
DEBAT GENERAL SOBRE L’INCREMENT DE LA POBRESA I LES 

DESIGUALTATS 

RESOLUCIONS APROVADES 

 

Presentada per C’s 

 
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar nuevas medidas encaminadas a 

fomentar la participación en la vida comunitaria y social de los niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad social mediante actividades de ocio educativo, cultural y deportivo, así como el acceso a 

información y tecnologías de la comunicación, como herramienta fundamental de promoción de la igual-

dad de oportunidades entre los niños y de reducción de las desigualdades educativas. 

 

Presentades per la CUP 

 
Pobresa energètica: cap llar pobre sense subministraments 

El dret a l’habitatge i subministraments bàsics es troben dins la categoria de garanties indispensables per 

assegurar un nivell de vida adequat i per això cal que tota persona tingui dret a mantenir l’habitatge en 

unes condicions de vida digna: climatització adequada per la salut i disposar dels mínims d’aigua potable 

pel seu sanejament, la qual cosa implica incorporar aquests drets a la Llei 18/2007 de 28 de desembre del 

dret a l’habitatge. S’aplicarà el principi de precaució en els protocols de talls donada la rellevància per la 

salut de les persones i no es podrà realitzar cap tall sense la demostració que la llar en qüestió té prou 

capacitat econòmica per fer front al rebut bàsic. 

 

Intervenció comunitària en barris 

Crear nous instruments per lluitar contra la pobresa i les desigualtats que impliquin la participació activa 

de les persones que pateixen exclusió social en la definició dels serveis d’atenció a aquests col·lectius, 

així com destinar més recursos a l’acció comunitària per treballar l’autonomia col·lectiva i la vinculació 

social, tot potenciant la creació de xarxes de suport mutu. Establir mecanismes de col·laboració i 

coneixement mutu entre les iniciatives comunitàries veïnals, l’economia solidària i cooperativa i les 

institucions d’atenció social públiques i socials 

 

Presentades conjuntament per CiU i ERC 

Proposta de resolució núm. 1 

Els objectius del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, els indicadors de risc i la 

coordinació entre institucions i entitats 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1.1 Definir, a través del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, un objectiu ambiciós de re-

ducció dels nivells de pobresa per als propers quatre anys, com a mínim dels objectius que fixen els 

Acords de Lisboa. 

1.2 Garantir que el Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya inclogui un pressupost que abasti, 

com a mínim, quatre exercicis pressupostaris i incorpori les actuacions i estratègiques que estan impulsant 

tan la resta d’administracions que operen al nostre país com les entitats del tercer sector social, per tal que 

esdevingui un pacte realment nacional. 

1.3 Definir, a través del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, indicadors estadístics de refe-

rència que permetin elaborar un informe anual sobre la pobresa al nostre país; tot plegat, amb 

desagregació territorial i de gènere i dades comparatives respecte el context de la Unió Europea. 

1.4 Dinamitzar, a través dels mitjans materials i humans que resultin necessaris, l’Observatori Català de la 

Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, per tal que esdevingui una eina útil per a conèixer, de forma 

actualitzada, la realitat de la pobresa al nostre país en les seves múltiples vessants. Abocar-hi, per part del 

Govern de la Generalitat, aquella informació que pugui proporcionar un grau de coneixement sobre les 

situacions de pobresa, com ara les beques menjador, les diferents prestacions i altres; tot plegat, amb 

desagregació territorial, xifres absolutes i relatives i comparativa entre peticionaris i beneficiaris reals. 



1.5 Establir acords de col·laboració amb els ajuntaments, els consells comarcals (com ABSS que són) i les 

entitats que treballen en l’àmbit de la pobresa (Creu Roja, Banc dels Aliments o Càritas, entre d’altres) 

per tal que l’Observatori i el seu portal web esdevinguin un espai de difusió de la informació de les dades 

estadístiques i estudis sobre la pobresa que recullen i elaboren tant la Generalitat de Catalunya, els 

ajuntaments, els Consells Comarcals i les entitats. 

1.6 Avaluar, de forma anual, les polítiques i l’estat de la inclusió social al nostre país a través d’un 

informe que haurà de presentar-se i debatre’s al Parlament de Catalunya. 

1.7 Dissenyar i implementar, a partir de la informació dels serveis socials, la Generalitat i les entitats, una 

història social compartida que integri tota la informació sobre la trajectòria de la persona en l’àmbit dels 

serveis socials amb l’objectiu, no només de millorar la gestió i l’atenció a la ciutadania, sinó també de de-

finir itineraris d’inserció social i laboral, tot garantint la legislació en matèria de protecció de dades. 

