagaments ne-
cessaris a les farmàcies catalanes, a les residències i centres sanitaris i educatius con-
certats, així com a la resta d’entitats del tercer sector social.

5. Potenciar els serveis d’atenció a les famílies (SAF) perquè siguin una eina d’acció 
social eficient.

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 socioeconò-

mica a l’estat de la salut. L’augment de la desocupació i de la precarietat laboral s’as-
socien 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 augment de la preva-
lença de problemes de salut en atenció primària.

El Govern ha de reorientar les polítiques sanitàries i articular actuacions per respon-
dre 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 inter-

vencions quirúrgiques, obrint els quiròfans a les tardes i fixar garanties de temps mà-
xims d’espera.

2. Establir un període màxim garantit de 48 hores per ser atès a les consultes pro-
gramades d’atenció primària.

3. Establir un període màxim garantit de 48 hores perquè tota persona atesa en el 
servei d’urgències hospitalàries hagi completat tot el procés diagnòstic que condueix a 
la determinació de l’actuació pertinent, ja sigui alta, hospitalització, derivació o inter-
venció 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 cu-
res 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.

Proposta de resolució 9. Garantia de la dignitat de les persones dependents 
amb les ajudes necessàries
Exposició de motius
L’Ordre BSF/130/2014 té per objecte regular els criteris de valoració de la capaci-

tat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de serveis no gratuïts i la 
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participació de les persones en el seu finançament. Aquesta ordre va modificar els cri-
teris que es tenen en compte per valorar la participació de les persones beneficiàries en 
el finançament de les prestacions no gratuïtes incloses a la Cartera de Serveis Socials, 
tenint en compte els ingressos dels beneficiaris i també la comptabilització del seu pa-
trimoni i càrregues familiars.

Tanmateix, el nou càlcul del copagament establert en aquesta ordre ha provocat una 
reducció dels recursos econòmics dels usuaris per poder fer front al seu dia a dia. 
A més, en complir l’edat de 65 anys les persones són penalitzades amb una major apor-
tació del seu patrimoni que passa del 3% al 5%, quan les normatives tendeixen a allar-
gar la vida activa laboral fins als 67 anys. Això evidencia que s’està castigant a les per-
sones amb discapacitat.

D’altra banda, com a conseqüència d’aquesta ordre, les persones residents han vist 
reduïts els seus diners de butxaca a 130 euros mensuals per fer front a les seves despe-
ses personals, que inclouen l’atenció bucodental, oftalmològica, farmacèutica, de ves-
tuari, calçat, audiòfons, productes d’higiene personal, transport, lleure i altres sense dei-
xar un mínim de butxaca que cobreixi les necessitats reals dels usuaris de residència.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Derogar l’Ordre BSF/130/2014, de 22 de abril, que té per objecte regular els cri-

teris de valoració de la capacitat econòmica de les personas beneficiàries de les presta-
cions de serveis no gratuïts i la participació de les persones en el seu finançament.

2. Actualitzar l’actual cartera de Serveis Socials, prorrogada des de 2006.

Proposta de resolució 10. Por la igualdad en el acceso a todos los servicios 
educativos
Exposición de motivos 
La evidencia nos dice que la población con mayores índices de fracaso escolar es la 

que más ha sufrido la recesión, la que mayores problemas está teniendo para volver a 
reinsertarse y la que mayor riesgo de exclusión tiene. No sólo nos hemos de enfrentar 
a graves problemas de desigualdad social en materia educativa, sino que difícilmente 
alcanzaremos una senda de crecimiento sostenible si no les ponemos remedio con ur-
gencia. Reducir las tasas de repetición y de abandono escolar y mejorar la educación de 
nuestra ciudadanía es el elemento más importante para vencer las desigualdades y lu-
char contra futuras crisis.

Una educación de calidad es aquella que persigue la excelencia y garantiza la equi-
dad e igualdad de oportunidades. Las condiciones socioeconómicas de un ciudadano no 
deben excluirle del éxito educativo.

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a
1. Actualizar y dotar de mayores recursos presupuestarios el programa de lucha con-

tra el abandono escolar (Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció 
del fracàs escolar a Catalunya, 2012-2018) para que incluya, además de aspectos for-
mativos, aspectos motivacionales y sociales y para que garantice una mayor participa-
ción de los entornos familiares. Este programa contará con la figura de tutores mentores 
para aquellos casos en los que existe mayor peligro de abandono, porque acompañan 
al alumno durante toda la época escolar, así como con la participación de las entidades 
que presten servicios sociales en el entorno del joven y las entidades del tercer sector 
implicadas.

2. Priorizar los recursos públicos hacia los centros de primaria y secundaria con ma-
yor complejidad social, para que cuenten con apoyos adicionales en su lucha contra el 
fracaso escolar.

3. Cumplir en todos los centros educativos la legislación vigente sobre el número 
máximo de alumnos por clase, sin sobrepasar en ningún caso los máximos fijados por 
la normativa vigente.

4. Habilitar los recursos suficientes para aumentar el número de plazas públicas y 
subvencionadas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles, hasta cubrir la demanda social.
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5. Revisar todos los casos de solicitudes de becas comedor rechazadas, así como 
adoptar las medidas pertinentes para simplificar el trámite de peticiones de esta beca, 
unificando criterios y agilizando los trámites administrativos.

6. Adoptar medidas de coordinación con las administraciones locales que gestionan 
dichas becas, para que actúen con mayor celeridad y eficiencia y para que se homoge-
neicen los requisitos que se piden a las familias para ser beneficiarias de estas becas.

7. Instar a los centros docentes a mantener los mismos libros de texto durante un pe-
riodo mínimo de cinco años.

8. Instar a los centros docentes a crear en cada centro un banco de libros para que 
el alumnado pueda disponer de los mismos bajo la fórmula de préstamo, intercambio o 
reutilización.

9. Revertir el aumento de las tasas de la educación pública universitaria en Cataluña 
y redefinir los sistemas de becas universitarias, para hacerlas más acordes a la situación 
familiar y socioeconómica de los alumnos y al rendimiento académico, con el fin de ga-
rantizar que ninguna persona quede fuera del sistema universitario por motivos socio-
económicos.

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 desemplea-

das, 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 vivien-
da. 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 vivien-
das 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 entida-
des financieras mediante la compra haciendo uso del nuevo decreto de tanteo y retracto.

2. Destinar las viviendas propiedad de entidades financieras procedentes de los desahu-
cios preferentemente al alquiler social y garantizar a las familias afectadas el estableci-
miento de un alquiler social que no supere el 30% de sus ingresos.

