Grup Parlamentari Socialista

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 social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 255-00001/11).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució núm. 1
PER A LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL

Des de l'any 2008, el nostre país pateix una crisi econòmica que ha impactat, i
ho continua fent, de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes. En
aquests moments són més d’un milió i mig de ciutadans que es troben en risc
de pobresa i d’aquest 465.200 tenen una privació material severa, és a dir, que
no poden pagar les factures domèstiques, mantenir la llar calenta o menjar
proteïna de manera regular. Les principals causes de les noves desigualtats
tenen un component estructural. L'atur és el 17,7% de la població activa i el de
llarga durada, en només 7 anys, s'ha multiplicat per 3, la precarietat laboral ha
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
decepció, com s’ha reduït la inversió en protecció social i també en totes les
polítiques públiques que tenen a veure amb la reactivació econòmica com són
les 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 aprovades al Ple, suposaven “tímids avenços
en temes com les beques menjador, la pobresa energètica o la renda mínima
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d’inserció” . Aquest era el sentir general de les entitats socials i els agents socials. Dos anys més tard, malauradament, molts dels acords no s’han convertit
en realitat. En el mateix sentit, el Consell Assessor en matèria social del Govern
(CAPSIF) va demanar superar els plantejaments partidistes de totes les forces
polítiques que es van fer al Ple i arribar a un consens social i polític que respongui als problemes socials actuals. El CAPSIF afirmava que “és necessari demostrar que el model de societat que desitgem en el nostre futur immediat
anteposa les persones a qualsevol altre interès” i demanava l’aplicació de les
resolucions acordades en el Ple sobre la pobresa en el termini màxim de sis
mesos. També 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 enormes 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 termini, 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, subjectius i universals.
2. El Parlament de Catalunya fa un reconeixement a l’esforç d’entitats socials i del món local en la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats tot treballant en benefici i suport dels col·lectius més vulnerables, i per una societat més inclusiva que sigui garant de drets socials i
que combati, fermament, les desigualtats, l’exclusió i les causes que les
provoquen. També reconeixem les funcions dels agents econòmics i socials i especialment els sindicats en favor de les condicions de treball a
les empreses.
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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 estratègies 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 segons l’evolució dels indicadors. Una Comissió interadministrativa, presidida pel Govern i formada per una representació de totes
les administracions, que gestionen recursos públics en matèria
d’inclusió social i laboral elaborarà propostes al projecte de pla, recollint les directrius d’intervenció de les diferents administracions. El
Consell de Governs Locals, Consell de Treball, Econòmic i Social i el
Consell General de Serveis Socials elaboraran dictàmens previs i de valoració del Pla.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiniciar els contactes amb
els agents econòmics i socials per establir les bases d’un diàleg social
que permeti acordar les reformes i directrius per fer possible un model
de desenvolupament sostenible social, econòmica i mediambientalment.
Un acord que posi l’accent en el nostre teixit industrial i que tingui com
a objectiu la reactivació econòmica al servei d’una ocupació de qualitat i
amb drets. Un model econòmic basat en el coneixement i la innovació, i
no pas en la precarietat laboral i la devaluació salarial.

Proposta de resolució núm. 2
GARANTIA DELS DRETS DE LA INFÀNCIA
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Portar a terme el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, del 27
de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, establint un calendari per al seu desplegament en dos mesos.
2. Dotar la consignació pressupostària necessària en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalunya per donar compliment a la Llei
14/2010.
3. Convocar en el termini de dos mesos la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya per tal que aquesta estableixi un calendari efectiu per al correcte desplegament del Pacte per a la Infància de Catalunya.
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4. Estudiar la implantació d’una prestació econòmica per a la criança adreçada als infants de 0-18 anys, concebuda com a ingrés directe que ajudaria a compactar les diferents ajudes i prestacions actualment existents.
5. Treballar en una estratègia Integral per eradicar la violència contra la infància.
6. Incorporar dins del Pacte per la Infància una estratègia definida
d’intervenció amb les famílies demandants de protecció internacional o
refugiades amb infants a càrrec a Catalunya.
7. Presentar al Parlament durant el primer semestre de 2016, l’avaluació
del protocol de detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició.