Incorporar l’enfocament de la trajectòria vital i l’enfocament familiar en les intervencions que van 

dirigides als infants i adolescents. 

1.8 Que els pagaments a les entitats i ens locals referents a l’atenció a persones amb situació d’especial 

vulnerabilitat siguin prioritaris. Establir canals estables per tal de reaccionar davant possibles escenaris de 

manca de liquiditat. 

1.9 Impulsar la creació de comissions d’àmbit local i dinamitzar les d’àmbit nacional entre els represen-

tants de les entitats del Tercer Sector Social i l’administració, per tal de garantir l’aplicació de les clàusu-

les socials en els contractes de l’administració de la Generalitat de Catalunya; establir acords amb la resta 

d’administracions per tal d’estendre aquest operatiu al conjunt del país. 

1.10 Redefinir, a través d’un acord amb les entitats locals, els Plans Locals d’Inclusió Social per tal de 

facilitar la seva efectivitat com a eina que permeti una intervenció transversal, amb una implicació real de 

tots els agents del territori, especialment de les entitats del tercer sector social. Incloure, a través dels 

contractes programa, dotacions pressupostàries per a garantir la seva implementació, en funció de les 

necessitats reals de cada territori. 

1.11 Impulsar, per al present exercici pressupostari, línies d’ajuts per un valor de quatre milions d’euros 

destinades a les entitats per al desenvolupament d’accions de lluita contra la pobresa i les desigualtats i 

per a la inclusió social ja sigui a través de recursos propis o per altres vies. 

1.12 Mantenir l’actual nivell de serveis d’assistència jurídica gratuïta, i a rebutjar els mòduls de justícia 

gratuïta que proposa el govern de l’Estat. 

1.13 (Aquest punt ha estat objecte d’una transacció amb el punt 4 de la proposta de resolució del grup 

mixt que trobareu a l’apartat de transaccionals aprovades)  

1.14 En els darrers tres anys (2011-2012 i 2013) el Govern de l’Estat ha retallat la seva aportació a 

programes socials a Catalunya un 92%. Catalunya pateix un dèficit fiscal injust i antisocial, amb uns 

recursos que genera i no retornen, i que ens són molt necessaris per atendre les persones del nostre país. 

Per això, el Parlament de Catalunya insta al Govern de l’Estat a restaurar totes les transferències finalistes 

destinades al Govern de la Generalitat de Catalunya que s’han minorat des del 2010 en l’àmbit de la 

protecció social i a reclamar al Govern estatal la territorialització de totes aquelles partides incloses en els 

pressupostos generals de l’estat de lluita contra la pobresa, ja sigui amb suport a les entitats o d’acció 

directa envers la ciutadania. 

1.15 El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència que el Govern, tots els grups parlamentaris, les 

entitats socials, sindicats, col·legis professionals i la resta d’actors s’impliquin en el Pacte per a la lluita 

contra la pobresa a Catalunya, per tal que esdevingui un full de ruta compartit per eradicar la pobresa al 

nostre país. 

Proposta de resolució núm. 2 

La redistribució de la riquesa: les polítiques fiscals i de rendes 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

2.1 Impulsar, a partir de la tramitació parlamentària de la Iniciativa Legislativa de la Renda Garantida de 

Ciutadania, un model social i laboral, amb els següents objectius: 

a) Ordenar el conjunt de polítiques de prestacions de la Generalitat orientades a la integració social i labo-

ral, definir les relacions de complementarietat i subsidiarietat entre les diverses prestacions, incloent les 

prestacions econòmiques i no econòmiques. 



b) Crear un òrgan únic gestor del conjunt de prestacions orientades a la integració social i laboral depen-

dents de la Generalitat, amb capacitat per gestionar les prestacions d’altres administracions. 

c) Crear un grup de treball amb la participació de tots els agents implicats que estudiï les propostes de 

rendes socials d’equitat i les seves possibilitats de finançament. 

d) Garantir que les persones o les famílies que es troben en situació de pobresa tinguin el dret a accedir a 

una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, tal i com estableix 

l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

2.2 (Aquest punt ha estat objecte d’una esmena tècnica presentada per CiU i ERC que trobareu a 

l’apartat de transaccionals aprovades)  

2.3 Introduir, de forma progressiva, el concepte de renda familiar en totes les actuacions i ajudes dels po-

ders públics. I, en aquest sentit, ampliar per a l’exercici pressupostari del 2015, el topall que dóna dret a 

les ajudes amb infant a càrrec per a totes les famílies amb ingressos inferiors als 16.000 euros, estudiant la 

possibilitat d’incrementar aquest llindar en els propers exercicis. 

