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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1002/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la cobertura de 
les necessitats alimentàries dels alumnes en 
els períodes no lectius
Tram. 250-01194/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el garantiment de la co-
bertura de les necessitats alimentàries dels alumnes en 
els períodes no lectius (tram. 250-01194/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 77593) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 77608).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a consolidar 
i difondre els programes extraordinaris destinats 
a garantir les necessitats alimentàries adequades 
d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, 
fent el seguiment i donant la cobertura específica als 
alumnes que reben beques de menjador durant el curs 
escolar d’acord amb el protocol per a la detecció i el 
seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 
d’infants i adolescents, amb una atenció prioritària 
als alumnes que tenen una beca del cent per cent 
en el menjador escolar, amb la finalitat de cobrir-ne 
les necessitats en els períodes no lectius aplicant els 
protocols de la xarxa social, sanitària i educativa.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1003/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’Escola Joan Miró, de Miami 
Platja, a Mont-roig del Camp
Tram. 250-01205/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el manteniment de les líni-
es d’educació secundària obligatòria a l’Institut-Esco-
la Joan Miró, de Miami Platja, a Mont-roig del Camp 
(tram. 250-01205/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 82617).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir l’acord a què ha arribat amb l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp sobre el fet que els equipaments des-
tinats a l’Escola Joan Miró, de Miami Platja, siguin 
una secció de l’Institut Antoni Ballester, de Mont-roig 
del Camp, i a valorar que la Secció d’Institut Antoni 
Ballester a Miami Platja en el futur acabi esdevenint 
institut, per a donar la millor resposta a una població 
creixent que demana aquest equipament.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1004/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’habilitació de la tercera planta 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01206/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’habilitació de la terce-
ra planta de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona 
(tram. 250-01206/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 82618).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a habili-
tar la tercera planta de l’edifici on està situada l’Esco-
la Oficial d’Idiomes de Tarragona amb una sala d’ac-
tes, una biblioteca, un laboratori d’idiomes, una sala 
de professors i altres serveis que siguin necessaris per 
al correcte desenvolupament del projecte educatiu que 
ofereix el centre, i a acordar amb l’Ajuntament de Tar-
ragona un emplaçament alternatiu per als serveis del 
Departament d’Economia i Coneixement que han es-
tat situats a l’edifici de la Chartreuse.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1005/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oferta de places i les taxes de 
les escoles oficials d’idiomes
Tram. 250-01213/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre les taxes de les esco-
les oficials d’idiomes (tram. 250-01213/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 82608).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir abans de l’inici de cada curs acadèmic la 
continuïtat de l’anàlisi i l’adequació de l’oferta, present 
i futura, de places a les escoles oficials d’idiomes a les 
necessitats detectades al territori consensuadament en-
tre el Departament d’Ensenyament i les aportacions 
dels centres, els ajuntaments, les universitats i altres ins-
titucions per a respondre a les demandes de la societat.

b) Garantir, i ampliar quan escaigui, la continuïtat de 
les mesures previstes per a exempcions i bonificaci-
ons, i l’oferta de beques per als ensenyaments d’idio-
mes, amb especial atenció a les persones amb més ne-
cessitats econòmiques.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1006/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la petició de dimissió del minis-
tre d’Educació, Cultura i Esports i de retira-
da del decret que regula l’escolarització dels 
alumnes en llengua castellana a Catalunya
Tram. 250-01214/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la dimissió del ministre 
d’Educació, Cultura i Esports i la retirada del decret 
que regula l’escolarització dels alumnes en llengua 
castellana a Catalunya (tram. 250-01214/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 82611).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya demana la dimissió del 
ministre d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio 
Wert.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslla-
dar-li la còpia del requeriment d’incompetència que, 
en compliment de l’acord adoptat pel Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya en la seva reunió del 26 d’agost, 
es va presentar al Govern de l’Estat amb relació al Re-
ial decret 591/2014, de l’11 de juliol, que regula l’es-
colarització dels alumnes en llengua castellana a Ca-
talunya.