Proposta de resolució núm. 3
EDUCACIÓ
Necessitats educatives especials
1. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament a compartir les dades, a les taules mixtes de planificació, sobre el volum
d’infants amb necessitats educatives especials (NEE) i l’ampliació dels
recursos i serveis necessaris per a l’escola inclusiva, assegurant
l’assignació del personal de suport necessari a l’escola ordinària, així
com a implantar la quantitat d’USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial) necessàries per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat i
a les seves famílies.
Ajuts i suport educatiu – famílies i barris vulnerables
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar en el curs 20162017 els ajuts per llibres de text, material didàctic i transport escolar
per garantir la igualtat d’accés a l’educació.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar en el curs
2016-2017 els projectes comunitaris i el treball educatiu d’entorn en les
zones i els barris socioeconòmicament més deprimits, preveient un suport educatiu extraordinari en els centres públics on sigui necessari.

Igualtat d’accés al lleure educatiu, cultural i esportiu
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés de tots els
infants al lleure educatiu, cultural i esportiu (sortides i colònies escolars
incloses) amb programes de suport o preus públics bonificats.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les subvencions a
les AMPES per a la organització d’activitats extraescolars.

Proposta de resolució núm. 4
JOVENTUT
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar compliment, en aquest període de sessions, als acords aprovats
en la Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de
la joventut.
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 150M d’euros.
3. Implementar, en aquest període de sessions, la beca “Queda’t a Catalunya” aprovada en la Resolució 301/X sobre la situació de la joventut,
amb una dotació de 75M 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 qualitat de les pràctiques, per tal d’abordar la
transformació de les pràctiques en experiències 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 lloguer 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 emigrats/des, amb mesures i recursos que impulsin el contracte de
joves emigrats i estableixi 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,
Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple

5

Grup Parlamentari Socialista

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 investigador predoctoral i personal docent.

Proposta de resolució núm. 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 contribució 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 adreçades a les polítiques actives d’ocupació, formació i foment de
l’ocupació, retornant als 100M 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 joves, 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 laborals 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 Catalunya 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.
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8. Complir les Mocions 8/X, 12/X, 17/X, 22/X i l’apartat VII de la la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya en tots els seus apartats.
Proposta de resolució núm. 6
SALUT.
Finalment Transaccionada amb JxS i CSQP

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ TRANSACCIONAL

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

Proposta de resolució núm. 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’octubre, pel qual s’aprovà la Cartera de Serveis Socials 20102011.
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 respecte d’aquests casos.
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3. Portar a terme, en el termini de 4 mesos, les mesures necessàries per tal
de garantir 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 espera de plaça en els centres de dia, centres residencials,
centres ocupacionals per a persones 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.
Proposta de resolució núm. 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 Malbaratament Alimentari a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 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 Generalitat i el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al
2016.
INGRESSOS
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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 creixement 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 reactivació 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:
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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’Administració Pública que ens permeti disposar d’un model
d’administració centrat en el ciutadà, 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 mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic
que limita els màxims salarials dels alts càrrecs de la Generalitat,

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 informe 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 informe 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 contractacions públiques per tal que es premiïn les polítiques
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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
incorporació 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 núm. 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 màxim consens polític, social i empresarial, on s’estableixin les
mesures i accions a desenvolupar, 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 200M€ la partida per a
desenvolupar polítiques industrials.
3. Mantenir una actitud proactiva davant els tancaments i deslocalitzacions
d’empreses 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 realitzades 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 estructurals FEDER i dotats de 72 milions d’euros per al
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període 2014-2020 que ha de permetre 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’estratègia 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 estratègic i de futur per a EURECAT, el Centre tecnològic de Catalunya, sorgit de la integració 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.
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 principals 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 línia que impulsa la Comissió
Europea “Treball Verd, cap una economia circular”, un Pla estratègic
d’economia verda coherent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 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 vigilància 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 socials 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, impulModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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sant l'autoabastiment, enfortint la seguretat de subministrament, i lluitant eficaçment contra el canvi climàtic.

Proposta de resolució núm. 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 especial, dotades amb recursos extraordinaris, que permetin:
a) Posar en marxa plans plurianuals de rehabilitació d’habitatges i regeneració urbana 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 100M€ 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 eficiència energètica.
Proposta de resolució núm. 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.
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4. Recuperar el pressupost i els serveis mèdics perduts durant els darrers
anys al territori, 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
Generalitat 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.
8. Recuperar les ajudes al menjador i transport escolar a les famílies dels
pobles agregats i EMD’s en aquells casos en que el nucli de població no
tingui escola i els alumnes s’hagin de desplaçar obligatòriament.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ CONJUNTES AMB CATALUNYA SI QUE ES POT