2.4 En allò que fa referència a l’actual programa de la Renda Mínima d’Inserció: 

a. Fer efectiva la prestació a totes les persones amb la prestació aprovada i en llista d’espera. La prestació 

inclourà tant la prestació econòmica com els plans de formació i treball, com els itineraris d’inserció 

sociolaboral. 

b. Gestionar els pagaments endarrerits per a reduir-los i fer tot el possible per eliminar-los de manera pro-

gressiva al llarg del 2014. 

c. Garantir la recuperació del dret a la prestació de la RMI una vegada hagi finalitzat la contractació labo-

ral que va originar la suspensió temporal. 

d. Revisar el sistema d’indicadors, valoració, control i avaluació d’activitat i de resultats del programa de 

la RMI, per a tenir un coneixement de la població total subjecta de ser-ne beneficiària i la població 

realment atesa. 

e. Avaluar el resultat del primer programa de formació i treball una vegada hagi conclòs el primer torn de 

beneficiaris i presentar-ne una segona convocatòria pel 2014, dotant el programa amb 10 M€ (el doble de 

pressupost de l’any 2013), i garantint que els seus beneficiaris es reincorporin a tots els efectes al 

programa de RMI de manera automàtica una vegada finalitzat el Programa de Treball i Formació si no 

han aconseguit la inserció laboral. 

f. Efectuar a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, una diagnosi de l’ocupabilitat i un itinerari per-

sonalitzat d’inserció per a tots els beneficiaris de la RMI que s’escaigui en el termini d’un any. 

g. Avaluar l’establiment del complement salarial per als beneficiaris de la RMI inserits al mercat de 

treball de tal forma que la inserció laboral sempre suposi un incentiu econòmic respecte la percepció de la 

RMI i no impliqui una pèrdua de drets de percepció de la RMI si s’extingís la inserció laboral. 

Garantir la diferència entre el salari íntegre del contracte i la prestació assignada quan un preceptor de 

RMI obtingui un contracte de treball, si el salari està per sota de la prestació econòmica de la RMI que te-

nia assignada. 

h. Establir un programa de xoc per a intensificar les actuacions d’inserció sociolaboral de les persones 

amb més de cinquanta mesos de percepció de la prestació. 

i. Revisar les condicions dels titulars de la RMI per a saber si són possibles beneficiaris de prestacions no 

contributives, prestacions per discapacitat o qualsevol altre tipus de prestació. 

j. Posar en marxa, en un termini de 6 mesos, un sistema d’informació únic que permeti un seguiment 

personalitzat i la coordinació de les actuacions dels agents que intervenen en els plans individualitzats 

d’inserció. 

Proposta de resolució núm. 3 

L’accés al treball com a instrument bàsic d’inclusió social 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

3.1 Presentar durant l’actual període de sessions un projecte de llei d’Ocupació de Catalunya i del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, que, entre d’altres objectius tingui: 

a. Establir el dret subjectiu de la persona aturada a rebre serveis d’orientació, formació i inserció laboral. 



b. Fixar el principi d’inclusió social per mitjà del treball i l’activitat d’interès social, orientant el conjunt 

d’actuacions per a la inserció social i laboral a la ciutadania activa i a la plena autonomia personal. 

c. Establir la coordinació del servei d’ocupació de Catalunya amb els serveis socials per a poder establir 

un contínuum entre polítiques d’ocupació i polítiques socials que prioritzi, per aquest ordre: la inserció la-

boral ordinària, la inserció laboral incentivada i l’activitat d’interès social, per mitjà de la participació 

comunitària, amb activitats formatives per al desenvolupament de la persona i l’enfortiment de la cohesió 

social. 

d. Definir les bases d’una política de requalificació per aturats de llarga durada amb poca formació. 

e. Establir la participació del sistema d’ocupació de Catalunya en el sistema de formació professional in-

tegrada per tal que totes les activitats formatives condueixin a l’obtenció de certificacions professionals 

útils per a la construcció del currículum professional i l’obtenció de títols oficials. 

f. Garantir la participació del tercer sector social al sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocu-

pació de Catalunya. 

3.2 Prioritzar els col·lectius de més difícil ocupabilitat en els convenis de col·laboració que s’estableixin 

amb agències de col·locació privades. 