3. El Parlament de Catalunya dóna suport a la deman-
da de retirada formal del Reial decret 591/2014 que la 
consellera d’Ensenyament va formular el 12 de juny 
de 2014.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 1007/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gestió del servei de menjador 
de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
Tram. 250-01229/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la gestió del servei de menjador 
de l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar (tram. 250-
01229/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 82606) i pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 82620).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya dóna suport a l’acord esta-
blert entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajunta-
ment de Premià de Mar i la comunitat educativa de 
l’Escola Mar Nova relatiu a la gestió del menjador es-
colar del centre, d’acord amb els objectius educatius 
establerts en el seu projecte educatiu.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1008/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la gestió directa del servei de 
menjador escolar per l’associació de mares i 
pares o l’equip directiu dels centres docents 
públics
Tram. 250-01230/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la gestió directa del ser-
vei de menjador escolar per l’associació de mares i pa-
res o l’equip directiu de l’escola (tram. 250-01230/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 82605).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudi-
ar i analitzar, per mitjà dels serveis territorials perti-
nents, la gestió directa del menjador escolar, si així ho 
demana un centre, i a actualitzar la normativa vigent 
relativa als menjadors escolars per tal de desplegar la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i el Decret 
160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei 
escolar de menjador als centres docents públics de ti-
tularitat del Departament d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1009/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’Escola La Ma-
quinista, de Barcelona
Tram. 250-01250/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció de l’Esco-
la La Maquinista, de Barcelona (tram. 250-01250/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 85471).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya dóna suport a la decisió 
presa pel Departament d’Ensenyament, amb el consens 
de l’Ajuntament de Barcelona i amb la participació dels 
veïns i de la comunitat educativa, sobre l’emplaçament 
provisional de l’Escola La Maquinista durant el procés 
de construcció del nou edifici educatiu.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a agili-
tar els tràmits dels acords relatius a la construcció de 
l’edifici de l’Escola La Maquinista, de Barcelona.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 1010/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la Secció d’Institut Serra de Noet, 
de Berga
Tram. 250-01279/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Ser-
ra de Noet, de Berga (tram. 250-01279/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 88955).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar la tramitació per a la construcció de l’edi-
fici definitiu del centre Secció d’Institut de Serra Noet, 
de Berga, en els terrenys cedits per l’Ajuntament, en 
compliment de l’Acord de Govern del 10 de març.

b) Continuar treballant, com s’està fent, en acords i 
consensos en la comissió mixta municipal per a garan-
tir que l’Institut Serra de Noet tingui les millors con-
dicions.

2. El Parlament de Catalunya dóna suport als acords 
municipals i comarcals del Berguedà relatius al con-
junt de l’oferta de cicles formatius consensuats amb 
els centres i els sectors corresponents, que inclourà a 
Berga un cicle formatiu de grau superior de promoció 
turística.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1011/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de l’Escola Sala i Badri-
nas, de Terrassa
Tram. 250-01225/10 i 250-01232/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 38, 09.04.2015, DSPC-C 687

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 9 d’abril de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de l’Escola Sala 
i Badrinas, de Terrassa (tram. 250-01225/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parla-

mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa i el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 82607) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
82619), i el text de la Proposta de resolució sobre les 
obres de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (tram. 
250-01232/10), presentada pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
82609) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 82621).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar i acordar dins el curs 2014-2015 en la co-
missió mixta municipal les necessitats d’espais i em-
plaçaments de centres necessaris per a garantir una 
oferta pública de proximitat als alumnes d’educació 
infantil i primària i per a satisfer la previsió real de 
l’oferta de places d’educació primària i secundària 
obligatòria amb la finalitat de garantir les necessitats 
d’escolarització de la ciutat de Terrassa.

b) Accelerar la redacció dels projectes constructius i la 
construcció dels nous equipaments educatius decidits 
en el marc de la comissió mixta dins l’any 2015 tenint 
en compte les previsions pressupostàries.

c) Facilitar els recursos i els espais necessaris per tal 
que els alumnes de l’Escola Sala i Badrinas, de Ter-
rassa, puguin desenvolupar el projecte educatiu del 
centre, el lleure i les activitats extraescolars, tenint en 
compte que cobreix l’única oferta pública del barri on 
està situada.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2015

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la ciutat de Barcelona
Tram. 302-00281/10

Presentació
GP SOC

Reg. 115669 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre la ciutat de 
Barcelona (tram. 300-00301/10).

Exposició de motius

La ciutat de Barcelona, com a ciutat post-industrial i 
amb una societat plural i complexa, aborda tot tipus de 
reptes en la construcció del seu futur. Tanmateix, tot i 
les seves especials característiques i el seu potencial, 
no ha estat aliena al dur impacte de la crisi econòmica 
i social que ha colpejat la vida del país des de 2008.

Així, els dos principals reptes que afronta avui la ciu-
tat de Barcelona són els de l’atur i les desigualtats.

Pel que fa a la necessitat de generar ocupació a la ciu-
tat, per bé que és ben cert que hem passat dels 106.774 
aturats registrats al maig de 2011, als 100.384 aturats 
registrats el febrer de 2015, cal tenir present que la cai-
guda de la taxa de cobertura, el desànim en la cerca 
d’ocupació de determinats col·lectius, esgotades pres-
tació i subsidi, així com la migració a d’altres Estats 
comunitaris i extracomunitaris a la recerca de feina i 
oportunitats, també tenen un impacte en aquesta re-
ducció de l’atur registrat, que tot i així també reflecteix 
una moderada tendència a la recuperació de l’oferta i 
generació de llocs de treball a la ciutat.

En aquest sentit, cal tenir en compte que les perso-
nes aturades sense dret a prestació que viuen a la ciu-
tat de Barcelona han augmentat un 18% entre el maig 
de 2011 i el febrer de 2015, assolint en aquest mes de 
febrer el nombre de 48.586, i d’altra banda que hi ha 
43.800 persones aturades de llarga durada, d’elles 
25.805 de molt llarga durada (més de dos anys d’atur).

