Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació
d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la
necessitat d'una resposta institucional
Tram. 255-00001/11
Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 10 de març de 2016, ha debatut
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al
debat general sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la
gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional tingut els dies 9 i 10 de
març.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 152 del Reglament del Parlament,
ha adoptat la següent
Resolució
I. POBRESA INFANTIL I NECESSITATS ALIMENTÀRIES
I.1. Garantia dels drets d'infants i adolescents
1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre les necessitats de protecció
contra la pobresa infantil, especialment les orientades a garantir l’alimentació
dels infants amb un augment de la cobertura, reforçant els diferents mecanismes
existents: increment de les beques de menjador que cobreixen el cent per cent
del cost, mesures d’estiu destinades a atendre infants i joves en situació de
vulnerabilitat, ajuts d’urgència social, suport a entitats socials per a desenvolupar
actuacions d’atenció a famílies amb infants a càrrec.
2
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dur 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, amb un calendari per
al desplegament en dos mesos.
b) Dotar en els propers pressupostos de la Generalitat una consignació
pressupostària que permeti donar compliment a la Llei 14/2010.

1

c) Convocar en el termini de dos mesos la Taula Nacional de la Infància de
Catalunya perquè estableixi un calendari efectiu per al desplegament correcte del
Pacte per a la Infància a Catalunya.
d) Estudiar la implantació d’una prestació econòmica per a la criança adreçada
als infants i adolescents d'entre zero i divuit anys, concebuda com un ingrés
directe que ajudaria a compactar els diferents ajuts i prestacions actualment
existents.
e) Treballar en una estratègia integral per a eradicar la violència contra la
infància.
f) Incorporar al Pacte per a la Infància una estratègia definida d’intervenció amb
les famílies demandants de protecció internacional o refugiades amb infants a
càrrec a Catalunya.
g) Presentar-li, dins el primer semestre de 2016, l’avaluació del protocol de
detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició.
I.2. Beques de menjador
3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a equiparar progressivament el llindar
de renda requerit per a accedir a les beques de menjador amb els criteris
establerts per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) per a determinar el
llindar de risc de pobresa.
4
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir nous criteris d’accés a les
beques de menjador per tal que, cada curs, els barems que s'acordin hi
assegurin l'accés a les famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de
pobresa calculat anualment per l'Idescat a partir de l'Enquesta de condicions de
vida i hàbits de la població.
5
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la dotació pressupostària suficient per a cobrir la demanda de tots els
sol·licitants de beques de 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 de les
famílies amb ingressos inferiors al llindar de risc de pobresa calculat anualment
per l'Idescat a partir de l'enquesta de condicions de vida.
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b) Garantir mitjançant altres fórmules la suficiència alimentària dels alumnes que
ho requereixin en els centres de secundària que tinguin establerta una jornada
lectiva compactada.
c) Donar resposta a la suficiència alimentària dels menors que ho requereixin
també en períodes no lectius i assegurar 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.
d) Garantir als consells comarcals i als ajuntaments els recursos econòmics
necessaris per a assegurar la suficiència de les beques de menjador.
e) Apostar per un nou model de gestió dels ajuts individuals de menjador que
sigui més àgil, que sigui absolutament transparent, que garanteixi
l’homogeneïtzació de criteris en tot el territori i que elimini el tram variable, que
genera confusió i manca de transparència, no permet una aplicació
administrativa àgil i no dóna una resposta adequada en el temps convenient.
Aquesta revisió del model ha d'ésser consensuada amb els consells comarcals
per a incrementar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió i per a garantir-ne els
objectius i cobrir les necessitats.
f) Informar-lo, abans de la fi del curs 2015-2016, sobre la situació en què es
troba l’atorgament de les beques de menjador per a aquest curs i sobre el
desenvolupament del protocol de malnutrició infantil.

II. APROFITAMENT DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS
6
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Desenvolupar, en col·laboració amb l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), l’elaboració de nous productes per a donar sortida a la
totalitat de l’excedent, un cop coberta la demanda de distribució de sucs de fruita
elaborada a partir de fruita retirada del mercat.
b) Estudiar referents legislatius i bones pràctiques procedents tant de països de
l’àmbit europeu i de l’internacional com dels ens locals per millorar l'aprofitament
dels aliments i reduir el malbaratament en totes les baules de la cadena
alimentària.
c) Reclamar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que faci les
gestions necessàries davant les institucions europees per tal d’habilitar mesures
de mercat amb l'objectiu de destinar excedents de llet crua a ésser transformada
per a satisfer les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat.
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7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Dur a terme mesures per a promoure l’aprofitament dels excedents
alimentaris dels sectors de l'hostaleria i la restauració i dels supermercats,
hipermercats i mercats, en col·laboració amb entitats socials d’arreu del país.
b) Desenvolupar, durant l’actual legislatura, un pla nacional de lluita contra el
malbaratament alimentari a Catalunya.

III. INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL
III.1. Polítiques socials
8
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.
9
El Parlament de Catalunya fa un reconeixement a l’esforç de les entitats socials i
dels ens locals en la defensa dels drets socials i de la igualtat d'oportunitats i a la
tasca que duen a terme 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 i l’exclusió i les causes que les provoquen. Així
mateix, el Parlament expressa el seu reconeixement a la funció que compleixen
els agents econòmics i socials, i especialment els sindicats, en la millora de les
condicions de treball a les empreses.
10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla per a la inclusió i la
cohesió social a Catalunya, amb una vigència de quatre anys. El Pla ha de recollir
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 uns ingressos mínims adequats. Per a l’elaboració del Pla cal disposar d’un
diagnòstic de situació, d'indicadors de seguiment i avaluació i d'un compromís
econòmic, que sigui revisable 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, ha d'elaborar propostes al projecte de pla que recullin les
directrius d’intervenció de les diferents administracions. El Consell de Governs
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Locals, el Consell de Treball, Econòmic i Social i el Consell General de Serveis
Socials han d'elaborar dictàmens previs i de valoració del Pla.
11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiniciar els contactes amb els
agents econòmics i socials per a establir les bases d’un diàleg social que permeti
acordar les reformes i directrius que facin possible un model de
desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i ambientalment.
L'acord ha de posar l’accent en el teixit industrial i ha de tenir com a objectiu la
reactivació econòmica al servei d’una ocupació de qualitat i amb drets, en el
marc d'un model econòmic basat en el coneixement i la innovació i no pas en la
precarietat laboral i la devaluació salarial.
12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar, en col·laboració amb el
col·lectiu de professionals dels serveis socials, un estudi que permeti determinar
en quina mesura es compleixen les actuacions de suport i seguiment que regula
la Llei de serveis socials, amb la finalitat de millorar l’atenció a les persones i
d’evitar riscos als professionals.
13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar mesures de suport a les
dones que hagin patit abusos i maltractaments que incloguin l’ampliació de
l’oferta de places en centres d’acolliment on se’ls ofereixin serveis adequats
d’assistència sanitària, assistència jurídica i assessorament i teràpia psicològics i
reinserció sociolaboral, i a adoptar també mesures de protecció més eficaces, i
alhora augmentar el nombre d’agents de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra destinats als casos de maltractaments.
III.2. Informe del progrés social
14
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en
indicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat
de vida, benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe
ha de servir de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la
Generalitat en la lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.
En el procés de definició dels indicadors i d’elaboració de l’informe hi han de
participar l’Idescat, persones de l’àmbit acadèmic i experts de prestigi reconegut
en aquesta matèria.
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b) Elaborar, a partir de l’informe del progrés social, mesures d’aplicació
immediata per a combatre les desigualtats socials, d’acord amb els ens locals i
els agents econòmics i socials, tal com estableix la Moció 151/X del Parlament de
Catalunya, sobre les polítiques socials.
c) Tenir un debat anual al Parlament per a avaluar, mitjançant l’informe del
progrés social, l’impacte de les polítiques públiques de la Generalitat en l’estat de
la inclusió social, el benestar dels ciutadans i el desenvolupament sostenible,
tenint en compte el punt 1.f de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya,
sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats.
III.3. Renda mínima d’inserció
15
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar la renda mínima d’inserció
com a dret subjectiu, ampliar-ne el pressupost per a garantir el cent per cent de
cobertura i garantir el manteniment en el Programa interdepartamental de la
renda mínima d’inserció a totes les persones que, passats els seixanta mesos de
permanència, mantenen les circumstàncies que van generar el dret a percebrela. Aquesta mesura s’ha d’incorporar al pressupost de la Generalitat per al 2016
perquè sigui dotada econòmicament.
16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar dins l’any 2016 una reforma
del sistema de rendes socials que s’adeqüi a les necessitats reals i que inclogui,
com a mínim, els objectius següents:
a) Vetllar pel compliment de l’article 24.3 de l’Estatut i pel compliment de la Llei
de serveis socials, que reconeixen el dret de la ciutadania a rebre els ingressos
mínims necessaris per a viure amb dignitat, d’acord amb les condicions que
siguin establertes legalment.
b) Regular el Sistema Català de Garantia d’Ingressos i Inclusió Social i, en el
marc d'aquest sistema, el dret a les prestacions econòmiques i als instruments
orientats a prevenir i afrontar situacions d’exclusió personal, familiar, social i
laboral i a facilitar la inclusió de les persones que no disposin dels recursos
personals, socials o econòmics suficients per a l’exercici efectiu dels drets socials
de ciutadania.
c) Establir mecanismes orientats a la inclusió social i laboral, amb un èmfasi
especial en la formació i la preparació per a la inclusió laboral, tenint en compte
que la pobresa està directament lligada amb el nivell de desocupació.
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d) Establir una planificació i una avaluació adequades dels diferents possibles
receptors de les ajudes, i ajustar-les a la realitat econòmica, per tal d’evitar crear
falses expectatives.
e) Desburocratitzar i simplificar el procés de concessió d'ajuts, per tal d’agilitar al
màxim el temps de tramitació i reduir les llistes d’espera.
f) Incrementar la dotació de les prestacions econòmiques temporals d’urgència
social que permetin pal·liar les situacions crítiques que es donen durant la
tramitació de la renda social.
g) Presentar un mapa de prestacions socials com a eina bàsica per a poder
desenvolupar una nova renda, indispensable alhora per a donar coherència a tot
el sistema de protecció social, lligada a una política d’inclusió social efectiva.
h) Agilitar els procediments per a accedir a la pensió no contributiva i evitar
incorporacions fraudulentes a la renda mínima d’inserció.
i) Crear un sistema complementari entre les rendes socials i els salaris laborals
de baixa quantia que permeti compaginar la renda social amb una ocupació
temporal i permeti recuperar la renda social en acabar-se el contracte.
j) Enfortir el treball en xarxa i l’intercanvi d’informació i d’experiències entre les
administracions i les organitzacions que gestionen les rendes mínimes, amb
l’objectiu de millorar la qualitat en la prestació dels serveis.
17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i aplicar un pla de xoc
destinat a facilitar recursos adequats a les famílies de Catalunya, que inclogui,
entre altres, els aspectes següents:
a) Considerar la renda mínima d’inserció un dret subjectiu no condicionat a
disponibilitat pressupostària o a conjuntures econòmiques determinades, sinó un
dret i un instrument d’inserció mitjançant un tractament integral i no
discriminatori.
b) Destinar a la renda mínima d’inserció una partida oberta i ampliable en el
pressupost anual de la Generalitat, en funció de les necessitats i del nombre de
beneficiaris.
c) Assegurar el pagament de la renda mínima d’inserció a tots els beneficiaris
que compleixin els requisits establerts.
d) Avaluar tots els expedients relatius als beneficiaris de la renda mínima
d’inserció pendents de resolució i donar-hi resposta.
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III.4. Renda bàsica dels iguals
18
El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de començar a avançar en el que ha
de ser el nou pacte social del segle XXI, que plantegi mecanismes de
redistribució de la riquesa generada col·lectivament, insta el Govern a iniciar
l'estudi d'implementació d'una renda bàsica dels iguals: universal, incondicional,
individual i suficient, com a mecanisme de redistribució de la riquesa generada, i
també un ampli debat sobre la satisfacció de les necessitats vitals com a element
estructurador de la nostra societat i no com a polítiques apèndix del mercat de
treball.