3.3 Impulsar a través de la formació d’adults el coneixement de la llengua per tal d’afavorir el procés 

d’alfabetització de les persones en atur de llarga durada i alhora fer possible que puguin accedir al graduat 

d’Educació Secundària. En aquest sentit, es dissenyarà un programa pilot a deu centres docents de 

Catalunya, adreçat a pares i mares, d’entre 25 i 40 anys, que no tinguin el graduat d’ensenyament secun-

dari obligatori i amb fills escolaritzats en algun curs de l’educació obligatòria, per tal que puguin obtenir 

l’esmentat graduat. 

3.4 Reforçar els recursos destinats a la inserció de col·lectius desafavorits al mercat laboral a través dels 

punts d’orientació i inserció (POIN) i els programes de treball amb suport (TAS) per tal de tendir al nivell 

de suport del 2011. 

Reclamar al Govern de l’Estat la transferència dels recursos necessaris destinats a la inserció de 

col·lectius desafavorits al mercat laboral, per tal que d’aquesta manera es puguin realitzar els programes 

de POIN, punts d’orientació i inserció, i TAS, programes de treball amb suport. 

3.5 Desenvolupar normativament la regulació de les pràctiques laborals amb objectius formatius per a les 

persones amb discapacitat i problemes de salut mental. 

3.6 Modificar les convocatòries TAS/POIN tendint a que siguin plurianuals i surtin a inicis d’any. 

3.7 Pel que fa a les entitats d’inserció sociolaboral que presten serveis socials d’inserció sociolaboral, 

d’orientació, formació i intermediació laboral a l’empresa ordinària dirigits a persones amb risc d’exclu-

sió social, ordenar i unificar totes les convocatòries d’ajuts per a les entitats i establir convenis amb 

aquestes entitats a partir d’aquesta unificació i treballant una part en bestreta i l’altra per resultats. 

3.8 Exigir al Govern de l’Estat: 

a. Que estableixi un sistema de bonificacions i subvencions salarials anàleg al que existeix per al treball 

especial orientat a la inserció de persones amb alt risc d’exclusió social. 

b. Que estableixi una bonificació del 100% de la quota de la Seguretat Social per a tots els llocs de treball 

creats en empreses d’inserció per a persones amb risc d’exclusió social. 

c. El traspàs de les partides previstes per a dedicar al finançament d’agències de col·locació. 

d. El traspàs dels recursos de formació continuada de la Comissió Nacional Tripartida al Consorci de la 

Formació Continuada. 

3.9 Estudiar amb tots els instruments jurídics possibles per emprendre mesures contra l’aplicació del RDL 

1/2013 de refosa de la legislació referida a persones amb discapacitat, atès que significa un retrocés en les 

polítiques d’inserció laboral i integració d’aquest col·lectiu i insta el Govern a negociar amb el Govern de 

l’Estat la seva modificació. 

3.10 Aprovar el Pla de polítiques actives per a les persones amb discapacitat i presentar-lo davant el 

Parlament en els propers 6 mesos, incloent-hi les polítiques respecte a la inserció de les persones amb 

discapacitat al món laboral i les polítiques sobre el treball protegit, amb les següents característiques: 

a. Compartit amb el sector representatiu dels Centres Especial de Treball (CET) i les associacions de 

persones amb discapacitat. 



b. Integrador dels treballadors amb discapacitat en l’entorn laboral en general, tant en el treball protegit 

com en el no protegit 

c. Reforçant els aspectes que garanteixin la seva perdurabilitat, productivitat, gestió empresarial, profes-

sionalitzador de la gestió, transparència, personalitat jurídica pròpia de CET, fomentant l’agrupació de 

CET. 

d. Amb la incorporació de l’aplicació de clàusules socials als contractes públics i privats amb vinculació a 

les administracions. 

e. Ajustat a les necessitats individuals. Amb mesures adequades a superar les limitacions inherents a cada 

tipologia i grau de discapacitat. 

f. Amb atenció prioritària a les persones amb especials dificultats. 

3.11 Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost 

salarial en funció del grau de discapacitat entre el 42 i el 52% del salari mínim interprofessional per als 

treballadors amb discapacitat amb especials dificultats. 

3.12 Acordar amb les entitats del sector els criteris d’incorporació de nous llocs de treball ocupats per 

persones amb discapacitat amb especials dificultats a la subvenció del cost salarial. 