3. Adoptar todas las medidas pertinentes para evitar la marginalidad y la segrega-
ción 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 me-
nores 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 transmi-
tir viviendas públicas a fondos de inversión mientras existan necesidades 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 ni-
vel de uso que se le ha dado hasta el momento.
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Proposta de resolució 12. Pacto para mejorar las condiciones de vida de las 
personas sin hogar
Exposición de motivos
En los últimos años ha aumentado el número de personas que duermen en la calle. 

La exclusión de la vivienda se identifica como uno de las formas más extremas de la po-
breza en las ciudades.

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar un pacto ca-

talán para la prevención y erradicación del sinhogarismo que incluya, entre otras, las 
siguientes medidas: 

1. Creación de un Observatorio sobre las personas sin hogar y la exclusión residen-
cial con la participación de los agentes sociales, los entes locales y organismos con com-
petencias relevantes en este fenómeno.

2. Creación de un sistema estadístico para definir y estudiar anualmente la evolución 
y las características del sinhogarismo y la exclusión residencial en Cataluña y monitori-
zar las políticas públicas relacionadas.

3. Establecimiento de los mecanismos de prevención que detecten los procesos de 
exclusión antes de que la persona se encuentre en la calle. Incorporar en dichos proce-
sos a los múltiples agentes y áreas de la Administración que pudieran intervenir (agen-
tes sociales, policía local, Mossos d’Esquadra, centros de salud…)

4. Establecimiento de equipos de intervención profesional en calle, tanto para aten-
der la emergencia social, como para un seguimiento continuado de las personas que no 
acuden a los recursos y que por este motivo no tienen acceso a una serie de derechos 
fundamentales, con especial atención a la salud mental.

5. Instar a los ayuntamientos a posibilitar el empadronamiento de las personas que se 
encuentran en situación de calle, como mecanismo para garantizar el ejercicio y acceso a 
derechos básicos, incluyendo la posibilidad de crear un censo municipal de estas personas 
dentro de los límites que fija la legislación de protección de datos de carácter personal.

Proposta de resolució 13. Pacte per la infància per a combatre la pobresa 
infantil
Exposició de motius
Existeix una clara relació entre el volum de prestacions destinades a les famílies i 

els índexs de pobresa infantil. L’article 40.3 de l’Estatut recull com a principi rector que 
l’interès superior de l’infant ha de ser prioritari.

El 27 de maig de 2010 es va aprovar la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la in-
fància i l’adolescència, llei que ha quedat a l’espera que es dictés un reglament d’aplicació.

Amb posterioritat a la llei, el 19 de juliol de 2013, tots els grups parlamentaris, en-
titats, institucions, agents econòmics i entitats municipalistes van signar el Pacte per la 
Infància, una declaració d’intencions que va assenyalar la infància com un prioritat i 
que a data d’avui continua sense ser efectiu.

Els serveis socials demanden una actualització de les ràtios de serveis socials d’aten-
ció primària, com a conseqüència del creixement demogràfic i del pas del temps trans-
corregut des de l’aprovació de la Llei 14/2010.

D’altra banda, urgeix adequar els requisits del procediment d’adjudicació d’habitat-
ge d’emergència social a l’interès superior del menor.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar el reglament que desplegui el sistema de protecció a la infància establert 

per la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
2. Actualitzar la cartera de serveis per ajustar la ràtio de personal de serveis socials 

d’atenció primària a les necessitats derivades de l’evolució demogràfica, la crisi econò-
mica i allò establert per la Llei 14/2010.

3. Augmentar progressivament la despesa en política d’infància de tal manera que 
Catalunya, que destina actualment l’equivalent del 0,9% del PIB a aquestes polítiques, 
passi a destinar-ne un 2,2% en el termini de cinc anys fins situar-se en línia amb la mit-
jana de la Unió Europea.
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4. Crear una prestació econòmica per a famílies amb menors a càrrec que estarà 
condicionada al nivell de renda de la unitat familiar. L’objectiu de dita prestació serà 
garantir uns ingressos suficients per a fer efectiu el dret dels nens a un nivell de vida 
adequat i la seva cobertura s’estendrà, com a mínim, als nens i adolescents en situació 
de risc d’exclusió social.

5. Adequar els requisits del procediment d’adjudicació d’habitatge d’emergència so-
cial a l’interès superior de l’infant, donant preferència als supòsits de presència de me-
nors que estiguin en risc d’exclusió residencial i agilitant el procediment d’adjudicació 
de l’habitatge d’emergència social immediata.

6. Crear un pla d’acompanyament per als joves ex-tutelats, amb una durada mínima 
de cinc anys, que els guiï i els eviti el desemparament en què cauen quan arriben a la 
majoria d’edat.

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 resolucio-

nes y recomendaciones relativas a las políticas familiares que ponen el centro de aten-
ción 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 desti-
nadas 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 determina-
das, y tratarla como un derecho y como un instrumento de inserción mediante un trata-
miento 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.

Proposta de resolució 15. Garantizar la igualdad real entre hombres y 
mujeres y la conciliación laboral
Exposición de motivos
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 pobre-
za 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 injus-
tamente, porque no se corresponde con sus capacidades, en la pirámide de responsabili-
dad, tanto en la empresa como en la Administración.
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a desarrollar, por me-

dio 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 responsabilidad y crear un 
plan para incentivar a las empresas a crear medidas específicas para garantizar el equi-
librio 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 em-
presariales 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 fi-
jar retribuciones y complementos de una manera transparente y desde una perspectiva 
de género.

e) Impulsar medidas que favorezcan la implantación de nuevos horarios, que permi-
tan, 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 reinser-
ción 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.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PEL GP JS (REG. 13746)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Figueras i Ibàñez, diputada, Chakir el Hom-

rani Lesfar, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que establei-
xen els articles 151 i 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes 
de resolució subsegüents al Debat general sobre la situació d’emergència social, la re-
activació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 
255-00001/11).

Propostes de resolució

1. Pobresa infantil i necessitats alimentàries 
1.1. Atendre les necessitats de protecció contra la pobresa infantil, especialment aque-

lles orientades a garantir-ne l’alimentació amb un augment de la seva cobertura, refor-
çant els diferents mecanismes existents (increment de les beques menjador que cobrei-
xen 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 actua-
cions 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.
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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’àm-
bit 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 ins-
titucions europees per tal d’habilitar mesures de mercat amb l’objectiu de destinar ex-
cedents de llet crua a ser transformada per a satisfer les necessitats de les persones en 
situació de vulnerabilitat.