Actualment la taxa d’atur juvenil a Barcelona és de 
35,9% el primer trimestre del 2015 (al 2011 era del 
31%), havent-hi prop de 13.000 joves menors de 30 
anys en situació d’atur.

La crisi econòmica en si mateixa, però també les polí-
tiques implementades durant aquest període en diver-
sos àmbits, han tingut conseqüències ben visibles en 
l’evolució de l’estructura socioeconòmica de la ciutat 
de Barcelona. Si comparem l’any 2008 amb el 2013, 
la proporció de la població barcelonina classificada 
com de renda baixa ha passat del 21,7% al 41,8% de 
la població de Barcelona, mentre la població de renda 
mitjana ha passat del 58,6% al 44,3% de la població. 
D’altra banda, i també cal considerar-la una dada sig-
nificativa del que la crisi i la gestió de la crisi ha supo-
sat, la població de renda molt alta ha passat del 7,5% al 
10,7% de la població de Barcelona.

Aquest increment de les desigualtats ha comportat un 
empobriment generalitzat dels Barcelonins, que han 
vist com la seva renda per càpita es reduïa de mitjana 
un 14% en termes reals respecte l’inici de la crisi (pas-
sant d’una renda per càpita de 19.900 euros el 2009 a 
18.700 euros el 2013). L’any 2011, 297.200 barcelonins 
i barcelonines vivien sota del llindar de la pobresa (ni-
vell de renda inferior al 60% de la renda mediana de 
la ciutat). La següent actualització de l’Enquesta sobre 
Condicions de Vida serà el 2016, i caldrà prestar molta 
atenció a les dades que ofereixi.

La renda disponible del barri amb més renda era 4,3 
vegades la del barri amb menys renda l’any 2008. Ara, 
al 2103 ha passat a ser 6,3 vegades. La desigualtat es 
deixa veure també en la caiguda de l’esperança de vi-
da, que no es distribueix uniformement a la ciutat, de 
tal manera que la diferència d’esperança de vida entre 
els barris amb menys renda i els que en tenen més és 
de gairebé 9 anys, en favor dels darrers.

Les dades sobre la feminització de la pobresa són tam-
bé preocupants, com ho és l’augment de la pobresa in-
fantil, ja que el 20,4% dels barcelonins i de les barce-
lonines menors de 16 anys viuen per sota del llindar 
de la pobresa (9.244,6 € anuals), mentre 4 de cada 10 
infants viuen en llars on no poden fer front a despeses 
imprevistes, el 5,6% no es pot permetre un àpat amb 
prou proteïna al menys cada dos dies, i el 15% viuen 
en llars que no poden mantenir l’habitatge a una tem-
peratura digna.

Tot això es produeix mentre el Govern  municipal de Bar-
celona reconeix que la Generalitat deu, a 31/12/2014, 
170 M€ a l’Ajuntament de Barcelona: 103,6 M€ de deu-
te vençut, 44,8 M€ de deute no vençut i 21,8 M€ que 
l’Ajuntament considera com deute però la Generalitat 
no els reconeix (4,4 M€ de la Llei de Barris 2014, 13 M€ 
del Servei d’atenció domiciliària dependència 2014, 
2,8 M€ del Fons de cooperació local de 2013 i 1,6 M€ 
del fons de cooperació local de 2014 1,6 M€).

A aquestes xifres caldria afegir-hi els incompliments 
de diversa índole respecte als compromisos adquirits 
per la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de 
Barcelona, que elevarien aquesta xifra fins al prop 
de 300 M€, per tal com cal considerar-hi els acords 
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de dació en pagament del deute a canvi de terrenys 
(La Model, Can Batlló i Via Laietana), per import de 
45 M€, que el Consell Plenari de Barcelona va rebut-
jar, així com també el conjunt de despesa addicional 
i supletòria que l’Ajuntament ha hagut d’assumir per 
compte de la Generalitat (escoles bressol, CEIP Me-
diterrània, etc.), el finançament del Circuit de Mont-
meló, i la menor inversió de la Generalitat a la ciutat o 
el menor finançament pels consorcis compartits (Con-
sorci d’educació de Barcelona, Consorci de serveis so-
cials de Barcelona, Consorci de l’habitatge de Barce-
lona i l’Agència de Salut pública de Barcelona).

El greuge comparatiu es constata també si s’analitza 
la inversió per habitant que dimana dels Pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya, que enguany en 
situa en 103 € per habitant de Barcelona, mentre es 
situa en 126 € per habitant de la resta del territori de 
Catalunya.