IV. HABITATGE
IV.1. Polítiques d'habitatge
19
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar la Llei 24/2015, del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica, amb relació al reallotjament adequat de persones i unitats
familiars afectades, per mitjà de l’adopció de les mesures següents:
a) Establir protocols d’acció a tot el territori de Catalunya amb l’objectiu d’evitar
que persones o unitats familiars siguin desnonades pel fet de no poder afrontar
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 a adaptar-los a la Llei 24/2015.
d) Prioritzar la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les
meses d’emergències, i de 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 en llur habitatge.
f) Establir un nou instrument de captació d’habitatges del parc privat per a
acomplir l’obligació de reallotjament adequat, en les situacions en què 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 a fer-ne
difusió entre els ajuntaments.
h) Tutelar, per mitjà 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 que
els són destinats 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.
20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 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 mesures següents:
a) Aconseguir la incorporació al Fons d’habitatges de lloguer destinats a
polítiques socials dels habitatges ocupats sense consentiment que són propietat
de les entitats financeres, per mitjà de la cessió a l’Agència de l’Habitatge per un
període mínim de sis anys.
b) Incorporar els habitatges dels parcs públics municipals al Fons d’habitatges de
lloguer destinats a polítiques socials.
c) Reforçar l’exercici del tanteig i retracte, especialment amb la recaptació de
l’impost dels habitatges buits, per a 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 el que estableix l’article 7 de la Llei 24/2015, especialment en
municipis amb demanda social d’habitatge no resolta i casos de meses
d’emergències amb dificultats de resolució, per mitjà del parc d’habitatge social
sota responsabilitat de les administracions públiques.
e) Activar els mecanismes sancionadors i de cessió obligatòria en habitatges
pendents de rehabilitar a què fan referència els articles 3 i 4 del Decret llei
1/2015, prioritzant els habitatges situats en barris amb més 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 per mitjà de les
mesures següents:
1a. Ampliar el nombre de famílies amb dret a percebre l’ajut al lloguer, i el
termini de presentació de sol·licituds, per a millorar el sistema de les
convocatòries d’ajuts.
2a. Incloure en els ajuts al lloguer les persones que en queden fora pel fet de
tenir deutes amb la Seguretat Social i Hisenda —normes establertes per l’Estat
en el Pla estatal de l’habitatge—, assumint-ne el cost amb fons propis de la
Generalitat.
3a. 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.
21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar la cooperació
interadministrativa des dels municipis, els consells comarcals, les diputacions i
altres ens supramunicipals per a impulsar un pla d’acció comunitària als barris
amb més dificultats socioeconòmiques, dotant la Llei 2/2004, del 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 per mitjà de les mesures següents:
a) Fer 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 les estructures de
desplegament de la Llei 2/2004.
b) Prioritzar els barris amb més risc d’exclusió social, amb convocatòries
específiques de rehabilitació d’habitatges que prioritzin situacions de riscs en els
elements constructius.
c) Impulsar els projectes destinats a aturar processos de degradació urbana.
d) Activar els mecanismes que permetin la mobilització d’habitatges buits.
22
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a 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 a què fa
referència la Llei 24/2015.
23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar les mesures de les
resolucions 20, 21 i 22 al pressupost de la Generalitat per al 2016 perquè siguin
dotades econòmicament.
IV.2. Protecció de col·lectius especialment vulnerables
24
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar el parc públic de pisos de lloguer de Catalunya, ampliant el Fons
d’habitatges de lloguer social, afegint-hi, mitjançant la compra, més habitatges
buits propietat de les entitats financeres, en aplicació del Decret llei 1/2015, del
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels
habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.
b) Destinar preferentment al lloguer social els habitatges propietat d’entitats
financeres procedents de desnonaments i garantir a les famílies afectades pels
desnonaments l’establiment d’un lloguer social que no superi el trenta per cent
de llurs ingressos.
c) Adoptar totes les mesures pertinents per a evitar la marginalitat i la
segregació espacial dels habitatges protegits.
d) Prestar una atenció especial a la protecció de les famílies amb infants a càrrec
davant de desnonaments i desallotjaments, afavorint la reestructuració de llurs
deutes hipotecaris, prioritàriament en el cas de famílies nombroses, famílies
monoparentals i famílies amb persones discapacitades, o assegurant una
alternativa d'habitatge digna abans de procedir a fer un desallotjament o un
desnonament.
e) Facilitar l’accés al lloguer a les famílies nombroses i monoparentals que
tinguin a càrrec menors en situació de vulnerabilitat social.
f) Preservar la finalitat social de l’habitatge públic, mantenint la titularitat pública
de la propietat a perpetuïtat, adquirint el compromís de no vendre ni transmetre
habitatges públics a fons d’inversió mentre hi hagi necessitats socials que calgui
atendre.
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g) Proveir els fons necessaris per a resoldre les situacions de manca d’accés als
subministraments energètics bàsics de l’habitatge, gestionant eficaçment el Fons
de pobresa energètica amb la finalitat d’aconseguir que s’aprofiti al màxim i
corregint, així, l’escàs ús que se n’ha fet fins ara.
25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Incrementar, durant l’any 2016, el nombre d’habitatges destinats a les dones
víctimes de violència masclista i a llurs fills, i dotar-los pressupostàriament.
b) Lliurar a la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament, en el termini
màxim de dos mesos, un pla que detalli el calendari d'aplicació i la dotació
pressupostària de l’increment previst per a aquest recurs d’emergència durant
l'any present i dels increments previstos per a l’any vinent.
IV.3. Sensellarisme
26
Fer públic l’estudi del sensellarisme a Catalunya i adoptar en els propers mesos
actuacions per a reduir la dimensió i l’impacte social del sensellarisme.
27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) 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:
1r. 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).
2n. Fer aquest recompte en coordinació amb les entitats especialitzades de la
societat civil i els ens locals i incloure-hi dades sobre els perfils de les persones
afectades, tant referents a l’origen de la problemàtica com, sobretot, als recursos
amb què són ateses. En el cas que sigui així, s’hi ha d’incloure les tipologies
ETHOS d’exclusió residencial en el sistema estadístic català, tal com es recomana
en el document Confronting Homelessness in the European Union.
3r. Actualitzar aquest estudi cada dos anys.
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4t. 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.
5è. Incloure un eix específic per a l’eradicació del sensellarisme en el Pacte per a
la lluita contra la pobresa a Catalunya.
b) Impulsar el model «Primer la llar» (Housing First) a nivell de Catalunya per a
oferir habitatge estable a les persones sense llar.
c) Parar especial atenció a les persones que viuen al carrer, que estan en situació
irregular i que no poden accedir a determinats ajuts, i instar els ajuntaments a
possibilitar l’empadronament d’aquestes persones com a mecanisme per a
garantir l’accés a drets bàsics.
d) Promoure un parc d’habitatge amb preus accessibles i estable.
e) Establir mecanismes de prevenció que detectin els processos d’exclusió abans
que la persona es trobi al carrer, i incorporar en aquests processos els diversos
agents i àrees de l’Administració que hi puguin intervenir: agents socials, policia
local, Mossos d’Esquadra i centres de salut, entre altres.
f) Implantar 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.

V. POBRESA ENERGÈTICA
28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer públiques les dades agregades
de totes les famílies que avui estan en llistes d’espera en meses d’emergència
social.
29
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li immediatament després
de l’aprovació d’aquesta resolució, en la comissió parlamentària que pertoqui, les
disposicions necessàries per a fer efectius els següents aspectes de la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica:
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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 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 d'una manera especial:
1r. L’habilitació dels fons econòmics necessaris per als ajuts que evitin el
llançament en casos de lloguer, dret reconegut en l’article 5.5.
2n. L’impuls, la concreció i la implementació dels convenis entre les
administracions locals i la Generalitat per a 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) Una actuació decidida per a l'obtenció, per mitjà de la cessió obligatòria de
tres mil habitatges, dels que han estat inscrits pels grans tenidors d’habitatge –i
que s’han declarat en bon estat– per a destinar-los a lloguer social, atesa la
situació d’emergència social.
d) L'inici, en paral·lel, dels tràmits per a poder expropiar, passats sis mesos,
l'usdefruit per deu anys d'almenys tres mil dels quinze mil pisos buits que els
bancs han declarat que tenen en mal estat, d’acord amb el Decret llei 1/2015,
del 24 de març.
e) El desplegament reglamentari de les mesures per a 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 límits en funció de la zona de residència geogràfica
d’acord amb el que estableix l’article 8.
30
El Parlament de Catalunya, respecte als pisos propietat d’entitats bancàries que
han declarat que tenen ocupats —quinze mil— insta el Govern a plantejar-ne la
cessió obligatòria a la Generalitat, a fi de regularitzar la situació perquè el
Govern pugui gestionar els processos de regularització en forma de lloguers
socials.
31
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una comissió de seguiment de
l'aplicació de la Llei 24/2015, per a garantir-ne el desplegament i l’efectivitat,
tant respecte als lloguers socials obligatoris, com als reallotjaments de
desnonats, com als talls de subministraments, entre altres.
32
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 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 la Generalitat per al
2016 per a afrontar les necessitats de, com a mínim, cent mil llars.
33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar mitjançant decret les
mesures reglamentàries que estableix la Llei 24/2015 i que fan referència 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.
34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar el Govern de l’Estat a aprovar,
per mitjà d’una nova legislació, el mínim necessari per a 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 determinin els serveis socials.
35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a proveir els fons necessaris per a
resoldre al llarg de l’any 2016 les situacions d’emergència que descriu la llei.
36
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar la Llei 24/2015, per mitjà
de les mesures següents:
1a. Aprovar, abans de dos mesos, els protocols necessaris per a empreses
subministradores, serveis públics locals i de la Generalitat que regulin la
comunicació obligatòria als serveis socials de les situacions de propers talls de
subministrament per impagament i el reconeixement de la situació de
vulnerabilitat econòmica i el risc d’exclusió residencial que obliga a mantenir els
subministraments bàsics.
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2a. 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.
3a. 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 en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, atesa la vinculació dels problemes
derivats de l’emergència en ambdós àmbits.
4a. Mantenir en els pressupostos de la Generalitat per al 2016 una partida no
inferior als 10 milions d’euros, 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, i signar els acords o convenis necessaris amb les empreses
subministradores per tal que assumeixin almenys el 50 % del cost de les
factures.
5a. Tramitar per la via d’urgència el decret de desplegament de la Llei 24/2015 a
què fa referència la disposició final segona.