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 subminis-

tradores, serveis públics locals i de la Generalitat, que reguli la comunicació obligatòria 
als serveis socials de les situacions de pròxims talls de subministrament per impaga-
ment i el reconeixement de la situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió resi-
dencial 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’habi-
tatge i de la pobresa energètica en una mateixa Taula d’Emergència Habitacional i Po-
bresa Energètica, atesa la vinculació dels problemes derivats de l’emergència en ambdós 
àmbits.

d. Mantenir en els pressupostos de la Generalitat una partida no inferior als 10 M€ 
per a fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics de les llars en si-
tuació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió residencial, degudament reconegu-
des pels serveis socials. Signar els acords o convenis necessaris amb les empreses sub-
ministradores 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’emer-

gència en l’àmbit de l’habitatge, en relació al reallotjament adequat de 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’objec-
tiu 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 me-
ses 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 mante-
nir-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.
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i. Potenciar el paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges pú-
blics provinents de la mesa d’emergències, reforçant els ajuts d’inclusió 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 mit-
jana de la UE-15, especialment el de lloguer social, incrementant la dotació pressupos-
tària 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 finan-
ceres, 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 llo-
guer destinat a polítiques socials.

c. Reforçar l’exercici del tanteig i retracte, especialment amb la recaptació de l’im-
post dels habitatges buits, per destinar els habitatges obtinguts a les situacions de desno-
nament 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 deman-
da social d’habitatge no resolta, i casos de meses d’emergències amb dificultats de re-
solució 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 pen-
dents de rehabilitar, previstos als articles 3 i 4 del Decret llei 1/2015, prioritzant els ha-
bitatges 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 Vi-
vienda), 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 co-
marcals, les diputacions i altres ens supramunicipals per impulsar un pla d’acció comu-
nitària als barris amb més dificultats socioeconòmiques, dotant la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial 
amb 10 milions d’euros un fons plurianual per a la legislatura que en prioritzi l’acció co-
munitària 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 estructures 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 específi-
ques de rehabilitació d’habitatges que prioritzi situacions de riscs en els elements cons-
tructius.

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 sobreendeuta-

ment per tal d’iniciar el sistema de cancel·lació de deutes per sobreendeutament a perso-
nes 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 pres-
supost perquè estiguin dotades.
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4. Ensenyament i cultura 
4.1. El Govern es compromet a fer un desplegament més ambiciós del projecte Apro-

pa 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 d’alta complexitat i en les zones socioeconòmi-
cament més desfavorides a partir de projectes comunitaris i del treball educatiu d’en-
torn, coordinats amb els serveis socials de les diverses administracions, i especialment 
del municipi.

4.3. Reduir la ràtio d’alumnes per aula dels centres educatius ubicats en barris amb 
majors dificultats socials i econòmiques.

4.4. Facilitar l’accés, en condicions d’equitat, al serveis de transport en els ensenya-
ments obligatoris i els declarats gratuïts, oferint ajuts als alumnes que visquin en nuclis 
de poblacions allunyats o en zones rurals.

4.5. Facilitar l’accés, en condicions d’equitat, al serveis de transport en els ensenya-
ments 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 insti-
tucions 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 pú-
bliques 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 profes-
sional reglada i s’han de desplaçar fora del seu propi municipi.

4.8. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolució s’incor-
poraran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

5. Renda mínima 
Recuperar la renda mínima d’inserció com a dret subjectiu; ampliar-ne el pressu-

post 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.

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 mitjançant: 
a. El creixement de places de residència amb finançament públic, especialment en 

aquelles zones determinades d’actuació preferent d’acord amb la Programació Territori-
al dels serveis socials especialitzats.

b. El creixement dels serveis d’atenció domiciliària.
c. El creixement del nombre de prestacions econòmiques vinculades per accedir a 

una residència privada.
Mesures que s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

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 perso-
nes refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espa-
nyol, a fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats.

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 per-
sones 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 coopera-
tiva; 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 
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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 de-
fineix la Carta social europea (equivalent al 60% del salari mitjà). Equivalència aproxi-
mada: 1.000 €/mes.

8. 4. Impulsar aquest objectiu per mitjà de tres polítiques complementàries: 
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 gradu-
al 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 es-
mentada en el punt anterior.

8.5. Impulsar un procés de concertació de relacions laborals per a un nou model pro-
ductiu a Catalunya, entre agents econòmics i socials i el Govern, que garanteixi un tre-
ball digne propi d’un país benestant a Europa.

8.6. Desplegar les polítiques actives i les estratègies territorials corresponents per 
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 promo-
gui 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’incor-
poraran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

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 competèn-
cia al sector i garanteixi el finançament al sector productiu, centrat en les petites i mitja-
nes empreses i en l’orientació per a la inversió de grans projectes estratègics (infraestruc-
tures, 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 ac-
tuals figures impositives recorregudes al Tribunal Constitucional (impost sobre produc-
ció 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 l’aviació comercial) i la modi-
ficació per a millorar l’impacte fiscal i ambiental del cànon sobre la disposició del rebuig 
dels residus municipals i del cànon 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 Ca-
talunya, 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 ta-
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xes 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, es-
tablir 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.

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 (re-
duint les càrregues inicials i facilitant un marge de flexibilitat amb les cotitzacions so-
cials 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’incor-
poraran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

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 fa-
vor dels consumidors, les famílies i les empreses ha de ser un tret distintiu del nou país.

10.4. Cal abandonar la política en favor dels oligopolis energètics del govern espa-
nyol i avançar en la direcció europea de primar l’autoconsum d’energies renovables.

10.5. Caldrà revocar la reforma elèctrica espanyola i dissenyar marcs favorables 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 cooperativa per a un món més net.

10.6. Reclamar al Govern de l’Estat a derogar la reforma elèctrica i la implementa-
ció 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 favo-
rables 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 renova-
bles 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 so-
cials 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 resolució s’in-
corporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.
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11. Moratòries 
Durant el període de la transició nacional previ a l’inici del procés constituent i men-

tre 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 processos de venda d’actius im-
mobiliaris 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).

12. Salut
12.1. Per tal de reduir les desigualtats en salut, controlar i eliminar els riscos am-

bientals 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.
12.2. Aprovar el nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.
12.3. Recuperar la universalitat per mitjà d’un marc normatiu que blindi el model 

d’atenció sanitària del Sistema Català de Salut.
12.4. Garantir l’accés als tractaments mèdics i farmacològics de forma universal i 

gratuïta 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.

12.5. 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.