3.13 Instar al Govern de l’Estat a aportar els recursos necessaris per a fer possibles les polítiques de 

suport a la inserció laboral d’aquests col·lectius. 

3.14 Vetllar perquè els criteris de repartiment de recursos en la Conferencia Sectorial no perjudiquin 

Catalunya, especialment actualitzant les dades. 

3.15 Detectar, en les entrevistes inicials dels serveis d’orientació del SOC, les persones demandants 

d’ocupació i/o en les accions d’orientació de nivell bàsic a les persones que estiguin en situació o en risc 

d’exclusió social, per tal de ser derivades a les accions ocupacionals oportunes. 

3.16 Situar com a col·lectius prioritaris en les convocatòries dels diferents programes ocupacionals les 

persones en risc o en situació d’exclusió social. 

3.17 Impulsar itineraris d’inserció per a persones beneficiàries de l’RMI. 

3.18 Incentivar la contractació de persones beneficiàries de la RMI en l’empresa ordinària mitjançant 

ajuts econòmics directes. 

Proposta de resolució núm. 4 

La garantia del dret a l’habitatge 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

4.1 Presentar, abans de sis mesos, una reforma legislativa que defineixi les característiques de l’habitatge 

protegit; especialment en allò que fa referència a donar resposta a l’article 179 de la Llei 9/2011, del 29 

de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, que insta a promoure la redacció del reglament que 

desplegui el règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial. 

4.2 Millorar la gestió del calendari de les convocatòries de serveis o programes de suport a l’habitatge per 

tal que surtin, com a molt tard, a principis de gener i finalitzin a finals de desembre, sempre que estigui 

habilitat el pressupost corresponent. 

4.3 Concretar un parc d’habitatge social suficient i coherent amb les necessitats presents i futures del país. 

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya no iniciarà cap operació massiva de venda 

d’habitatges socials provinents del patrimoni immobiliari de l’Institut Català del Sòl i, en qualsevol cas, 

garantir la funció social d’aquests immobles i adoptar totes les mesures i els mitjans necessaris per a 

garantir una gestió adequada i eficaç dels habitatges socials de titularitat pública, atesa la necessitat de 

constituir un parc d’habitatge social suficient i coherent amb les necessitats presents i futures del país. 

4.4 Aprovar, prioritàriament el 2014 i en qualsevol cas en el termini de dos anys, el Pla territorial sectorial 

d’habitatge que concreti el compliment del mandat de solidaritat urbana que estableix la Llei 18/2007, del 

28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

4.5 Crear, abans del final del 2014, el Fons Social d’habitatge, dotat amb habitatges procedents del parc 

d’immobles no ocupats de les entitats financeres intervingudes i la SAREB, amb l’objectiu de destinar-los 

al lloguer social. Aquest Fons s’haurà de gestionar concertadament entre la Generalitat, les administra-

cions locals i les entitats socials, quan les entitats financeres hagin fet efectiva la cessió d’aquests habitat-

ges, i haurà de destinar els esforços, prioritàriament, a les unitats familiars amb infants, gent gran o perso-

nes amb discapacitat a càrrec. 



 

4.6 Elaborar un Informe anual de població mal allotjada de Catalunya, amb un especial incís en els riscos 

d’exclusió social i pobresa residencial infantil, de gent gran o persones amb algun tipus de discapacitat. I 

a partir d’aquest, un pla que concreti les actuacions de totes les administracions per fer front a la 

problemàtica de les persones sense sostre. 

4.7 Establir, a través de la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum (ac-

tualment en fase de tramitació al Parlament de Catalunya), l’obligatorietat de la mediació entre deutor i 

entitat financera abans de procedir a qualsevol llançament i l’exigència d’un Informe dels serveis socials 

bàsics i la Junta Arbitral de Consum sobre els riscos socials, que haurà de ser lliurat al Jutge abans de pro-

cedir a qualsevol desnonament en els casos d’habitatge habitual. 

4.8 Fer efectiu el dret al reallotjament (d’acord amb allò que estableix el Tribunal Europeu) en els casos 

de famílies desnonades amb infants, gent gran o persones amb discapacitat a càrrec. En aquest sentit, la 

Generalitat haurà de garantir aquest dret a través de la mesa de valoració per a situacions d’emergències 

econòmiques i socials, les prestacions econòmiques d’urgència per al pagament de lloguer i la mediació 

pel lloguer social. 

4.9 Desplegar, a nivell territorial, taules de desnonaments, formades per representants del Departament 

competent de la Generalitat, els ens locals i les entitats del tercer sector social. 