1. Sobre l’emergència habitacional i la pobresa energètica (PSC+CSQP)
Finalment transaccionada amb JxS

Proposta transaccional

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
procediments extrajudicials a la resolució de situacions de sobreendeutament
a què fa referència l’article 2 de la llei, especialment el reglament de funcionament de les comissions de sobreendeutament.
b) El desplegament reglamentari de les mesures per a evitar els desnonaments
que puguin produir una situació de manca d’habitatge a què fa referència
l’article 5 de la llei i, de manera especial:
b1) L’habilitació dels fons econòmics necessaris per als ajuts que evitin el llançament en casos de lloguer, dret reconegut a l’article 5.5.
b2) L’impuls, concreció i implementació dels convenis entre les administracions locals i la Generalitat per poder fer efectiva la garantia del reallotjament
adequat de persones en risc d’exclusió residencial, d’acord amb el que estableix l’article 5.6
c) Fer una actuació decidida per la obtenció a través de la cessió obligatòria de
3.000 habitatges, dels que han estat inscrits pels grans tenidors d’habitatge, i que s’han declarat en bon estat- per destinar-los a lloguer social, donada la
situació d’emergència social.
d) En paral·lel, iniciar els tràmits per poder expropiar passats 6 mesos l'usdefruit per 10 anys d'almenys 3.000 dels 15.000 pisos buits que els bancs han
declarat que tenen en mal estat, segons contempla el Decret llei 1/2015 de 24
de març.
e) El desplegament reglamentari de les mesures per evitar la pobresa energètica a què fa referència l’article 6, especialment l’elaboració de protocols per als
serveis socials i l’establiment dels acords o convenis amb les companyies de
subministrament de serveis a què fan referència els articles 6.2 i 6.3, respectivament.
f) La definició dels llindars màxims de despeses destinades a habitatge habitual i subministraments bàsics i els topalls en funció de la zona de residència
geogràfica d’acord amb el que estableix l’article 8.
3. D’altra banda, i respecte als pisos propietat d’entitats bancàries que han
declarat que tenen ocupats, 15.000, plantejar la cessió obligatòria a la Generalitat, a fi de regularitzar la situació a fi de gestionar des del Govern els processos de regularització en forma de lloguers socials.
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4. Crear una comissió de seguiment de l'aplicació de la Llei 24/2015 de 29 de
juliol, per tal de garantir el seu desplegament i la seva efectivitat, tant respecte
als lloguers socials obligatoris, als reallotjaments de desnonats, com als talls
de subministraments, etc.
Modificació del punt 5
5. Continuar donant suport a les famílies amb risc d’exclusió social residencial
amb els programes socials d’habitatge que gestiona l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, habilitant les partides pressupostaries necessàries 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
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
necessari per impedir la suspensió del tall de subministrament d’electricitat,
aigua i gas durant tot l’any per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels serveis socials.
Modificació del punt 9
9. Proveir els fons necessaris per resoldre al llarg de l’any 2016 les situacions
d’emergència que descriu la llei
2. Pobresa energètica
Desplegar la Llei 24/2015, de 29 de juliol per afrontar l’emergència en l’àmbit
de la pobresa energètica, a través de les següents mesures:
a. Aprovar, abans de dos mesos, els protocols necessaris per a empreses subministradores, serveis públics locals i de la Generalitat, que reguli la comunicació obligatòria als serveis socials de les situacions de pròxims talls de subministrament per impagament i el reconeixement de la situació de vulnerabilitat
econòmica i risc d’exclusió residencial que obliga a mantenir els subministraments bàsics.
b. Promoure el coneixement dels drets de les persones i les famílies en situació
de vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió social residencial respecte a la garantia de continuïtat dels subministraments bàsics d’aigua, llum i gas.
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c. Fusionar els mecanismes de participació social i institucional en l’àmbit de
l’habitatge i de la pobresa energètica en una mateixa Taula d’Emergència Habitacional i Pobresa Energètica, atesa la vinculació dels problemes derivats de
l’emergència en ambdós àmbits.
Modificació del punt 2, lletra d
d. Mantenir en els pressupostos de la Generalitat una partida no inferior als 10
M€ i que en tot cas doni resposta al pagament de les factures de subministraments bàsics de les llars en situació de vulnerabilitat econòmica i risc
d’exclusió residencial, degudament reconegudes pels serveis socials. Signar els
acords o convenis necessaris amb les empreses subministradores per tal que
assumeixin almenys el 50% del cost de les factures.
e. Tramitar el decret de desplegament de la Llei 24/2015 previst a la Disposició final segona per la via d’urgència.