12.6. 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 pa-
rella masculina.

12.7. Garantir l’equitat en l’accés, tant des d’un punt de vista territorial, tot actualit-
zant el Mapa sanitari català, com pel que fa al temps d’espera amb una gestió més efi-
cient de les llistes d’espera a través de les següents mesures: 

a. Reobertura dels CAP i/o dels CUAP que compleixin els següents requisits: 1) Ni-
vell d’activitat mínim observat abans del seu tancament; 2) Nivell socioeconòmic de la 
població de referència, atenent el cost; 3) Limitació en l’atenció domiciliària.

b. Gestió de les llistes d’espera actuals d’acord amb els següents criteris: 1) Garantia 
de compliment dels temps de garantia i els temps de referència actuals a tot el territori 
tal i com estan establerts a l’Ordre SLT 102/2015; 2) Priorització en funció de la situa-
ció clínica i social del pacient atorgant un paper determinant al professional; 3) Gestió 
dels usuaris amb més temps d’espera; 4) Transparència en el procés de gestió i de co-
municació pública de les llistes d’espera mitjançant dades obertes; 5) Proactivitat en la 
gestió de les llistes.

c. Reducció d’un 50% del temps mig de les llistes d’espera de primera visita a es-
pecialista i proves diagnòstiques així com del 10% de les llistes d’espera quirúrgiques.

Per fer-ho efectiu, aquesta activitat addicional es farà en els centres del SISCAT pú-
blics o sense ànim de lucre, a partir dels següents criteris: 1) Es garantirà que es maxi-
mitza la capacitat operativa dels centres de l’ICS i altres centres de titularitat pública. 
2) Es garantirà l’equitat en el propi territori en l’accés als centres del SISCAT per tal 
d’atendre les necessitats de proximitat dels ciutadans, en la mesura que l’equitat territo-
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rial és una de les condicions bàsiques per a garantir la qualitat social del sistema sani-
tari públic.

d. Garantir, en el termini de vuit mesos, la implantació de les mesures necessàries 
per a fer efectiu l’article 3 de l’Ordre SLT 102/2015, de manera que la llista d’espera si-
gui comptabilitzada des del moment en què el metge pren la decisió clínica de derivar 
el pacient i emet una ordre clínica de derivació, no des del dia en què s’ha programat 
efectivament.

12.8. Garantir que la llista de centres hospitalaris integrats en el SISCAT només in-
clogui centres de titularitat pública o sense ànim de lucre i no centres hospitalaris pri-
vats amb ànim de lucre.

12.9. Presentar en el termini de dotze mesos una anàlisi de les desigualtats territo-
rials en matèria de salut, juntament amb les mesures previstes per a reduir-les.

12.10. 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 so-
cials, per potenciar l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

b. Superar la fragmentació actual entre àmbits assistencials, mitjançant la confluèn-
cia de recursos, organització, gestió i provisió de serveis relacionats amb els problemes 
socials i de salut.

12.11. 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 focalit-
zada amb les següents mesures: 

a. Apoderar l’atenció primària a través del nou Pla estratègic d’atenció primària i co-
munitària, que inclourà: Més capacitat de resolució; Més capacitat de compra; Més au-
tonomia 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 indi-
cadors 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.

12.12. Realitzar un pla de rescat de les persones afectades per síndromes de sensibi-
litat central, derivat de la revisió del model d’atenció a la fibromiàlgia, fatiga crònica i 
síndrome de sensibilitat química múltiple, realitzada d’acord amb professionals experts 
en la matèria i associacions d’afectats de major implantació amb el següents objectius: 

a. Realitzar una campanya de sensibilització de la població
b. Realitzar una formació específica adreçada als metges
c. Dissenyar i implementar una sistemàtica d’avaluació permanent
d. Establir criteris i indicadors d’estructura, procés i resultats que adreçada a incre-

mentar el coneixement d’aquestes malalties i a la seva comprensió d’atenció primària 
i als referents de cada equip en dos nivells d’aprofundiment del funcionament de les 
unitats d’expertesa, a través de la seva acreditació, l’adequada accessibilitat, continuïtat 
assistencial i qualitat en la prestació del servei permetin monitorar els aspectes claus 
de l’atenció prestada als afectats des del punt de vista de l’efectivitat de la qualitat de 
l’equitat i l’eficiència, tant a nivell de l’atenció primària com de les unitats d’expertesa.

12.13. 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 man-
tenen 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.

12.14. Reforçar el Pla integral de Salut mental.
12.15. 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 confor-
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men 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.

12.16. 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 Sani-
tàries (AQuAS).

12.17. Transparència. La transparència ha de ser un principi central i efectiu del nos-
tre model sanitari per tal de garantir l’avaluació i la rendició de comptes de tot el siste-
ma. En aquest sentit caldrà: 

a. Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de sis 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 in-
tegral 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 destina-
ció, 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 sis mesos els resultats de la ins-
pecció «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 cen-
tres 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.

12.18. Les mesures contemplades en els punts d’aquesta proposta de resolució s’in-
corporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

13. Reclamacions a l’Estat espanyol
13.1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar a l’Estat els recursos ne-

cessaris, 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 po-
der 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, auto-
assignant-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 bestretes. Així, el Govern ha de tras-
lladar al Govern de l’Estat que augmenti la seva aportació per mitjà de noves fórmules, 
incrementant el percentatge de les bestretes del 98% al 102% i tornant al règim de bes-
tretes per al fons de competitivitat.

13.4. Continuar exigint al Govern de l’Estat el compliment de la disposició addicio-
nal 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 condicionalitat 
especial imposada a Catalunya de l’atorgament del FLA és un atac a l’autonomia finan-
cera de la Generalitat per motius polítics.

14. Dotació pressupostària i gestió de tresoreria
14.1. Les mesures compreses en aquestes resolucions requeriran, en tot allò que su-

posi un increment respecte del límit de despesa fixat en la pròrroga pressupostària vi-
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gent, de l’aprovació de la llei de pressupostos per a l’any 2016 per tal de tenir la dotació 
pressupostària que permeti portar-les a terme.

14.2. El Parlament constata la necessitat de poder comptar amb capacitat normativa 
i autonomia financera suficient per tal de fixar les prioritats de pagament pel que fa a les 
obligacions de tresoreria de la Generalitat, actualment establertes per les condicions es-
pecífiques per a Catalunya d’accés al Fons de Liquiditat Autonòmica i la Llei orgànica 
2/212 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera; especialment per millorar 
el tractament de les subvencions a entitats socials i ajuntaments per actuacions de lluita 
contra la pobresa i les desigualtats.