4.10 Impulsar les oficines d’Ofideute i de l’Agència Catalana de Consum com a elements 

d’assessorament i mediació davant risc de desnonament. 

4.11 Incorporar mesures i estratègies i desenvolupar mètodes de treball en els supòsits d’intervenció del 

Cos de Mossos d’Esquadra en desnonament per raó de pobresa. 

4.12 Proposar mesures en la legislació estatal per a poder donar solucions efectives a les persones i famí-

lies sobreendeutades per préstecs hipotecaris. 

4.13 Ampliar arreu del territori el Servei d’assessorament i intermediació sobre el deute hipotecari (Ofi-

deute) adreçat a les famílies i persones amb dificultats de pagament de les quotes d’amortització 

hipotecària i/o del lloguer de l’habitatge habitual. 

4.14 Donar suport a les persones i famílies amb ingressos baixos per a que puguin afrontar el pagament 

del lloguer. 

4.15 Ampliar el nombre d’ajuts econòmics urgents a les persones i famílies amb risc de pèrdua de l’habi-

tatge per atendre deutes de lloguer o d’amortització hipotecària, o que han patit la pèrdua del seu habi-

tatge. 

4.16 Ampliar el nombre d’ajuts econòmics per a que les persones i famílies inquilines d’habitatges 

públics amb dificultats per a fer efectives les rendes del lloguer puguin mantenir l’habitatge. 

4.17 Donar suport econòmic a les entitats que disposen d’habitatges d’inclusió social, adreçats a les per-

sones més vulnerables (Xarxa d’inclusió). 

4.18 Posar a disposició de les entitats socials habitatges en regim de lloguer per a que els gestionin i així 

ampliar els habitatges d’inclusió destinats a emergències socials. 

4.19 Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones en situació d’emergència social a través de la Mesa 

d’emergències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i de les meses d’emergències municipals. 

4.20 Treballar per a obtenir habitatges del parc privat per a destinar-los a lloguer social (Xarxa de media-

ció). 

Proposta de resolució núm. 5 

L’accés als serveis de primera necessitat 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

5.1 Incrementar el suport als ens locals per a ajuts d’urgència social en funció de l’evolució de les neces-

sitats reals. Facilitar, a través de les entitats d’iniciativa social, ajuts puntuals a les famílies vulnerables 

per tal de fer front a les necessitats bàsiques, com ara lleure infantil, pagament de llibres o roba. 

5.2 Aprovar, a través de la Taula de Distribució Solidària, un mapa dels recursos destinats a garantir el 

dret a l’alimentació (menjadors socials, kits de primera necessitat, centres de distribució d’aliments i 

altres), fer-ne difusió, incloure’ls en els contractes/programa amb els ens locals per tal de garantir la seva 

suficiència i dissenyar, de comú acord amb les entitats municipalistes, un pla de desplegament per tal de 



garantir la seva implementació arreu del territori, sempre d’acord amb les necessitats detectades pels 

serveis socials. 

5.3 Aprovar, abans de sis mesos, la nova Cartera de Serveis Socials per tal d’incloure, entre d’altres, el 

dret a l’alimentació a través dels serveis i recursos de distribució d’aliments. 

5.4 Potenciar que les entitats que presten el servei de distribució d’aliments tinguin la infraestructura i el 

suport logístic necessari per emmagatzemar i distribuir producte fresc i congelat. 

5.5 Treballar activament, mitjançant la Taula solidària d’aliments, per tal de garantir i assegurar una 

correcta distribució d’aliments a les persones necessitades. 

5.6 Mantenir la destinació dels excedents de fruites i hortalisses retirats del mercat a les institucions sense 

ànim de lucre. 

5.7 Mantenir els ajuts actuals a la transformació en suc de la fruita retirada del mercat i destinada a la 

distribució gratuïta per a les persones necessitades. 

5.8 Convocar, de forma immediata, la Taula sobre pobresa energètica per tal d’avançar en la concertació 

entre administració i operadors implicats i definir solucions que permetin fer front a una problemàtica 

creixent. 

5.9 En la línia del treball iniciat per la Generalitat de Catalunya per lluitar contra la pobresa energètica, 

presentar, en el termini màxim de tres mesos, un informe d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de 

desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum; i, a partir d’aquest, 

presentar, abans del 31 de setembre, un nou decret de modificació que ampliï el període d’aplicabilitat a 

tot l’any, simplifiqui substancialment els tràmits i incorpori la possibilitat d’establir ajuts per aquelles 

persones que no arribin a l’1,5 de renda de suficiència de Catalunya i no puguin fer front al deute. 