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

2. Beques Menjador (PSC+CSQP)

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 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 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 compactada.
3. Assegurar que el Govern pugui donar resposta a la suficiència alimentària dels menors que ho requereixin també en períodes no lectius, que
les famílies coneguin que són beneficiàries de les ajudes abans de l’1 de
setembre i que la convocatòria d’accés quedi oberta durant tot l’any escolar.
4. Garantir als consells comarcals i ajuntaments els recursos econòmics
necessaris per garantir la suficiència de les beques menjador.
5. Apostar per un nou model en la gestió dels ajuts individuals de menjador que sigui més àgil, absolutament transparent i garanteixi
l’homogeneïtzació de criteris en tot el territori, eliminant el tram variable que genera confusió i manca de transparència, alhora que no té
l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna resposta adient en el
temps convenient. Aquesta revisió del model es farà de forma consensuada amb els Consells Comarcals per incrementar l’eficiència i
l’eficàcia en la gestió, per a garantir-ne els objectius i cobrir les necessitats.
6. Informar al Parlament de Catalunya, abans de finalitzar el curs 20152016, de la situació de l’atorgament de les beques menjador per aquest
curs i sobre el desenvolupament del protocol de malnutrició infantil.
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3. Garantia de rendes (PSC+CSQP)
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 desplegament 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.

4.Sesellarisme(PSC+CSQP)
Finalment transaccionada amb C’S

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
problemàtica del «sensellarisme», aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya
el passat 7 de maig de 2015, i per tant:
a) Dur a terme i publicar el recompte de l’any 2015 de totes les persones que
no disposin de sostre o habitatge o, en cas que en disposin, que aquest sigui
insegur o inadequat seguint la metodologia emprada per la Federació Europea
d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA).
b) Fer aquest recompte en coordinació amb les entitats especialitzades de la
societat civil i els ens locals i incloure-hi dades sobre els perfils de les persones
afectades, tant referents a l’origen de la problemàtica com, sobretot, als recursos amb què són ateses. En el cas que sigui així, s’hi ha d’incloure les tipologiModel: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
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es ETHOS d’exclusió residencial en el sistema estadístic català, tal com es recomana en el document Confronting Homelessness in the European Union.
c) Actualitzar aquest estudi cada dos anys.
d) Constituir una plataforma o una taula específica en l’àmbit del Grup de Treball per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, amb
la presència de les entitats del sector d’atenció a persones sense llar, els serveis socials bàsics i ajuntaments, amb la finalitat de sistematitzar les dades,
elaborar informes, coordinar les accions entre administracions i entitats, i planificar 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
irregular i no poden accedir a determinats ajuts. Instar als ajuntaments a possibilitar l’empadronament d’aquestes persones com a mecanisme per a garantir l’exercici i accés a drets bàsics.
4. Promoure un parc d’habitatge amb preus accessibles i estable.
5. Establir mecanismes de prevenció que detectin els processos d’exclusió
abans que la persona es trobi al carrer. Incorporar en aquests processos als
diversos agents i àrees de l’Administració que hi puguin intervenir (agents socials, policia local, Mossos d’Esquadra, centres de salut...).
6. Establir equips d’intervenció professional al carrer, tant per a atendre
l’emergència social com per a fer un seguiment continuat de les persones que
no recorren als recursos existents per a facilitar-los l’accés a una sèrie de drets
fonamentals, amb especial atenció a la salut mental.

5.contracte programa serveis socials (PSC+CSQP)
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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 Departament 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 socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als
ens locals. En teoria doncs, el contracte programa permetria impulsar 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
retallats 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 finançament 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 pobresa i la precarietat.
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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 revisió de les condicions de prestació de costos i finançament dels
serveis d’atenció i acolliment 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
través 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
serveis 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 20162019.
4. Renovar la Cartera de serveis socials i ampliar-la per donar resposta a noves
necessitats 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.
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.

6.copagament dependència (PSC+CSQP)
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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
valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei 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 copagament 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 estat 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 relació a la
resta de la ciutadania.

En definitiva, no té sentit que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin
desproveïdes de la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre un
servei que li facilitarà 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:
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1.
Derogar l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi els criteris que determinen la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions 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.

CONJUNTA PSC+CSQP+C’S+PP
De creació d’una Comissió de Seguiment dels Acords aprovats

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Donat l’escàs compliment de les resolucions i acords presos en els plens extraordinaris de la Xa Legislatura del Parlament de Catalunya (Ple Extraordinari
sobre Pobresa i Desigualtats, Ple Extraordinari de Joventut i Ple 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
representació 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.
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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.
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