14.3. Per poder gestionar la tresoreria de la Generalitat de Catalunya durant l’any 
2016 per millorar els terminis de pagament d’obligacions relacionades amb la despesa 
social, el Parlament insta el Govern de la Generalitat a les següents actuacions: 

a. Acordar amb el govern de l’Estat l’avançament en els mesos de març a juny de 
la liquidació dels ingressos del model de finançament del 2014 no ingressats en aquell 
exercici per la Generalitat, que ascendeixen a 1.400 milions d’euros.

b. Instar al govern de l’Estat a aprovar el més aviat possible les dotacions de liquidi-
tat del Fons de Liquiditat Autonòmica per al segon, tercer i quart trimestres del 2016, i 
situar l’interès que s’abona en concepte del FLA al 0%, com ho havia estat l’any 2015.

c. Promoure davant el govern de l’Estat, un cop es determini definitivament el dèficit 
pressupostari de l’exercici 2015, la fixació d’un calendari per tal de dotar els recursos 
del FLA que cobreixen l’excés de dèficit de l’exercici anterior, per tal que siguin trans-
ferits a la Generalitat el més aviat possible.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Anna Figueras i Ibàñez, Chakir el Homrani Lesfar, 
diputats, GP JS

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONALS PRESENTADES PELS GRUPS 

PARLAMENTARIS

Reg. 13834; 13850; 13865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.03.2016

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL GP C’S, GP SOC I GP CSP QUE SUBSTITUEIX 

LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 12, PERSONES SENSE LLAR, DEL GP C’S I LA 12, 

SENSELLARISME, DEL GP CSP I GP SOC (REG. 13834)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eva Grana-

dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, por-
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
transaccional, subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, la re-
activació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 
255-00001/11), que substitueix les propostes de resolució núm. 12, Personas sin hogar 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, núm. 12, Sensellarisme del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari Socialista.

Proposta de resolució transaccional
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a la Moció 212/X del Parlament de Catalunya, sobre la proble-

màtica 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 dis-
posin de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que aquest sigui insegur o inade-
quat seguint la metodologia emprada per la Federació Europea d’Organitzacions Nacio-
nals 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 
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en el sistema estadístic català, tal com es recomana en el document Confronting Ho-
melessness 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 ajun-
taments, amb la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar informes, coordinar les ac-
cions entre administracions i entitats, i planificar serveis 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 irregu-
lar i no poden accedir a determinats ajuts. Instar als ajuntaments a possibilitar l’empa-
dronament 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 local, Mossos d’Es-
quadra, centres de salut...).

6. Establir equips d’intervenció professional al carrer, tant per a atendre l’emergèn-
cia social com per a fer un seguiment continuat de les persones que no recorren als re-
cursos existents per a facilitar-los l’accés a una sèrie de drets fonamentals, amb especial 
atenció a la salut mental.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Co-
nesa, GP CSP, portaveus

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL GP JS, GP CSP I GP SOC QUE SUBSTITUEIX 

LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 12 DEL GP JS, LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TITULADA 

«REVERSIÓ RETALLADES EN ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT» DEL GP CSP I LA PROPOSTA 

DE RESOLUCIÓ 6 DEL GP SOC (REG. 13850)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan Cos-

cubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Eva Gra-
nados Galiano, portaveu del Grup Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 152 
del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució transaccional, 
subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, la reactivació econò-
mica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), 
que substitueix la proposta de resolució núm. 12 del Grup Parlamentari de Junts pel Sí,  
la proposta de resolució titulada «reversió retallades en atenció primària de salut» del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i la proposta de resolució núm. 6 del Grup  
Socialista.

Proposta de resolució transaccional

Presentada per: GP JS, GP CSP i GP SOC

Amb modificació

«Salut
1. Per tal de reduir les desigualtats en salut, controlar i eliminar els riscos ambien-

tals 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).
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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’aten-

ció sanitària del Sistema Català de Salut.
4. Garantir l’accés als tractaments mèdics i farmacològics de forma universal i gra-

tuïta sota criteri clínic a totes les persones afectades per Hepatitis C, les persones tras-
plantades 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 per-
sones, 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 crite-
ris 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 pa-
rella 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 pri-
mària 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 princi-
pals determinants de la salut són socioeconòmics.

8. Garantir que la llista de centres hospitalaris integrats en el SISCAT només inclo-
gui 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 so-
cials, per potenciar l’autonomia personal i l’atenció a la dependència.

b. Superar la fragmentació actual entre àmbits assistencials, mitjançant la confluèn-
cia 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 foca-
litzada 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 Sensibili-
tat 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 Se-
cretaria General Tècnica per part de l’ICAM amb l’objectiu de garantir que es mante-
nen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal utilitzats durant els dos pri-
mers 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.
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14. Reforçar el Pla integral de Salut mental.
15. Aprovar i implantar en els propers mesos d’un Pla Director d’Urgències que in-

clogui 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 
la xarxa d’atenció a la demanda urgent, i que permeti mesurar el flux i els temps de per-
manència 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 Sani-
tàries (AQuAS). Així també, es realitzarà la jornada participativa i oberta amb els pro-
fessionals 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 sani-
tari 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 inter-
venció i centre».

b. Lliurar als grups parlamentaris, en el termini de tres mesos els resultats de la ins-
pecció «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 cen-
tres 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’incor-
poraran al nou pressupost perquè estiguin dotades.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Eva Granados Galiano,  
GP SOC, portaveus

PROPOSTA TRANSACCIONAL PRESENTADA PEL GP JS, GP SOC I GP CSP QUE SUBSTITUEIX 

ELS PUNTS 2 I 3 DEL GP JS I TOTA LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ CONJUNTA DEL GP SOC 

I GP CSP SOBRE EMERGÈNCIA HABITACIONAL I POBRESA ENERGÈTICA (REG. 13865)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Grana-

dos Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, por-
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 152 del Reglament del Parlament, presenten les següents propostes de resolució 
transaccionals, es substitueix els punt 2 i 3 de Junts pel Si i tota la proposta de resolució 
conjunta dels grups SOC i CSP subsegüents al Debat general sobre la situació d’emer-
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional (tram. 255-00001/11), sobre Emergència Habitacional i Pobresa Energètica.