5.10 Impulsar la creació d’un Banc Cooperatiu d’Energia, en col·laboració amb les administracions locals 

i el tercer sector, per tal de donar suport a persones i famílies en situació de pobresa energètica, a través 

de la promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica, tot fomentant el canvi de comportament entre 

consumidors i usuaris tant dels equipaments públics com de les pròpies llars. 

5.11 Avançar en la incorporació de criteris socials en el sistema tarifari de l’aigua que tinguin en compte 

la capacitat econòmica de les persones, revisant els criteris d’aplicació de la rebaixa del cànon de l’aigua i 

adaptant-los a les condicions actuals de pobresa, i impulsar acords i mecanismes de concertació amb ad-

ministracions locals i empreses per a divulgar aquests criteris i facilitar la seva implementació. 

5.12 Desenvolupar les actuacions promogudes per l’ACA, destinades a protegir els usuaris amb menys 

capacitat d’ingressos, potenciant alhora la difusió i informació d’aquestes mesures. 

5.13 Proposar als ajuntaments i ens locals, competents del subministrament d’aigua domiciliari, que 

informin als ciutadans de les mesures que les diferents administracions apliquen per a les famílies en 

situació vulnerable. 

5.14 Apostar per una estructura del cànon de l’aigua que permeti ampliar els col·lectius més 

desfavorables, revisant els criteris d’aplicació de la rebaixa del cànon de l’aigua i adaptant-los a les 

condicions actuals de pobresa. 

5.15 Impulsar, a través de l’oferta pública i dels acords amb els sectors privats, la incorporació 

progressiva del concepte de renda familiar per fomentar la participació en les activitats culturals, 

esportives i de lleure per tal de garantir un accés universal a aquests àmbits fins arribar a la gratuïtat 

d’accés a les activitats, serveis i punts d’accés públic a internet dels equipaments culturals per a les 

persones en situació o risc d’exclusió social. 

5.16 Impulsar la col·laboració entre les administracions i els sectors implicats per facilitar la inclusió 

social a través de la cultura. 

Proposta de resolució núm. 6 

La prevenció dels riscos en matèria de salut 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

6.1 Desenvolupar un programa d’urgència per aquells infants que tipifiquen des del sistema de salut amb 

el factor de risc del codi de circumstàncies socials i econòmiques que poden arribar a causar malnutrició. 

Aplicar, de forma immediata, el protocol de detecció de casos de malnutrició, que haurà d’avaluar la cau-

sa i, a partir d’aquesta, establir mesures urgents per aquells infants en els que aquesta causa estigui vin-

culada a la situació econòmica de la unitat familiar. 



6.2 Prioritzar, dins el desenvolupament operatiu del Pla Interdepartamental de Salut Pública, aquells as-

pectes que relacionen la Salut amb els factors socioeconòmics i la desigualtat social. 

6.3 Desplegar territorialment el Pla interdepartamental de Salut Pública posant especial atenció a les per-

sones en situació de vulnerabilitat. 

6.4 Desenvolupar amb urgència l’estudi específic per a Catalunya del nostre sistema sanitari en front la 

crisi econòmica, partint de la publicació per part de l’OMS de l’Informe Salut, sistemes sanitaris i la crisi 

econòmica a Europa i de la Segona Conferència d’Oslo sobre l’impacte de la crisi per introduir 

l’Estratègia 2020 a les polítiques públiques amb l’objectiu d’afectar positivament sobre la salut. 

6.5 Desplegar l’Observatori sobre els efectes de la crisi econòmica en la salut de la població per tal de 

detectar i abordar situacions de risc. 

6.6 En el marc dels canvis introduïts pel Govern de l’Estat amb l’aprovació del Reial decret llei 16/2012, 

de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 

qualitat i la seguretat de les seves prestacions: 

a) Garantir l’accés universal de la ciutadania al sistema sanitari públic 

b) Introduir, de forma immediata, actuacions per fer front als nous copagaments imposats pel govern 

espanyol per tal que no puguin ser mai una barrera d’accés al dret a la salut i que es garanteix en tot 

moment que seran assumits pel sistema sanitari català. 

6.7 Garantir unes llistes d’espera transparents que mai suposin un desavantatge per aquelles persones que 

no tenen cap altre mitjà que el sistema públic per accedir a la intervenció necessària per la seva salut 

(igualtat de condicions d’accés per tothom, només sota criteris clínics contrastables). 