Lluny de tractar-se d’una exemplar col·laboració inter-
administrativa, com alguns dels protagonistes han de-
fensat sostingudament, es tracta d’una deslleialtat cap 
a l’Ajuntament de Barcelona i cap a la seva ciutadania, 
aprofitant la solvència econòmica heretada per l’actual 
Govern municipal a fi de finançar obligacions contre-
tes per la Generalitat, no tan sols en l’àmbit barceloní, 
sinó també en altres àmbits. El cost d’oportunitat per 
a la ciutat de Barcelona d’un comportament d’aques-
tes característiques, en un moment en què caldria dis-
posar d’aquest recursos per combatre l’atur i les desi-
gualtats, converteix aquesta situació en irresponsable 
i execrable, per tal com suposa un límit objectiu al 
marge de maniobra de l’Ajuntament de Barcelona per 
dur a terme polítiques de combat de la crisi i dels seus 
efectes, en un moment d’autèntica desintegració del 
pacte social assolit amb la construcció d’Estat social 
i democràtic de dret.

Mitjançant aquesta moció, subsegüent a la interpel-
lació al Govern de la Generalitat de Catalunya for-
mulada pel Grup Parlamentari Socialista, es vol ins-
tar al Govern de la Generalitat a un major compromís 
en la resolució d’aquests problemes existents a la ciu-
tat de Barcelona, i la concreció d’aquest compromís 
aborda des de qüestions que es considera que tenen 
un impacte directe sobre la reducció de l’atur i les 
desigualtats, com d’altres que tenen un impacte indi-
recte o, si es vol, que poden tenir un caràcter instru-
mental per a remoure en el possible les desigualtats 
existents, acció a la qual els poders estan vinculats 
d’acord amb l’article 9.2 CE i l’article 4.2 EAC, i per 
generar ocupació i fer així efectiu tant el dret al tre-
ball que la ciutadania té reconegut, com la promoció 
de la cohesió social que el propi EAC també encoma-
na als poders públics.

Per aquests motius el grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Moció

El Parlament insta el Govern a: 

1. Recuperar el nivell de despesa en polítiques actives 
d’ocupació a la ciutat de Barcelona, tornant a establir 
una transferència corrent de la Generalitat de Catalu-
nya a l’Ajuntament de Barcelona de 21 M€ l’any 2016, 
i el proporcional augment de disposició pressupostària 
per al que resta de 2015.

2. Elaborar i aprovar, abans del final de la present le-
gislatura, un Pla de Reindustrialització de Barcelona, 
que es desplegui a partir del 2016.

3. Recuperar immediatament els serveis suprimits 
dels CAPs en funcionament a la ciutat de Barcelona, 
i especialment al CAP Guineueta, així com garantir 
el finançament necessari per a l’inici de les obres de 
construcció, rehabilitació o per a la posada en funcio-
nament, dins l’any 2015 dels següents equipaments de 
salut: CAP Vila de Gràcia, CAP Carreres Candi -  Joan 
de Sada, CAP Isabel Roig, CAP a l’Illa d’Equipaments 
del Mercat del Guinardó, el nou centre de Salut Men-
tal de Gràcia, CAP del Parc i La Llacuna, CAP Bar-
celoneta, CAP Casc Antic / Rec Comtal i CAP Vila 
Olímpica.

4. Garantir el finançament necessari per a la finalitza-
ció de totes les fases pendents de les obres de l’Hos-
pital del Mar, l’ampliació de l’Hospital Clínic (inclo-
ent-hi la reubicació del Servei d’Urgències, així com la 
base d’ambulàncies i les plantes d’hospitalització pen-
dents), per a realitzar el nou edifici de consultes exter-
nes de l’Hospital de la Vall d’Hebron, i per a recuperar 
el nivell de transferències corrents pel Consorci Mar 
Parc de Barcelona existent l’any 2012.

5. Donar compliment als convenis de col·laboració sig-
nats entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per la dotació d’equipaments socials de la 
ciutat de Barcelona, i en concret complir els compromi-
sos per la construcció i posada en marxa de residències 
de gent gran públiques, i per tant procedir a l’obertu-
ra de les residències d’Alchemicka i el Mercat del Gui-
nardó, així com de les places disponibles de Molí - Via 
Favència, desprès del trasllat provisional a aquesta resi-
dència de les persones usuàries de la Residència muni-
cipal Layret mentre es fa la reforma d’aquesta.

6. Construir i posar en marxa les Residències del Parc 
Sanitari de Pere Virgili, de Can Ferrero, de les Ca-
sernes de Sant Andreu i de Benavent - Pere Bacardí, i 
cercar solucions a les altres tres residències pendents 
a Barcelona, així com per una residència de persones 
amb discapacitat psíquica també pendent de nova pro-
posta d’ubicació

7. Recuperar el nivell existent l’any 2012 de les transfe-
rències corrents al Consorci d’educació de Barcelona.

8. Dotar els recursos necessaris per al correcte man-
teniment del servei de beques menjador, la qual cosa 
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implica ajustar-los al creixement de la pobresa i de les 
necessitats de la població de Barcelona.

9. Fer la inversió necessària per actualitzar i execu-
tar el Pla d’Equipaments educatius a Barcelona amb 
la construcció dels centres pendents, com per exemple 
l’Institut Angeleta Ferrer i l’Institut Vallcarca.

10. Recuperar la dotació per al funcionament de les 
Escoles Bressol Municipals i de les Escoles de Música 
Municipals del 2011.