Proposta transaccional. Sobre l’emergència habitacional i la pobresa 
energètica
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».
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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 a
a) El desplegament reglamentari dels mecanismes per a poder executar els procedi-

ments extrajudicials a la resolució de situacions de sobreendeutament a què fa referèn-
cia 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 llança-
ment en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.

b2) L’impuls, concreció i implementació dels convenis entre les administracions lo-
cals i la Generalitat per poder fer efectiva la garantia del reallotjament adequat de per-
sones 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 de-
clarat 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 so-
cials 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 regula-
ritzar la situació a fi de gestionar des del Govern els processos de regularització en for-
ma 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 so-
cials 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 100.000 llars.

De supressió del punt 6
6. Incloure dins el pressupost de l’any 2016 un fons de suficiència energètica dotat 

amb 15 M€ destinat a les persones en risc d’exclusió que no poden afrontar el deute de 
subministraments bàsics i establir els mecanismes de simplificació dels tràmits per ac-
cedir-hi amb incorporació en la seva gestió de l’Administració local i la mesa del tercer 
sector social.

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 socials 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 ne-
cessari 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 determi-
nin pels serveis socials.
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Modificació del punt 9
9. Proveir els fons necessaris per resoldre al llarg de l’any 2016 les situacions d’emer-

gència que descriu la llei i preveurà la partida pressupostària necessària i suficient per 
poder desenvolupar completament la llei en els propers pressupostos de la Generalitat.

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 subminis-

tradores, serveis públics locals i de la Generalitat, que reguli la comunicació obligatòria 
als serveis socials de les situacions de pròxims talls de subministrament per impaga-
ment i el reconeixement de la situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió resi-
dencial 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’habi-
tatge i de la pobresa energètica en una mateixa Taula d’Emergència Habitacional i Po-
bresa 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 subminis-
traments bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió re-
sidencial, 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’emer-

gència en l’àmbit de l’habitatge, en relació al reallotjament adequat de 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’objec-
tiu 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 me-
ses 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 mante-
nir-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 pú-
blics provinents de la mesa d’emergències, reforçant els ajuts d’inclusió adreçats a les 
mateixes i fent un seguiment social a les famílies d’aquests habitatges.
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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 mit-
jana de la UE-15, especialment el de lloguer social, incrementant la dotació pressupos-
tària 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 finan-
ceres, 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 llo-
guer destinat a polítiques socials.

c. Reforçar l’exercici del tanteig i retracte, especialment amb la recaptació de l’im-
post dels habitatges buits, per destinar els habitatges obtinguts a les situacions de desno-
nament 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 deman-
da social d’habitatge no resolta, i casos de meses d’emergències amb dificultats de re-
solució 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 pen-
dents de rehabilitar, previstos als articles 3 i 4 del Decret llei 1/2015, prioritzant els ha-
bitatges 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 Vi-
vienda), 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 co-
marcals, les diputacions i altres ens supramunicipals per impulsar un pla d’acció comu-
nitària als barris amb més dificultats socioeconòmiques, dotant la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial 
amb 10 milions d’euros un fons plurianual per a la legislatura que en prioritzi l’acció co-
munitària 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 estructures 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 específi-
ques de rehabilitació d’habitatges que prioritzi situacions de riscs en els elements cons-
tructius.

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 sobreendeuta-

ment per tal d’iniciar el sistema de cancel·lació de deutes per sobreendeutament a perso-
nes 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 pres-
supost perquè estiguin dotades.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Co-
nesa, GP CSP; portaveus
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RECTIFICACIONS PRESENTADES

Reg. 13777; 13827; 13830; 13831; 13832; 13833; 13835; 13844; 13845; 13846; 13847; 

13848; 13849; 13852 / Coneixement: Mesa del Parlament, 10.03.2016

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 5, 

APARTAT 8, PRESENTADA PEL GP SOC (REG. 13777)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució 255-
00001/11 (proposta de resolució núm. 5, apartat 8), presentada el 09.03.2016 i amb nú-
mero de registre 13718.

Proposta de resolució 5, apartat 8
On hi diu: 
«[...] i la Resolució 323/X [...]»

Hi ha de dir: 
«[...] i l’apartat VII de la resolució 323/X [...]»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 5, 

PRESENTADA PEL GP CUP-CC (REG. 13827)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a la 
Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en Propostes de resolució subse-
güents al debat general en el Ple (tram. 255-00001/11), presentades el 9 de març de 2016 
i amb número de registre 13737.

On hi diu: 
«5.1 Prioritàriament, el govern ha d’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 ta-
xes d’inflació actuals. Així mateix, el govern ha d’instar els concessionaris o superfici-
aris 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 Gene-
ralitat que es pugui aprofitar per a finançar un pla de xoc social, ha d’anar acompanyada 
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i 
contrastar-ne la utilitat en moments en què 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 
al pla de xoc social.

5.3 Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el go-
vern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.

5.4 Així mateix, el govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsa-
bles de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament.»

Hi ha de dir: 
«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 renego-
ciació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un 
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu res-
pecte 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 elimi-
nant el cost excessiu del capital.
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5.2 Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Gene-
ralitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanya-
da 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 estal-
vis 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 go-
vern 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 in-
teressos amb finalitats socials.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 2, 

APARTAT 4, PRESENTADA PEL GP SOC (REG. 13830)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en l’apartat 4 de la Proposta de re-
solució número 2, subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 
255-00001/11), presentada el dia 9 de març de 2016 i amb número de registre 13718.

On hi diu: 
«4. Implantar progressivament una prestació [...]»

Hi ha de dir: 
«4. Estudiar i implantar una prestació [...]»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 10, PER 

LA IGUALTAT EN L’ACCÉS A TOTS ELS SERVEIS EDUCATIUS, PRESENTADA PEL GP C’S 

(REG. 13831)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent a la Proposta de resolució 10 (Por 
la igualdad en el acceso a todos los servicis educativos) (tram. 255-00001/11), presenta-
da el 9 de març de 2016 i amb número de registre 13738.

Es retira el punt 8 de la proposta de resolució
8. Instar a los centros docentes a crear en cada centro un banco de libros para que 

el alumnado pueda disponer de los mismos bajo la fórmula de préstamo, intercambio o 
reutilización.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 4, 

MESURES DE SUPORT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS, PRESENTADA PEL GP C’S 

(REG. 13832)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a 

la Mesa del Parlament que proposa la rectificació del text inicial a la Proposta de resolu-
ció 4 (Mesures de suport als treballadors autònoms) (tram. 255-00001/11), presentada el 
9 de març de 2016 i amb número de registre 13738.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Estendre els mecanismes de mediació extrajudicials en les controvèrsies de caràc-

ter mercantil o comercial.
2. Potenciar la línia de finançament de l’Institut Català de Finances per emprene-

dors, autònoms i comerços per a finançar la seva tresoreria tant per a necessitats de cir-
culant com per a projectes d’inversió

3. Crear programes de formació contínua i d’accés a tecnologies per a treballadors 
autònoms.

4. Crear mecanismes per facilitar l’accés dels treballadors autònoms als centres de 
transferència tecnològica.

5. Aplicar desgravacions fiscals als treballadors autònoms que facilitin l’adquisició o 
renovació tecnològica continuada.