VI. ENERGIA I AIGUA
37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar les mesures següents, la
dotació econòmica de les quals s’ha d’incorporar al pressupost de la Generalitat
per al 2016:
a) Derogar el Decret llei 2/2014, del 10 de juny, de modificació de la Llei
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, referent a la cessió
d’una part del cànon de l’aigua.
b) Avançar en el model de cànon que tendeixi a la recuperació del cent per cent
dels costos necessaris per al compliment de la Directiva marc de l’Aigua
2000/60/CE, que millori el tractament per a les famílies en funció de la dimensió
de les llars i incorpori l’impacte ambiental com a criteri per al cànon sobre usos
industrials.
c) Donar prioritat a l'autoconsum d'energies renovables de manera que la
regulació dels oligopolis en favor dels consumidors, les famílies i les empreses
sigui un tret distintiu del nou país.
d) Abandonar la política en favor dels oligopolis energètics del Govern espanyol i
avançar en la direcció europea de donar prioritat a l'autoconsum d'energies
renovables.
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e) Revocar la reforma elèctrica del Govern espanyol i dissenyar marcs favorables
a les inversions i incentius a les energies renovables, incentivant l'autoconsum en
habitatges i centres de treball, com a sistema més net, sostenible i cooperatiu
per a un món més net.
f) Reclamar al Govern de l’Estat la derogació de la reforma elèctrica i la
implementació d’una regulació que fomenti les energies renovables,
l’autoconsum elèctric i l’estalvi i l’eficiència energètics, en línia amb la política
energètica europea, dissenyant marcs favorables i incentius a les inversions
necessàries per al desplegament d’aquestes tecnologies, mentre la Generalitat no
tingui les plenes competències en aquesta matèria.
g) Impulsar l’estalvi i l’eficiència energètics i la utilització de les energies
renovables en els edificis existents mitjançant polítiques de rehabilitació
energètica d’edificis.
h) Promoure una auditoria pública sobre la legitimitat dels costos de transició a la
competència i del dèficit de tarifa que paguen els usuaris de Catalunya.
i) Fer un pacte nacional entre les institucions i els agents econòmics i socials
perquè l’any 2050 es pugui assolir una producció energètica cent per cent
renovable.
j) Promoure l’estalvi i l’eficiència energètics i la reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle, sobretot la provinent de fonts difuses —transport,
empreses i llars—, ajudant les llars i les empreses a fer la transició energètica
amb el suport de les entitats i les institucions públiques.

VII. DEPENDÈNCIA
38
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir les prestacions
econòmiques i els serveis per a les persones en situació de dependència i
privació de recursos econòmics que tenen reconegut el dret mitjançant les
mesures següents, la dotació econòmica de les quals s’ha d’incorporar al
pressupost de la Generalitat per al 2016:
a) L’augment de places de residència amb finançament públic, especialment en
les zones determinades d’actuació preferent d’acord amb la programació
territorial dels serveis socials especialitzats.
b) El creixement dels serveis d’atenció domiciliària.
c) El creixement del nombre de prestacions econòmiques vinculades.
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VIII. TRANSPORT PÚBLIC
39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures pertinents
perquè es puguin posar en pràctica com més aviat millor, a tot el territori de
Catalunya, les mesures següents:
a) El títol general de transport per als usuaris habituals, amb una tarifa
assequible que permeti fer efectiu l’accés a un transport públic assequible i
fidelitzar-ne la utilització.
b) Un o diversos títols socials i ambientals que incorporin les polítiques públiques
de cohesió social i sostenibilitat ambiental, per mitjà d'una tarifació especial per
a col·lectius en risc, amb atenció i prioritat especials per a les persones a l'atur,
les persones en risc d'exclusió social, els joves i estudiants i els altres col·lectius
que determina la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de
transport públic de Catalunya, que permeti la mobilitat en transport públic a tots
els usuaris, amb independència dels recursos econòmics, l'estat físic o la situació
sociolaboral.
c) Les partides econòmiques suficients per a cobrir els diferencials de preu de les
tarifes de transport, amb càrrec a cada departament competent en la política
social de què es tracti, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 21/2015, que,
amb relació a les aportacions de les polítiques socials al sistema de tarifació del
transport públic, estableix que «les reduccions, les bonificacions i les subvencions
a les tarifes del transport públic destinades a subvenir a les despeses de
transport de determinats col·lectius o persones són assumides a càrrec dels
programes específics destinats a aquestes finalitats en els pressupostos dels
organismes o entitats públiques o privades responsables de l’execució de les
polítiques corresponents i s’han d’aportar al finançament del sistema mitjançant
els convenis que pertoqui».
d) Promoure, amb la col·laboració de les administracions locals i les autoritats
metropolitanes o els consorcis de transport de les diverses conurbacions de
Catalunya:
1r. Les actuacions necessàries per a aplicar la integració tarifària que cobreixi la
totalitat del territori de Catalunya, amb un únic pagament integrat que inclogui el
transbordament i afavoreixi la intermodalitat.
2n. Unificar les actuals zones de tarifació diferenciada a l’àrea metropolitana de
Barcelona i el seu entorn, i constituir les àrees de gestió tarifària integrada del
transport públic per a tots els desplaçaments que s’hi efectuïn dins un espai de
temps i independentment dels canvis intermodals i de la distància recorreguda.
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IX. ENSENYAMENT I CULTURA
40
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les mesures següents i
incorporar-les al pressupost de la Generalitat perquè siguin dotades
econòmicament:
a) Comprometre’s a fer un desplegament més ambiciós del projecte Apropa
Cultura que superi els límits dels equipaments en els quals ja funciona
actualment i integrar tots els equipaments públics i privats del país per a fer que
la cultura sigui més accessible.
b) Prioritzar la inversió en centres públics d’alta complexitat i en les zones
socioeconòmicament més desfavorides a partir de projectes comunitaris i del
treball educatiu d’entorn, coordinats amb els serveis socials de les diverses
administracions, i especialment dels municipis.
c) Reduir la ràtio d’alumnes per aula dels centres educatius situats en barris amb
més dificultats socials i econòmiques.
d) Facilitar l’accés, en condicions d’equitat, als serveis de transport en els
ensenyaments obligatoris i els declarats gratuïts, oferint ajuts als alumnes que
visquin en nuclis de població allunyats o en zones rurals.
e) Impulsar la política de provisió de places d’escoles bressol gestionades per
institucions públiques, entitats d’iniciativa social i de concertació a preus públics,
per a cobrir la demanda insatisfeta i per a impulsar un programa de beques de
menjador a les escoles bressol i la provisió d’hores complementàries, i destinar
aquesta dotació addicional tant a ampliar el nombre de places existents com a
reduir la quota que actualment abonen les famílies, de manera que es prioritzin
en tot cas els criteris que facilitin l’accés a les places públiques a les famílies amb
pocs recursos i la millora de l’equitat.
f) Crear una nova línia de beques per als alumnes que cursen formació
professional reglada, prioritàriament en els centres públics, i que s’han de
desplaçar fora del seu propi municipi.
41
El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament a compartir en
les taules mixtes de planificació les dades sobre el volum d’infants amb
necessitats educatives especials (NEE), a ampliar els recursos i serveis
necessaris per a l’escola inclusiva, de manera que s'asseguri l’assignació del
personal de suport necessari a l’escola ordinària, i a implantar la quantitat
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d’unitats de suport a l’educació especial (USEE) suficient per a donar resposta a
les necessitats dels alumnes i de les famílies.
42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar per al curs 2016-2017 els
ajuts per llibres de text, material didàctic i transport escolar, per garantir la
igualtat en l’accés a l’educació.
43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar per al curs 2016-2017 els
projectes comunitaris i el treball educatiu d’entorn en les zones i els barris
socioeconòmicament més deprimits, i a oferir un suport educatiu extraordinari en
els centres públics en què sigui necessari.
44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés de tots els infants al
lleure educatiu, cultural i esportiu, incloent-hi les sortides i colònies escolars,
amb programes de suport o preus públics bonificats.
45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar les subvencions a les
associacions de famílies d'alumnes per a la organització d’activitats
extraescolars.