11. Impulsar la regulació de les Habitacions d’ús turís-
tic (Bed&Breakfast), i obligar als habitatges d’ús tu-
rístic a penjar a l’exterior de la seva porta d’accés el 
número d’atenció telefònica per a queixes veïnals així 
com el número de Registre de turisme que acrediti que 
es tracta d’un habitatge d’ús turístic amb llicència.

12. Impulsar una nova regulació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, per tal d’incremen-
tar la participació de l’Ajuntament de Barcelona en 
la recaptació, passant al 100%, així com per tal que 
Barcelona pugui regular l’import o el tipus impositiu 
d’aquest impost, incrementant l’establert si fos menes-
ter, i per tal que els recursos que genera la ciutat per 
l’impost sobre les estades en establiments turístics pu-
gui destinar– se no només a promoció turística, sinó a 
invertir també en els barris amb més pressió turística.

13. Substituir l’actual aportació de l’Ajuntament de 
Barcelona, de 4 M€ anuals, al Circuit de Catalunya per 
un import equivalent que es nodreixi dels fons recap-
tats per l’impost sobre les estades en establiments tu-
rístics que gestiona l’Administració de la Generalitat.

14. Recuperar els nivells d’aportació econòmica al 
transport públic de l’any 2011, així com accelerar els tre-
balls per posar en marxa al més aviat possible els trams 
pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro de Bar-
celona, especialment pel que fa a la posada en marxa 
dels trams i estacions que permetin la connexió dels 
barris de La Marina del Port i La Marina del Prat Ver-
mell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió amb 
l’Aeroport de Barcelona - El Prat.

15. Elaborar i implementar, abans que fineixi la pre-
sent legislatura, un Pla Integral de Protecció del Co-
merç Emblemàtic, que pugui incloure, entre altres as-
pectes, la seva declaració de Béns Culturals d’Interès 
Nacional.

16. Recuperar al nivell del 2012 les aportacions pel Con-
sorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, pel 
MACBA, pel Consorci de l’Auditori i Orquestra, 
pel Fundació Teatre Lliure, pel Mercat de les Flors, pel 
Gran Teatre del Liceu i pel Consorci Palau de la Mú-
sica Catalana.

17. Incrementar les assignacions previstes al Consorci 
d’Habitatge de Barcelona i amb els recursos correspo-
nents al seu nivell de participació en aquest organis-
me, així com dotar amb recursos suficients els projec-

tes d’habitatge i remodelació de la Trinitat Nova i de 
les façanes del barri de Canyelles, les reparacions i re-
solució de patologies estructurals del barri del Besós i 
Maresme, i les subvencions per a la rehabilitació de les 
Àrees de rehabilitació integral de Barcelona.

18. Aportar els recursos compromesos per la Llei de 
barris en la seva implementació a la Barceloneta i al 
Raval Sud, així com al Bon Pastor i a Baró de Viver.

19. Assolir una inversió per habitant a la ciutat de Bar-
celona equiparada amb la inversió per habitant de la 
resta del territori de Catalunya.

20. Liquidar, abans de finalitzar la present legislatura, 
el deute de 170 M€ contret amb l’Ajuntament de Bar-
celona, i compensar el conjunt d’incompliments i des-
lleialtats financeres, per import d’uns altres 130 M€, 
acumulats amb l’Ajuntament de Barcelona, no incor-
rent-hi en el futur.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
Tram. 302-00282/10

Presentació
GP C’s

Reg. 115692 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, portavoz adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que es-
tablece el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre les mesures per a fer front a la 
desocupació de les persones de més de quaranta-cinc 
anys (tram. 300-00302/10).

Moción

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a

1. Garantizar que en los programas y servicios que se 
pongan en marcha para combatir el paro de personas 
de más de 45 años, las metodologías de intervención 
apuesten por: 

– Acompañamiento continuado, individualizado y 
personalizado por personal técnico con preparación 
específica y experiencia con este colectivo.
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– Activación de las personas en desempleo.

– Empoderamiento de las personas en desempleo.

2. Poner en marcha las medidas necesarias para ga-
rantizar una gestión coordinada e integrada de las po-
líticas sociales, de empleo, sanidad y vivienda para 
dar respuesta a las diferentes necesidades derivadas de 
la situación laboral, social, familiar y sanitaria de las 
personas que se encuentran en desempleo de larga du-
ración.

3. Garantizar una ejecución coordinada y concertada 
de los programas de empleo (orientación, acompaña-
miento, formación, intermediación, etc.) entre el SOC, 
Barcelona Activa y servicios locales de empleo para 
optimizar recursos y evitar ineficiencias y duplicida-
des entre las diferentes administraciones.

4. Reformar el sistema de la Renta Mínima de Inser-
ción para garantizar que sea un derecho subjetivo de 
las personas y que esté mejor orientado a la inserción 
laboral de las mismas, desde una óptica integral, per-
mitiendo la compatibilidad parcial con otros salarios o 
prestaciones según lo establecido en la normativa apli-
cable.