6. Implementar un Pla de Transformació Digital en coordinació amb totes les admi-
nistracions que faciliti l’accés a la banda ampla d’alta velocitat als treballadors autònoms.

7. Incentivar la facturació de treballadors autònoms a través de la desgravació de fins 
a 300 euros per contractació de serveis a la quota íntegra autonòmica de l’IRPF.

8. 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 Autò-
nom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom.

9. Posar en marxa els programes d’ajuts i suport als nous autònoms inclosos al Ca-
talunya Emprèn.

10. Crear línies de finançament a l’Institut Català de Finances per a autònoms em-
prenedors i start-ups.

11. Desenvolupament d’un pla d’acció de lluita contra el fenomen dels falsos autò-
noms.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 8, 

PER REDUIR LES LLISTES D’ESPERA I UN MILLOR ACCÉS ALS SERVEIS SANITARIS, 

PRESENTADA PEL GP C’S (REG. 13833)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a 

la Mesa del Parlament que proposa la rectificació del text inicial en la Proposta de Reso-
lució nº 8 (Per reduir les llistes d’espera i un millor accés als serveis sanitaris), presenta-
da el dia 9 de març de 2016 i amb número de registre 13738.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Adoptar totes les mesures necessàries per disminuir les llistes d’espera en inter-

vencions quirúrgiques, obrint els quiròfans a les tardes i fixar garanties de temps mà-
xims d’espera.

2. Tendir a establir un període màxim garantit de 48 hores per ser atès a les consul-
tes 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 diagnòstic que con-
dueix 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 cu-
res 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.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 3, 

APARTAT 3, PRESENTADA PEL GP SOC (REG. 13835)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, comunica a la 

Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en l’apartat 3 de la Proposta de Re-
solució número 3, subsegüent al Debat general sobre la situació d’emergència social, 
la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional 
(tram. 255-00001/11), presentada 9 de març de 2016 i amb número de registre 13718.

On hi diu: 
«3. [...], preveient un suport educatiu extraordinari en els centres públics on sigui ne-

cessari, així com una reducció de les ràtios i la recuperació de la sisena hora.»

Hi ha de dir: 
«3. [...], preveient un suport educatiu extraordinari en els centres públics on sigui ne-

cessari.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA AL PUNT 3 DE LA PROPOSTA TARIFES DEL 

TRANSPORT PÚBLIC DEL GP CSP (REG. 13844)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), referent al punt 3 de la proposta tari-
fes del transport públic dels Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.

Al punt 3:
«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 responsa-
bles de l’execució de les polítiques corresponents i s’han d’aportar al finançament del 
sistema mitjançant els convenis que pertoqui.”»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA PER A LA MILLORA DE LA 

GARANTIA JUVENIL, PRESENTADA PEL GP CSP (REG. 13845)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), referent a la proposta per a la millora 
de la garantia juvenil, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Proposta de resolució transaccional
Al punt 2 de la proposta de resolució per a la millora de la garantia juvenil:
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 Empre-

ses de Treball Temporal i les agències de col·locació per tal de vetllar pel foment del 
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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.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP 

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE 

LA REGULARITZACIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES, PRESENTADA PEL GP CSP 

(REG. 13846)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), referent a la proposta Sobre la regu-
larització de les persones estrangeres del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot.

Al punt 2 de la Proposta de resolució Sobre la regularització 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.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE 

BEQUES MENJADOR, PRESENTADA PEL GP SOC I EL GP CSP (REG. 13847)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela 

Conesa, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre 
la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessi-
tat d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), referent a la proposta sobre beques 
menjador dels Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari Socialista.

Al punt 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.»

Al punt 4
«Garantir als consells comarcals i ajuntaments els recursos econòmics necessaris 

per garantir la suficiència de les beques menjador.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; portaveus

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 4, 

PRESENTADA PEL GP JS (REG. 13848)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenta la següent propos-
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ta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre la situació d’emer-
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional (tram. 255-00001/11), referent a la proposta de resolució núm. 4 del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la proposta de resolució 4

Presentada per: GP JS

Amb addició i supressió

4. Ensenyament i cultura 
4.1. El Govern es compromet a fer un desplegament més ambiciós del projecte Apro-

pa 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 socio-
econòmicament més desfavorides a partir de projectes comunitaris i del treball educatiu 
d’entorn, coordinats amb els serveis socials de les diverses administracions, i especial-
ment del municipi.

4.3. Reduir la ràtio d’alumnes per aula dels centres educatius ubicats en barris amb 
majors dificultats socials i econòmiques.

4.4. Facilitar l’accés, en condicions d’equitat, al serveis de transport en els ensenya-
ments obligatoris i els declarats gratuïts, oferint ajuts als alumnes que visquin en nuclis 
de poblacions allunyats o en zones rurals.

4.5. Facilitar l’accés, en condicions d’equitat, al serveis de transport en els ensenya-
ments 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 insti-
tucions 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 pú-
bliques 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 profes-
sional 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’incor-
poraran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 6, 

PRESENTADA PEL GP JS (REG. 13849)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenta la següent propos-
ta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre la situació d’emer-
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta 
institucional (tram. 255-00001/11), referent a la proposta de resolució núm. 6 del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí.

Correcció de la proposta de resolució 6

Presentada per: GP JS

Amb supressió

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 mitjançant: 
a. El creixement de places de residència amb finançament públic, especialment en 

aquelles zones determinades d’actuació preferent d’acord amb la Programació Territori-
al dels serveis socials especialitzats.
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b. El creixement dels serveis d’atenció domiciliària.
c. El creixement del nombre de prestacions econòmiques vinculades per accedir a 

una residència privada.
Mesures que s’incorporaran al nou pressupost perquè estiguin dotades.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT RELATIVA AL PUNT 3.1 DE LA PROPOSTA PER A LA 

MILLORA DE LA GARANTIA JUVENIL, PRESENTADA PEL GP CSP (REG. 13852)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 152 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de rectificació del text inicial, subsegüent al Debat general sobre la 
situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat 
d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11), referent a la proposta per a la millora 
de la garantia juvenil, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Al punt 3.1 de la Proposta de resolució per a la millora de la garantia juvenil
«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.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional
300-00019/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 13890 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.03.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que es-
tableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern 
sobre el moment històric excepcional, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 16-17 de març de 2016, amb el text següent: 

– Sobre el moment històric excepcional, crisi del règim i fi del model del 78.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
300-00020/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 13941 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.03.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Go-
vern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per tal que sigui substanciada 
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en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de març de 2016, amb el text se-
güent: 

– Sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a 
les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i 
del personal d’administració i serveis
300-00021/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 13942 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.03.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Re-
glament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre la disminució d’ins-
cripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del PDI/PAS, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de març de 2016, 
amb el text següent: 

– Sobre la disminució de inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat 
laboral del PDI/PAS.