X. TREBALL
X.1. Polítiques d'ocupació
46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar les mesures següents, la
dotació econòmica de les quals s’ha d’incorporar al pressupost de la Generalitat
per al 2016:
a) Dedicar un 20 % de l’actual Fons d’ocupació de 95,8 milions d’euros perquè el
servei públic d’ocupació apliqui un pla de xoc per mitjà del programa Aracoop,
dedicat a promoure la creació de noves cooperatives i societats laborals
especialment per part de joves i persones aturades, sobretot més grans de
cinquanta anys, mitjançant la garantia d’exempció dels tributs autonòmics i
municipals durant els primers tres anys d’activitat de la cooperativa; assegurarne el finançament dels costos de constitució i l’assessorament relatiu a l’estudi
del projecte empresarial i de viabilitat, i garantir, durant el primer any de vida de
20

la cooperativa, un servei d’acompanyament i suport destinat a consolidar el
projecte.
b) Establir un consell assessor del programa Aracoop, integrat per totes les
entitats i plataformes representatives de l’economia social i cooperativa, amb,
entre altres, les funcions de validar els objectius del programa, establir els
indicadors que permetin avaluar-ne l’aplicació i també fer-ne el seguiment i
l’avaluació dels resultats.
c) Avançar cap a un nou salari mínim català, d’acord amb els estàndards que
defineix la Carta social europea —equivalent al 60% del salari mitjà—, d’una
equivalència aproximada de 1.000 euros al mes, i impulsar aquest objectiu per
mitjà de tres polítiques complementàries:
1r. En el marc de l’acord pel diàleg social permanent que reculli el compromís de
les parts d’aplicar-lo en l’àmbit de les respectives actuacions, de manera gradual
i en diversos àmbits.
2r. Per mitjà d’una nova llei de contractació pública, que reculli els principis
rectors establerts en les normatives comunitàries i els que s’hagin establert en el
marc del procés constituent.
3r. Per mitjà de la normativa laboral pròpia de la República catalana, un cop
aquesta sigui plenament aplicable.
4t. Durant el període de la transició nacional previ al ple exercici de la sobirania
per part de les institucions catalanes, el Govern i el Parlament, en el marc del
diàleg social, han de fer tots els treballs d’elaboració de la legislació laboral i de
contractació pública a què fa referència el punt anterior.
d) Impulsar un procés de concertació de relacions laborals per a un nou model
productiu a Catalunya, entre agents econòmics i socials i el Govern, que
garanteixi un treball digne propi d’un país benestant a Europa.
e) Desplegar les polítiques actives i les estratègies territorials pertinents per a
garantir per mitjà del Sistema d’Ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya el dret subjectiu a l’ocupabilitat de les persones regulat en l’article 1.d
de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del Sistema d’Ocupació i del Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
f) Desplegar els programes europeus de garantia juvenil a partir d’una estratègia
pròpia a Catalunya que prioritzi les situacions de risc d’exclusió i que també
promogui l’accés a la construcció del projecte vital en condicions a les persones
joves.
47
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El Parlament de Catalunya, amb la finalitat de modificar les condicions laborals
que avui estan en la base de la pobresa i la precarietat a Catalunya, insta el
Govern a adoptar el posicionament clar de rebuig de la reforma de la legislació
laboral espanyola aprovada el 10 de gener de 2012 i a treballar per a derogar-la.
48
El Parlament de Catalunya constata que la darrera crisi econòmica ha estat
aprofitada per a imposar polítiques de desregulació de les relacions laborals i de
debilitació de la negociació col·lectiva que han propiciat greus desequilibris entre
els interessos dels treballadors i els de les empreses i han provocat un augment
de la precarietat laboral en totes les seves dimensions, una depreciació dels
salaris, un augment de la desigualtat i l’aparició amb molta intensitat de pobresa,
fins i tot entre treballadors amb feina, i constata que tots aquests factors afecten
especialment les dones.
Consegüentment, el Parlament insta el Govern a:
a) Exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa d'iniciatives legislatives que
impulsin la derogació de les recents reformes laborals, i molt especialment de
l’aprovada per mitjà de la Llei de l'Estat 3/2012, del 6 de juliol, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral.
b) Sol·licitar al Govern de l’Estat la posada en marxa de les reformes legislatives
necessàries per a recuperar el nivell de protecció social existent fins al juny del
2012, i molt especialment la cobertura de les persones de més de 45 anys.
c) Plantejar al Govern de l’Estat la recuperació de la figura de l’autorització
administrativa prèvia per part de l’autoritat laboral en els supòsits de suspensió o
rescissió col·lectiva de contractes per raons econòmiques, tecnològiques,
productives i organitzatives.
d) Propiciar espais de concertació social que permetin iniciar un procés de millora
de la qualitat de l’ocupació i la dignificació salarial per als treballadors.
e) Utilitzar activament les seves competències en matèria de mediació i
intervenció com a autoritat laboral en les reestructuracions empresarials,
especialment si comporten processos de deslocalització.
f) Posar en marxa un pla d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya que
tingui com a objectiu la prioritat en l’eradicació de la desigualtat salarial per raó
de gènere, la persecució del frau i dels abusos en la contractació i les condicions
de treball, amb una incidència especial en les actuacions que castiguen
particularment les dones, com l’ús abusiu i fraudulent del contracte a temps
parcial i les hores extres treballades i no cobrades.
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g) Dotar els pressupostos del 2016 de recursos propis que permetin potenciar les
polítiques actives d’ocupació i formació, amb caràcter complementari a la
utilització dels recursos del Fons social europeu per al període 2016-2020.
h) Incentivar la posada en marxa de plans d’ocupació local que tinguin com a
objectiu la promoció de l’ocupació, amb una atenció especial als joves, als
aturats de llarga durada i als aturats de més de 45 anys.
i) Posar en marxa amb caràcter urgent i immediat un pla de xoc que permeti
l’acreditació professional dels aturats de llarga durada (els que faci més d’un any
que estan a l'atur), a fi que l’acreditació professional que adquireixen a partir de
llur experiència laboral sigui un factor que els faciliti la inserció laboral.
X.2. Garantia juvenil
49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar el programa Garantia Juvenil
2014-2020 per tal d’incloure en el Pla d’actuació 2016 canvis i iniciatives per a
combatre la situació greu d’atur que viuen els joves, amb els eixos següents:
a) La garantia juvenil no pot ésser generadora de situacions de precarietat al
jovent, i és per això que el Parlament insta el Govern a lluitar contra les beques