5. Aprovechar las oportunidades que brinda el Big Da-
ta para, dentro del marco legal establecido, mejorar 
la segmentación de colectivos para garantizar que las 
personas mayores de 45 años puedan tener un trata-
miento individualizado e itinerarios específicos.

6. Poner en marcha, en coordinación con las diferen-
tes administraciones públicas y departamentos de la 
Generalitat un programa de rehabilitación de edificios 
para la eficiencia energética que pueda generar empleo 
en el colectivo en paro de más de 45 años proveniente 
del sector de la construcción.

7. Definir e incorporar, en el marco del desarrollo del 
Plan más Industria y de la Estrategia Industrial de Ca-
taluña, medidas concretas que tengan en cuenta espe-
cíficamente las necesidades y las potencialidades de 
las personas de más de 45 años en desempleo que han 
salido del mercado laboral tras procesos de regulación 
de empleo en el sector industrial catalán.

8. Organizar, en coordinación con las diferentes admi-
nistraciones públicas y agentes sociales, de un «Salón 
del empleo Senior» para poner en contacto a empre-
sas que necesitan personal y personas desempleadas 
de más de 45 años que buscan trabajo.

9. Fomentar la participación de entidades y asocia-
ciones de personas en paro de más de 45 años en los 
espacios de participación del ámbito del empleo en lo 
relativo a este colectivo.

10. Incorporar un análisis del previsible impacto en el 
colectivo de personas desempleadas de más de 45 años 
en la definición y planificación de todos los programas 
de formación, empleo, orientación y acompañamiento.

11. Mejorar el sistema de evaluación de todos los pro-
gramas de formación, empleo, orientación y acom-
pañamiento mediante la incorporación de indicado-
res cuantitativos y cualitativos referidos a la población 
de más de 45 años, incluyendo el efecto sustitución y 
comparativas con grupos de control (personas del mis-
mos colectivo que no participan en dichos programas).

12. Poner en marcha programas que permitan la crea-
ción de «equipos joven-senior» (equipos formados por 
persona/s joven/es y persona/s mayor/es de 45 años 
que trabajan juntos en la misma entidad, empresa o 
proyecto) con el objetivo de garantizar un intercambio 
recíproco de conocimientos, habilidades y experiencia 
que favorezca la contratación y el mantenimiento del 
puesto de trabajo de ambos colectivos. Para este obje-
tivo se garantizará la coordinación con las actuaciones 
enmarcadas en el Programa de Garantía Juvenil y en 
los programas de fomento del autoempleo y emprendi-
miento, entre otros.

13. Poner en marcha acciones y campañas de sensibi-
lización empresarial sobre el valor añadido que aporta 
el empleo senior a las empresas y lucha contra los es-
tereotipos negativos que afectan a las personas en esta 
franja de edad.

14. Reforzar las labores de supervisión que corres-
ponden a la Generalitat de Catalunya para evitar dis-
criminaciones por motivo de edad en las ofertas de 
empleo.

15. Presentar en el Parlament de Catalunya, antes de 
acabar el actual período de sesiones, el contenido de-
tallado del Programa «Grans Actius» anunciado por el 
Conseller de Empresa y Empleo y cualquier otro pro-
grama o servicio que se ponga en marcha para comba-
tir el paro de las personas de más de 45 años.

Palacio del Parlamento, 30 de abril de 2015

Inés Arrimadas García
Portavoz adjunta GP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la problemàtica del «sensellarisme»
Tram. 302-00283/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 115693 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
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la Interpel·lació al Govern sobre la problemàtica del 
«sensellarisme» (tram. 300-00303/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Impulsar de manera immediata, i en coordinació 
amb les entitats especialitzades de la societat civil, un 
recompte en l’àmbit de Catalunya per l’any 2015 de 
totes aquelles persones que no disposin d’un espai fí-
sic per viure o, en cas que en disposin, que aquest no 
reuneixi les condicions necessàries per desenvolupar 
les activitats normals de la vida privada i no en tin-
gui permís d’ús legal, seguint la metodologia emprada 
l’any 2011.

2) Constituir una plataforma amb la presència de les 
entitats del sector d’atenció a persones sense llar amb 
la finalitat de sistematitzar les dades, elaborar infor-
mes, coordinar les accions entre administracions i en-
titats, i planificar serveis i recursos.

3) Incloure un eix específic per a l’eradicació del «sen-
sellarisme» al Pacte per a la Lluita contra la Pobresa.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els plans de millora de barris i 
d’àrees urbanes
Tram. 302-00284/10

Presentació
GP PPC

Reg. 115696 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten la se-
güent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre els plans de millora de barris i d’àrees urbanes 
(tram. 300-00304/10).

Moció

El Parlament de Catalunya: 

1. Defensa la continuïtat dels diferents Plans de Barris 
com un instrument financer i de cohesió de la Genera-
litat destinat a la rehabilitació i la promoció específica 
de barris i àrees urbanes que, per llurs característiques, 
requereixen una atenció especial de l’Administració.