Palau del Parlament, 10 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Interpel·lació al Govern sobre la sanitat
300-00022/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 13946 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al 
Govern sobre la sanitat, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 16 i 17 de març de 2016.

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre el medi ambient
300-00023/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 13947 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.03.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb 

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al 



BOPC 80
14 de març de 2016

3.20. Interpel·lacions 77 

Govern sobre el medi ambient, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 16 i 17 de març de 2016.

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00024/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 13983 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.03.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, pre-
senta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 16 i 17 de març de 2016, amb el 
text següent: 

– Sobre les polítiques de seguretat.

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de 
les Dones
401-00006/11

LECTURA EN EL PLE

Sessió 11, 09.03.2016, DSPC-P 13

El Parlament de Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se 
celebra el 8 de març, manifesta la seva total implicació en la lluita per a aconseguir la 
igualtat real entre dones i homes i per a combatre qualsevol forma de discriminació i 
inequitat.

Atès que internacionalment, a partir de l’Assemblea de les Nacions Unides i en subs-
titució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, vigents fins al 2015, s’han fixat 
fins al 2030 els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que es proposen de canviar 
el curs del segle xxi abordant reptes fonamentals com la pobresa, la desigualtat i la vio-
lència contra les dones i entre els quals l’apoderament de les dones és una condició prè-
via per a aconseguir-los, el Parlament de Catalunya fa seu molt especialment, d’entre 
aquests objectius, el número 5, dedicat íntegrament a la igualtat de gènere.

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat de treballar específicament els 
diferents aspectes que marca l’objectiu 5 esmentat: 

– Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el 
món. En aquest sentit, el Parlament considera indispensable impulsar la igualtat d’opor-
tunitats per mitjà del sistema educatiu, garantir la igualtat d’oportunitats d’accés al món 
laboral, de promoció i salarials i donar solució a les necessitats específiques de les do-
nes que viuen al món rural.

– Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits 
públic i privat, incloses el tràfic i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.

– Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat i 
la mutilació genital femenina.

– Reconèixer i valorar el treball de cura no remunerat i el treball domèstic no remu-
nerat per mitjà de la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la for-
mulació de polítiques de protecció social, i també amb la promoció de la responsabilitat 
compartida en la llar i la família, segons el que pertoqui a cada país.

– Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats 
de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pú-
blica.

– Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets reproductius, 
de conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Pobla-
ció i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les 
conferències d’examen respectives.

– Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en 
condicions d’igualtat, i també l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, 
els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis dels 
estats.

– Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la in-
formació i la comunicació, per a promoure l’apoderament de les dones.

– Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat 
entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

El Parlament de Catalunya fa seus aquests objectius i es compromet a desenvolu-
par-los.

Palau del Parlament, 9 de març de 2016
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de 
Pistoles Elèctriques
409-00002/11

CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT D’UN RELATOR

La Comissió d’Interior, en sessió tinguda el dia 2 de març de 2016, ha nomenat el 
Grup de Treball sobre la Utilització per la Policia de Pistoles Elèctriques (tram. 409-
00002/11), d’acord amb l’article 55 del Reglament del Parlament. El Grup de Treball és 
integrat pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós (titular)
Montserrat Fornells i Solé (suplent)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Sánchez Martín (titular)
Jean Castel Sucarrat (suplent)

Grup Parlamentari Socialista 
Carles Castillo Rosique (titular)
Ferran Pedret i Santos (suplent)

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez (titular)
Joan Josep Nuet i Pujals (suplent)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alberto Villagrasa Gil (titular)
Esperanza García González (suplent)

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys (titular)
Benet Salellas i Vilar (suplent)

La Comissió, així mateix, ha elegit per unanimitat el diputat Lluís Guinó i Subirós 
relator del Grup de Treball.

Palau del Parlament, 2 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; la presidenta de la Comissió, 
Matías Alonso Ruiz

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Pacte Més Indústria 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre aquest 
pacte
356-00045/11

SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 11235).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.03.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè informi 
sobre la situació del Servei d’Ocupació de Catalunya
356-00051/11

SOL·LICITUD

Presentació: Pol Gibert Horcas, del GP SOC (reg. 12130).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 10.03.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les 
polítiques en matèria d’universitats i recerca del Departament d’Empresa i 
Coneixement
356-00052/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 12343).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 10.03.2016.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 12

CONVOCADA PER AL 16 DE MARÇ DE 2016

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del Ple 

del Parlament, el 16 de març de 2016, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 16 de març, a les 10.00 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del 

Reglament).
3. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-00145/11 a 234-000147/11. Co-

missió de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dicta-
men: BOPC 72, 23).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, per a l’eliminació dels concerts de les escoles que separen per sexes. Tram. 202-
00007/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de totalitat i votació de 
les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 19, 7).

5. Procediment per a elegir sis vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries. Tram. 284-00004/11. Grups parlamentaris. Designació.

6. Procediment per a elegir sis membres de la Junta de Govern del Memorial Demo-
cràtic. Tram. 284-00005/11. Grups parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el moment històric excepcional. Tram. 300-
00019/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
Tram. 300-00020/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a les uni-
versitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d’admi-
nistració i serveis. Tram. 300-00021/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Substanciació.
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10. Interpel·lació al Govern sobre la sanitat. Tram. 300-00022/11. Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre el medi ambient. Tram. 300-00023/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat. Tram. 300-00024/11. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret al treball digne i la 
generació d’ocupació. Tram. 302-00013/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Tram. 302-
00015/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre Transports Metropolitans 
de Barcelona. Tram. 302-00016/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. Tram. 302-00014/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’acció exterior. Tram. 302-
00017/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a adap-
tar-se a la suspensió de determinades competències del Departament d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència. Tram. 302-00018/11. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 11 de març de 2016
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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