fraudulentes, l'economia submergida i els falsos autònoms. Aquestes situacions,
que no comporten el reconeixement de cap dret per al treballador, encobreixen
relacions laborals i per tant han d'ésser cobertes amb contractes formals.
b) Les empreses de treball temporal (ETT) i les agències de col·locació no es
poden beneficiar de fons públics, i és per això que el Parlament insta el Govern a
augmentar el control i la regulació de les empreses de treball temporal i les
agències de col·locació per tal de vetllar pel foment del treball de qualitat i la noprecarització del treball juvenil, i l'insta també a minimitzar-ne la participació en
els plans de garantia juvenil en favor del Servei d’Ocupació Públic de Catalunya,
entenent que aquest servei d’ocupació públic és l’autèntic garant de la igualtat
d’oportunitats.
c) Cal que els contractants que es beneficien dels programes de garantia juvenil
compleixin un seguit de requisits que assegurin el valor social d’aquest pla, i és
per això que el Parlament insta el Govern a establir les condicions i els requisits
de con-tractació per als joves que participen en les diferents mesures de garantia
juvenil, amb l’objectiu de servir de garantia per a l’ocupació estable i de qualitat,
per mitjà de les mesures següents:
1r. Afavorir les empreses que fomenten la contractació estable, en detriment de
les empreses que practiquen l’encadenament de contractes temporals, per tal
d’evitar l’ús de la garantia juvenil com a mecanisme de rotació de personal jove.
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2n. Penalitzar les empreses que recorren d'una manera sistemàtica a les
pràctiques laborals sense la posterior creació de llocs de treball estables.
3r. Augmentar al 50% el topall mínim d’inserció laboral dels plans integrals.
4t. Obligar a la presentació de plans personalitzats d’inserció laboral a cada jove
en els plans integrals, i fer que siguin fiscalitzats per l’Administració.
X.3. Igualtat i conciliació laboral
50
El Parlament de Catalunya insta el Govern a desplegar per reglament la Llei
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, i especialment:
a) L'article 17, de manera que s’incorpori anualment l’impacte de gènere en les
memòries dels programes pressupostaris que s’integren en els pressupostos de
la Generalitat.
b) L'article 32, concretament pel que fa referència a:
1r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els processos de
selecció, classificació professional, valoració de llocs de treball, retribucions i
promoció professional.
2n. Adoptar les mesures necessàries per a eliminar totes les discriminacions
directes i indirectes derivades de la maternitat.
3r. Promoure l’accés de les dones als llocs de responsabilitat i crear un pla per a
incentivar les empreses a aplicar mesures específiques amb la finalitat de
garantir l’equilibri entre homes i dones en càrrecs de direcció i consells
d’administració i de fer una avaluació continuada de l’impacte d’aquestes
mesures.
4t. Garantir el compliment del principi d’igualtat retributiva entre homes i dones,
promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques
empresarials amb l’impacte en la retribució del personal i establir els
mecanismes perquè les empreses adoptin mesures per a diagnosticar i eradicar
la bretxa per a fixar retribucions i complements d’una manera transparent i des
d’una perspectiva de gènere.
5è. Impulsar mesures que afavoreixin la implantació de nous horaris que, en
termes d’igualtat d’oportunitats, permetin el desenvolupament professional i la
conciliació de la vida laboral i personal.
51
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) Recuperar la Direcció General d’ Igualtat en el Treball, dins del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies.
b) Dotar-la de contingut i pressupost.
X.4. Atenció a la diversitat funcional
52
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar un pla de promoció de
l’ocupació de les persones amb diversitat funcional, en l’elaboració del qual es
compti amb els agents socials i les organitzacions de persones amb diversitat
funcional i llurs famílies, i que inclogui, entre altres, les mesures següents:
a) Incrementar els recursos econòmics per a fomentar l’ocupabilitat de les
persones amb diversitat funcional, tant en l’empresa en general com en els
centres especials d’ocupació.
b) Aplicar un programa intensiu d’alfabetització digital per a persones amb
diversitat funcional.
c) Establir que el Servei Català d’Ocupació pugui fer una oferta formativa
adequada a llurs circumstàncies als demandants d’ocupació amb diversitat
funcional, en el termini de tres mesos d’ençà que s’hagin inscrit en el registre de
demandants d’ocupació.
d) Establir que el Servei Català d’Ocupació pugui oferir als demandants
d’ocupació amb diversitat funcional itineraris personalitzats d’inserció laboral,
que incloguin orientació, acompanyament, formació i contractes de treball per
mitjà de fórmules de col·laboració amb corporacions locals i altres institucions
públiques. El personal d’aquests serveis ha de tenir la qualificació professional
que exigeix l’acompliment de les seves tasques, que ha d’incloure formació en
matèria de sensibilització, de coneixement sobre les capacitats i les aptituds que
presenten les persones amb discapacitat, en matèria d’adaptació dels llocs de
treball i en igualtat d’oportunitats.
e) Apujar al 7% la quota de reserva d’ocupació per a persones amb discapacitat
en les administracions públiques i en els organismes que depenen de la
Generalitat de Catalunya.
f) Donar suport a les entitats sense ànim de lucre del sector de la diversitat
funcional perquè esdevinguin col·laboradores del Servei Català d’Ocupació per a
oferir itineraris d’inserció laboral adreçats a persones amb diversitat funcional en
situació d’atur.
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X.5. Treballadors autònoms
53
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Estendre els mecanismes de mediació extrajudicials en les controvèrsies de
caràcter mercantil o comercial.
b) Potenciar la línia de finançament de l’Institut Català de Finances per a
emprenedors, autònoms i comerços, amb la finalitat d’ajudar-los a finançar la
tresoreria, tant per a necessitats de circulant com per a projectes d’inversió.
c) Crear programes de formació continuada i d’accés a tecnologies per a
treballadors autònoms.
d) Crear mecanismes per a facilitar l’accés dels treballadors autònoms als centres
de transferència tecnològica.
e) Implantar, en coordinació amb totes les administracions, un pla de
transformació digital que faciliti l’accés a la banda ampla d’alta velocitat als
treballadors autònoms.
f) Constituir el Consell de Treball Autònom de Catalunya, d’acord amb la
Resolució 665/X del Parlament de Catalunya, sobre el Consell Català del Treball
Autònom i l’aplicació de l’Estatut del treball autònom.
g) Posar en marxa els programes d’ajuts i suport als nous autònoms inclosos en
el programa «Catalunya emprèn».
h) Crear línies de finançament a l’Institut Català de Finances per a autònoms
emprenedors i empreses emergents.
i) Desenvolupar un pla d’acció de lluita contra el fenomen dels falsos autònoms.