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en relació 
als Plans de Barris i Àrees Urbanes, a: 

2. Reactivar-los aprovant una nova convocatòria abans 
de que finalitzi aquest període de sessions.

3. Habilitar la partida pressupostària corresponent als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2015.

4. Liquidar els deutes contrets pendents amb els ajun-
taments.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu GP PPC Diputada GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’aplicació de mesures d’acció 
positiva a favor del col·lectiu de joves extu-
telats
Tram. 302-00285/10

Presentació
GP ERC

Reg. 115733 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Agnès Russiñol i 
Amat, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’aplicació de mesures d’acció positiva a favor 
del col·lectiu de joves extutelats (tram. 300-00300/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar compliment, en el present exercici pressu-
postari, la modificació del punt 2bis de l’article 19 de 
la Llei 13/2006, que estableix que els i les joves que 
compleixin tots els requisits establerts a l’apartat 1 i 2 
d’aquest article, excepte el d’haver estat tutelats durant 
un període de 3 anys com a mínim, tindran dret a la 
prestació temporal limitada a una durada de 6 mesos. 
El Govern allargarà aquesta prestació fins als 12 me-
sos en l’exercici pressupostari del 2016.

2. Implementar, pel proper exercici pressupostari, una 
pròrroga de la prestació econòmica per a joves extute-
lats reconeguda a la Llei 13/2006 i regulada al Decret 
123/2007, de 29 de maig pel temps que sigui necessari (i 
degudament justificat) no superant els 18 mesos addicio-
nals en els casos en què es requereixi per garantir la fina-
lització de l’itinerari formatiu iniciat pel jove, tot donant 
continuïtat al seguiment del pla de treball del jove.
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3. Crear, en el termini de sis mesos, d’una taula de tre-
ball interdepartamental permanent entre els departa-
ments d’Economia i Coneixement, Empresa i Ocupa-
ció, Benestar i Família i Ensenyament. Aquesta taula 
tindrà l’objectiu d’analitzar i implementar propostes 
de millora dels itineraris dels joves extutelats i establir 
un sistema de beques formatives per a joves sense ac-
cés a prestació econòmica.

4. Instar al Govern de l’Estat a possibilitar l’accés de 
tot el col·lectiu de joves ex tutelats/tutelades al progra-
ma de Garantia Juvenil, reclamant que se’ls excepcio-
ni del requisit de tenir permís de treball, ja que han 
estat tutelats/tutelades des de l’Administració.

En qualsevol cas, tots els joves extutelats que ho re-
quereixin seran atesos pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya a fi d’obtenir un itinerari personalitzat d’inserció 
i d’acompanyament en el seu procés d’inserció laboral.

5. Avaluar, cada 2 anys, l’impacte que tenen les polí-
tiques públiques per afavorir l’autonomia i la igualtat 
d’oportunitats dels joves extutelats. Aquesta avaluació 
es complementarà amb enquestes als joves i les joves 
per conèixer el grau d’aprofitament i valoració dels re-
cursos existents i les necessitats a cobrir i es presenta-
rà al Parlament de Catalunya.

6. Reforçar l’acció preventiva i el desenvolupament de 
la xarxa social i l’autonomia personal en el treball amb 
els adolescents i joves abans de la majoria d’edat, 
amb l’objectiu de fer-los més partícips del seu propi 
procés d’emancipació; i, en aquest sentit, articular de 
forma sistemàtica un suport als professionals que tre-
ballen amb aquests joves pel que fa al treball de la ges-
tió de les emocions.

7. Potenciar la figura dels referents únics dels joves ex-
tutelats que els acompanyen fins a la seva emancipa-
ció. Aquests referents hauran de fer un informe semes-
tral de l’evolució educativa, laboral i social dels i les 
joves. Els informes anteriors constituiran una de les ba-
ses a partir de les quals s’avaluarà l’impacte de les po-
lítiques públiques en el col·lectiu.

8. Incorporar en els programes existents l’acció pre-
ventiva per treballar la igualtat de gènere un cop asso-
lida la majoria d’edat amb especial incís en la situació 
d’aquelles joves que són mares o ho seran propera-
ment. També s’inclouran accions especifiques d’acom-
panyament, en la línia de parentalitat positiva, a elles 
i als seus fills i filles. També s’assegurarà la formació 
afectivo-sexual que incorpori el treball en igualtat de 
gènere i prevenció de violència en els centres residen-
cials d’acció educativa.

9. Diversificar l’oferta de serveis per tal que arribi a 
més joves que surten del sistema de protecció. Creació 
de programes per donar resposta efectiva a les necessi-
tats dels joves extutelats amb problemes de salut men-
tal i discapacitats.

10. Promoure activitats en l’àmbit de l’educació en 
el lleure amb l’objectiu d’ampliar l’entorn social d’a-
quest col·lectiu de joves, especialment de cara als me-
sos d’estiu i adreçat als qui tenen més de 18 anys tot 
considerant l’acompanyament específic que reque-
reixen.

11. Garantir que tots els joves tutelats d’entre 16 i 18 
pels qui es considera necessari iniciar un procés de 
desinternament progressiu fins a la majoria d’edat tin-
dran accés a un recurs d’habitatge.