XI. SALUT
54
El Parlament de Catalunya, amb la finalitat 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 i millorar efectivament la qualitat de vida,
insta el Govern a adoptar les mesures següents:
a) Recuperar l’estructura territorial de la Secretaria de Salut Pública.
b) Impulsar un pla nacional d’educació i promoció de la salut.
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c) Potenciar l’enfocament de la salut pública com a salut comunitària mitjançant
la col·laboració entre l’assistència primària, els serveis socials i la salut pública
(ComSalut).
d) Articular els plantejaments de «salut en totes les polítiques» per mitjà del Pla
interdepartamental de salut pública (Pinsap).
e) Ampliar la Central de Resultats a l’àmbit de la salut pública per territoris.
55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar el nou Pla de salut de
Catalunya 2016-2020.
56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar la universalitat per mitjà
d’un marc normatiu que blindi el model d’atenció sanitària del Sistema Català de
Salut.
57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés als tractaments
mèdics i farmacològics de manera universal i gratuïta sota criteri clínic a totes les
persones afectades per l’hepatitis C, les persones trasplantades i les persones en
tractaments oncològics o derivats, i també les afectades per qualsevol altra
malaltia que els posi la vida en perill.
58
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’accés als tractaments
farmacològics de manera universal a totes les persones, amb independència de
llur situació administrativa, i revisar, amb l’objectiu d’ampliar-los en el cas dels
col·lectius en situació de fragilitat economicosocial, els criteris de la gratuïtat i de
reducció del percentatge d’aportació.
59
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la igualtat d’accés de totes
les dones lesbianes, dones sense parella masculina i dones soles a la reproducció
assistida, eliminant del protocol vigent de la Generalitat l’impediment d’accés a
aquestes tècniques a dones sense parella masculina.
60
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li en la Comissió de Salut,
en el termini d'un mes, un informe que inclogui el calendari i les principals línies
d'actuació per a revertir les retallades en atenció primària de salut de Catalunya,
garantint els principis d'equitat, accessibilitat i qualitat del sistema sanitari, que
tingui especialment en compte a l’hora de distribuir els recursos que els
principals determinants de la salut són socioeconòmics.
61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que la llista de centres
hospitalaris integrats en el Sistema sanitari integral d'utilització pública de
Catalunya (Siscat) només inclogui centres de titularitat pública o sense ànim de
lucre i no inclogui centres hospitalaris privats amb ànim de lucre.
62
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar-li, 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.
63
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir una atenció integrada que
posi la persona en el centre del sistema, amb l’objectiu de millorar-ne la salut i el
benestar, i que en respecti la dignitat i els drets, les necessitats, les preferències
i els valors, comptant amb la seva participació activa, i focalitzada a:
a) Millorar l'atenció de les persones integrant els serveis de salut amb els serveis
socials, per a 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.
64
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una reforma de l’atenció primària
i comunitària per a aconseguir que sigui l’eix vertebrador del sistema sanitari de
Catalunya i que tingui un vincle estructural amb l’atenció comunitària, amb
l’objectiu que sigui clau en l’atenció integrada, la cronicitat i l’atenció domiciliària
i que contribueixi a la reducció de les llistes d’espera. S’ha de focalitzar en les
mesures següents:
a) Apoderar l’atenció primària per mitja del Pla estratègic d’atenció primària i
comunitària, que ha d’incloure més capacitat de resolució, més capacitat de
compra, més autonomia de gestió i el millorament de la integració entre els
diferents nivells assistencials.
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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 ha d’haver, entre altres, 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.
65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar un pla de rescat de les
persones afectades per síndromes de sensibilitat central, derivat de la revisió del
model d’atenció a la fibromiàlgia, la fatiga crònica i la síndrome de sensibilitat
química múltiple.
66
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que l’Institut Català
d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) revisi els criteris d’aplicació de la Resolució del
23 de juliol de 2013 de la Secretaria General Tècnica, amb l’objectiu de garantir
que es mantenen els criteris mèdics de gestió de la incapacitat temporal seguits
durant els dos primers anys d’aplicació del Conveni de col·laboració amb la
Generalitat per al control de la incapacitat temporal durant el període del 2013 al
2016 que es va signar amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar el Pla integral de salut
mental.
68
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar i implantar en els propers
mesos 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.
69
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure un programa públic de
dades massives (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 Centre de Recerca de Catalunya (CERCA) i
que duguin a terme projectes de recerca avalats per un comitè ètic d’investigació
clínica (CEIC). En tots els casos, les dades que proporcioni el programa han
d’ésser anonimitzades. En cap cas no es permet la venda a empreses privades de
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dades sanitàries dels pacients, i l’única entitat gestora és l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries (AQuAS). També s’ha de dur a terme la jornada participativa
i oberta sobre les dades massives a Catalunya amb els professionals i agents
implicats.
70
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que la transparència sigui un
principi central i efectiu del model sanitari de Catalunya per a garantir l’avaluació
i la rendició de comptes de tot el sistema. En aquest sentit cal:
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, en la qual 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’han
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», com s’especifica
en el punt 2.f de la Moció 190/X.
71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar les mesures d’aquest
apartat al pressupost de la Generalitat per al 2016 perquè siguin dotades
econòmicament.
72
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Adoptar totes les mesures necessàries per a disminuir les llistes d'espera en
intervencions quirúrgiques, obrint els quiròfans a la tarda, i fixar garanties de
temps màxims d'espera.
b) Tendir a establir un període màxim garantit de quaranta-vuit hores per a
ésser atès a les consultes programades d'atenció primària.
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c) Tendir a establir un període màxim garantit de quaranta-vuit hores perquè
tota persona atesa en el servei d'urgències hospitalàries hagi completat tot el
procés diagnòstic que condueix a la determinació de l'actuació pertinent, sia alta,
hospitalització, derivació o intervenció quirúrgica.
d) Garantir que cap pacient intervingut no hagi de prorrogar l’estada en el
quiròfan per manca de llits disponibles en la unitat de cures postoperatòries o en
la unitat d'hospitalització que pertoqui.
e) Assegurar que cap pacient no hagi de perllongar l’estada en la unitat de cures
postoperatòries per manca de llits d'hospitalització.
f) Blindar la suficiència de recursos humans, amb capacitació i qualificació, per a
assegurar l'equitat en la prestació del servei en tot el territori de Catalunya.
g) Impulsar l'atenció primària i comunitària com a veritable recurs sanitari del
sistema.
73
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure en la cartera bàsica de
sanitat pública per als menors d'edat tots els elements necessaris per a l'exercici
efectiu dels drets a la salut, en particular, i de tots els drets dels infants, en
general, de manera que inclogui, progressivament, entre altres, la garantia
d'accés a tots els productes i tècniques de suport, com ara els serveis
odontològics, els audiòfons i les ulleres.

XII. REGULARITZACIÓ D'ESTRANGERS
74
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Sol·licitar a les administracions competents que, atès l’actual context de crisi i
d’atur, flexibilitzin les condicions per a l'obtenció i la renovació dels permisos de
residència i de treball de les persones estrangeres.
b) Introduir els canvis necessaris en la Instrucció DGI/BSF/1/2014 per tal que els
informes d'arrelament o d'integració emesos a Catalunya siguin favorables per a
les persones que, en haver perdut la feina o en no disposar del contracte de
treball requerit, es trobin en situació irregular, acreditin situació de vulnerabilitat
i puguin acreditar els mitjans econòmics que exigeix la Llei i el Reglament
d'estrangeria mitjançant l'empara d'una entitat d'utilitat pública.
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c) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè flexibilitzi la
concessió de permisos de residència i de treball, i sol·licitar que els informes de
la Generalitat obrin una via de regularització.
d) Instar les administracions locals, en virtut de la legislació vigent, a llevar els
obstacles a l’empadronament efectiu de totes les persones que habiten als
diferents municipis i a facilitar i promoure aquest empadronament, més enllà de
les condicions de residència o de la situació administrativa d’aquestes persones.
e) Suprimir les taxes establertes per la Generalitat per als informes d’arrelament
que en depenen, i instar la resta d’administracions a adoptar la mateixa mesura
de facilitació dels tràmits d’estrangeria.
f) Encomanar a la Direcció General per a la Immigració i a la resta d’organismes
competents l'elaboració d'un programa de prevenció de la irregularitat
sobrevinguda, amb l'objectiu d’evitar que un major nombre de persones de
nacionalitat estrangera es vegin privats dels permisos de residència o de treball.

XIII. REFUGIATS
75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a generar un marc de relacions amb
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol, a fi de poder
donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats.

XIV. POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
XIV.1. Mesures financeres i fiscals
76
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar les mesures següents, la
dotació econòmica de les quals s’ha d’incorporar al pressupost de la Generalitat
per al 2016:
a) Accelerar i completar la reconversió de l'Institut Català de Finances en banc
públic de desenvolupament, inserit en l'entramat del suport institucional financer
europeu, que aporti més competència al sector i garanteixi el finançament al
sector productiu, centrat en les petites i mitjanes empreses i en l'orientació per a
la inversió de grans projectes estratègics —infraestructures i recerca, entre
altres. Cal garantir que en el consell assessor hi hagi l’adequada representació de
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la societat civil i dels agents socials, atenent molt particularment la seva
diversitat.
b) Aprofundir en la fiscalitat ambiental mitjançant la defensa de l’aplicació de les
figures impositives vigents que han estat objecte de recurs al Tribunal
Constitucional —impost sobre producció d'energia elèctrica d'origen nuclear,
impost sobre l'emissió de gasos a l'atmosfera per la indústria, impost sobre
emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial— i la modificació per a millorar
l’impacte fiscal i ambiental del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus
municipals i del cànon sobre deposició controlada de residus industrials.
c) Estudiar la creació de noves figures de fiscalitat ambiental.
d) Incrementar les actuacions de control i inspecció perquè l’Agència Tributària
de Catalunya pugui prevenir i actuar contra el frau fiscal, especialment en el cas
de nous tributs com ara l’impost sobre estades en establiments turístics.
e) Impulsar, d’acord amb l’apartat novè de l’annex de la Resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a
conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, la
renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que
compensen un servei —inversió i manteniment— dels que constitueixen un
pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals;
instar també els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital, i establir
un calendari de reunions amb els responsables de la banca resident per a
estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb
finalitats socials.
f) Preparar paral·lelament, en els treballs emmarcats en el full de ruta cap al nou
estat, les actuacions següents en l’àmbit fiscal:
1a. Reduir l’impost sobre les rendes del treball, especialment en els trams més
baixos, i simplificar les deduccions vigents.
2a. Diferir la fiscalitat d’emprenedors, autònoms i petits empresaris a resultats,
reduint les càrregues inicials i facilitant un marge de flexibilitat amb les
cotitzacions socials dels autònoms en funció de l’activitat generada.
3a. Reinstaurar l’impost sobre dipòsits bancaris.
g) Crear una policia fiscal especialitzada en el frau fiscal de més transcendència,
que col·labori amb les autoritats judicials i el Ministeri Fiscal en la persecució de
la delinqüència econòmica.

33

h) Perseguir el frau fiscal i l’elusió fiscal, especialment la realitzada per mitjà de
l’enginyeria fiscal, de manera que s’eviti que grans empreses amb seu tributària
en països amb molt baixa tributació deixin de tributar per les vendes dins el país.
i) Durant el període de la transició nacional previ al ple exercici de la sobirania
per part de les institucions catalanes, el Govern i el Parlament han de fer tots els
treballs de preparació de la legislació relativa a la lluita contra el frau fiscal i
l’elusió fiscal a què fa referència la lletra h.
77
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar l’aplicació de noves figures
fiscals i a millorar les ja existents, com ara l’impost de successions, l’impost
sobre el patrimoni i el tram autonòmic de l’IRPF, entre altres, que permetin
incrementar els nivells d'ingressos i garanteixin un sistema fiscal més progressiu.
XIV.2. Polítiques de pagament del deute
78
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir entre altres mesures, amb la finalitat d’alliberar recursos per a dotar
financerament un pla de xoc social, vies de negociació per a reduir la càrrega del
deute en el conjunt de la despesa; prioritàriament, ha d’impulsar la renegociació
de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen
un servei —inversió i manteniment— dels que constitueixen un pagament
excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals.
b) Reclamar als concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. Aquesta
transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti
avaluar i contrastar la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha
esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en el
pla de xoc. Els recursos estalviats arran de la revisió de programes s’han de
dedicar íntegrament a un pla de xoc social.
c) Crear un grup de treball, obert als grups parlamentaris, amb la finalitat de fer
un seguiment de l’efectivitat d'aquest objectiu i d'aquest compromís.
d) Establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca resident
per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb
finalitats socials.
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XV. RECLAMACIONS AL GOVERN DE L’ESTAT
79
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
a) Reclamar al Govern de l’Estat els recursos necessaris, ara manifestament
insuficients, per a atendre les necessitats que requereixen les finances de la
Generalitat i per a preservar l’estat del benestar i garantir la qualitat dels serveis
públics que es presten a la ciutadania de Catalunya. En aquest sentit, el
Parlament de Catalunya constata que l’economia de Catalunya genera prou
recursos a per poder garantir la qualitat en la prestació d’aquests serveis.
b) Reclamar al Govern de l’Estat que revisi els objectius de dèficit excessius i
esbiaixats imposats a les comunitats autònomes, que obliguen a fer uns ajustos
excessius i que repercuteixen en el gruix dels serveis bàsics de l’àmbit social que
es presten a les persones, ja que el Govern de l’Estat ha distribuït els límits de
dèficit entre els diferents nivells d’administracions públiques sense respectar la
normativa vigent, autoassignant-se un marge desproporcionat respecte a la
resta.
c) Reclamar al Govern de l’Estat la revisió i la modificació de la proposta actual
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dels ingressos transferits en
concepte de bestretes. Així, el Govern de Catalunya ha de comunicar al Govern
de l’Estat la necessitat d’augmentar la seva aportació per mitjà de noves
fórmules, incrementant el percentatge de les bestretes del 98% al 102% i
tornant al règim de bestretes per al fons de competitivitat.
d) Continuar exigint al Govern de l’Estat el compliment de la disposició addicional
tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
80
El Parlament de Catalunya constata que l’Acord de la Comissió Delegada del
Govern d’Assumptes Econòmics del passat 20 de novembre de 2015 pel que fa la
condicionalitat especial imposada a Catalunya de l’atorgament del Fons de
liquiditat autonòmica (FLA) és un atac a l’autonomia financera de la Generalitat
per motius polítics.

XVI. MORATÒRIES
81
El Parlament de Catalunya insta el Govern a abstenir-se, durant el període de la
transició nacional previ a l’inici del procés constituent i mentre aquest s’estigui
portant a terme, de fer qualsevol actuació en els àmbits següents:
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a) Reducció dels salaris dels treballadors de l’Administració pública i de la resta
del sector públic.
b) Vendre actius mobiliaris vinculats a empreses públiques o fer noves vendes
d’actius immobiliaris, amb l’excepció dels processos de venda d’actius
immobiliaris que ja s’hagin iniciat i dels relatius als programes de foment i impuls
del sector productiu, com ara el Programa Avança, de l’Institut Català d’Energia,
i els de naturalesa similar.

XVII. SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
82
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear, en el termini màxim de dos mesos, una comissió de seguiment —amb
representació del Govern, els grups parlamentaris i les entitats socials i amb
professionals del sector— dels acords adoptats en el debat general sobre la
situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la
necessitat d'una resposta institucional.
b) Donar compte en cadascuna de les comissions parlamentàries que pertoqui
del grau de compliment dels acords adoptats, un cop s’hagi reunit la comissió de
seguiment.
c) Publicar al web de la Generalitat cadascun dels compromisos adquirits en el
debat sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió
pública i la necessitat d'una resposta institucional, i també el grau de compliment
d’aquests compromisos, amb una actualització bimestral, per tal que siguin de
consulta pública.
Palau del Parlament, 10 de març de 2016
El secretari segon

David Pérez Ibáñez

La presidenta

Carme Forcadell i Lluís
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