12. Realitzar totes les actuacions necessàries davant 
l’Administració de l’Estat per tal que tots els joves tu-
telats per la Generalitat tinguin regularitzada la seva 
situació administrativa amb un permís de residència 
i treball abans de deixar de ser tutelats per la Genera-
litat. Així mateix, emprendre totes les actuacions ne-
cessàries davant l’Administració de l’Estat per tal que 
tots els joves ex-tutelats per la Generalitat mantinguin 
regularitzada la seva situació administrativa amb un 
permís de treball i residència.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Marta Rovira i Vergés Agnès Russiñol i Amat
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’Agència Catalana de Protecció 
Social
Tram. 302-00286/10

Presentació
GP ERC

Reg. 115734 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 04.05.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
300-00299/10).

Moció per a l’impuls de l’Agència de la 
protecció social de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Dissenyar, abans del proper 15 de juliol, un Pla di-
rector de la protecció social, que ha de constituir l’ins-
trument de planificació estratègica del model futur de 
gestió de les prestacions de la seguretat social. Aquest 
pla director ha de contemplar: 
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a. La integració de totes les prestacions econòmiques 
orientades a la protecció social, la integració social i 
l’activació laboral que actualment són gestionades pels 
departaments d’Empresa i Ocupació, Benestar i  Fa-
mília, Salut i Justícia, així com aquelles altres amb 
aquestes finalitats que poguessin ser creades per altres 
departaments de la Generalitat.

b. La capacitat de gestionar les prestacions amb aques-
tes finalitats d’altres administracions, entre d’altres, 
les prestacions per desocupació i les que són pròpies 
d’un sistema de seguretat social.

c. Els requeriments dels diferents acords i tractats in-
ternacionals en matèria de seguretat social.

d. La proposta d’estructura administrativa fruit de la 
reestructuració dels departaments de la Generalitat 
i, un cop aprovada la llei corresponent, esdevindrà 
l’Agència Catalana de Protecció Social, d’acord amb 
els termes que aquesta llei determini.

e. L’elaboració d’un informe sobre les contingències 
a preveure i les actuacions necessàries per a garantir 
l’exercici puntual dels drets dels beneficiaris amb perí-
odes de cotització a tercers països.

f. L’elaboració d’un informe sobre els costos de gestió 
de l’ACPS, els mitjans materials, en especial els sis-
temes tecnològics d’informació, els recursos humans 
necessaris i el finançament del conjunt de la política 
de protecció social.

g. L’elaboració d’un informe sobre el disseny del càlcul 
actuarial de la sostenibilitat de les polítiques de protecció 
social i de la gestió financera dels fons de reserva, així 
com sobre la sostenibilitat a mig i llarg termini del sis-
tema de Seguretat Social.

h. L’elaboració d’un informe sobre les excepcions en 
matèria de seguretat social que es vulguin introduir a 
la legislació de transitorietat jurídica, en la que es po-
drien introduir millores assumides al Pacte de Toledo, 
avui no realitzades, com la simplificació dels règims 
contributius, així com la supressió de la reforma del 
sistema de pensions empresa pel Govern de l’estat el 
desembre de 2013.

i. L’elaboració d’un informe sobre millores d’eficièn-
cia a introduir en el sistema de seguretat social tals 
com la integració de la gestió del conjunt de prestaci-
ons econòmiques de prestació social, la integració dels 
diferents organismes de gestió de la seguretat social, 
la integració de la recaptació executiva en un organis-
me especialitzat, una separació clara de les fonts de 
finançament de les diferents prestacions segons si són 
contributives o no ho són, l’articulació eficient entre 
els diferents organismes de protecció social, la creació 
de plataformes de gestió de dades compartides, entre 
d’altres.

2. Sol·licitar la afiliació o, subsidiàriament, l’associa-
ció a l’Associació Internacional de la Seguretat Soci-
al d’institucions que actualment gestionen la protecció 
social a Catalunya, així com, més endavant, s’haurà de 
fer amb l’Agència Catalana de Protecció Social quan 
aquesta sigui creada.

3. Elaborar, abans del proper 1 d’agost, un esborrany 
d’avantprojecte de llei de creació de l’Agència Catala-
na de la Protecció Social, d’acord amb el que estableix 
la disposició addicional 25a de la Llei 3/2015, d’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
que, entre d’altres, regularà els següents aspectes: 

a. Els seus òrgans de govern i règim de gestió.

b. Les seves funcions bàsiques: la recaptació dels re-
cursos econòmics, el reconeixement i gestió de pres-
tacions econòmiques i de serveis socials, la gestió 
financera i l’administració dels recursos humans i ma-
terials.

c. La integració de la gestió del conjunt de les prestaci-
ons econòmiques de protecció social i activació labo-
ral en un sol organisme.

d. La previsió de la futura assumpció de les competèn-
cies que actualment són exercides per l’administració 
de l’Estat.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2015

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu GP ERC Diputat GP ERC 
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