6.8 Reduir les llistes d’espera de diagnòstic que assegurin que cap persona, pel sol fet de només dependre 

del sistema públic, pugui ser perjudicada pel tractament de la seva possible malaltia. 

6.9 Desplegar territorialment i avaluar continuadament els resultats de salut i socials del Pla de Salut 

Catalunya 2011-2015 en la població tenint en compte la seva distribució per edat, sexe i condició social, 

per identificar possibles necessitats de focalitzar actuacions per grups de població. Presentar anualment al 

Parlament de Catalunya aquesta informació mitjançant l’Informe de Salut de Catalunya. 

6.10 Millorar les condicions de vida de la població a partir de la detecció de necessitats i implementació 

d’accions adreçades a la disminució de les desigualtats en salut a través del manteniment del Programa 

Salut als Barris i el suport a les accions comunitàries que es desenvolupen en el territori. 

Proposta de resolució núm. 7 

La pobresa en la infància i l’adolescència 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

7.1 D’acord amb el que preveu el Decret 142/2010, 11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis 

socials i davant la necessitat de garantir a tots els infants i adolescents un nivell bàsic de benestar, a tots 

nivells, necessitats de caràcter físic/biològic, necessitats cognitives i necessitats emocionals i socials, defi-

nir i aprovar un nou model dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adoles-

cents en risc i les seves famílies, com a servei preventiu que reforci les accions d’intervenció integral amb 

la família. 

7.2 Assegurar un augment anual, en termes absoluts, de la despesa pública destinada a polítiques d’infàn-

cia, amb l’objectiu d’apropar-nos, el més aviat possible, a la mitjana europea (que per l’any 2009 era d’un 

2,27% del PIB). 

7.3 Presentar, en el termini màxim d’un mes, un calendari de desplegament de la Llei 14/2010, del 27 de 

maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

7.4 (Aquest punt ha estat objecte d’una transacció amb el punt 7 de la proposta de resolució del PSC que 

trobareu a l’apartat de transaccionals aprovades) )  

7.5 (Aquest punt ha estat objecte d’una transacció amb el punt 7 de la proposta de resolució del PSC que 

trobareu a l’apartat de transaccionals aprovades)  

 7.6 Definir i impulsar, de comú acord amb les entitats socials i els ens locals, nous instruments per evitar 

que cap alumne, per motius econòmics, sigui privat de les activitats de lleure. 



7.7 Facilitar com a possible recurs addicional, conjuntament amb el municipis, l’obertura d’alguns dels 

menjadors escolars de primària a alumnes de secundària en situació de dèficit alimentari en aquells casos 

que determinin els serveis socials. 

7.8 Presentar abans de dos mesos un pla per garantir l’accés a activitats de lleure en el període no lectiu, 

que inclogui la cobertura de les necessitats alimentàries als infants i adolescents en situació de risc. 

7.9 Impulsar els centres oberts com a punts per a introduir hàbits alimentaris i de capacitació familiar i 

fer-ne difusió a través dels serveis socials bàsics. 

7.10 (Aquest punt ha estat objecte d’una transacció amb el punt 7 de la proposta de resolució del PSC 

que trobareu a l’apartat de transaccionals aprovades)  

7.11 Garantir que els mitjans de comunicació públics facin difusió dels serveis o recursos de prevenció, 

detecció i protecció existents per evitar els maltractaments a infants o adolescents. 

7.12 Intensificar els serveis de suport i atenció al jovent ex tutelat i estudiar la possibilitat d’ampliar, per a 

l’exercici pressupostari del 2015, fins als vint-i-cinc anys l’edat de cobertura de les prestacions i els ser-

veis de suport destinat al jovent ex tutelat, atenent a l’increment en l’edat d’emancipació que s’ha produït 

en els darrers anys i al percentatge d’atur (del 57%) que afecta els menors de vint-i-cinc anys. 

7.13 Definir un referent clar i individualitzat per a cada infant tutelat i ex tutelat. 

7.14 Definir amb claredat els recursos sanitaris i psicològics inclosos en els expedients econòmics dels 

infants tutelats per tal d’evitar les desigualtats en l’atenció i garantir una atenció adequada a les seves 

necessitats. 

7.15 Ampliar la reserva de places de colònies, casals i altres activitats de lleure per als períodes de vacan-

ces destinats als infants tutelats per tal de garantir la igualtat d’oportunitats. 

7.16 Promoure l’obertura dels centres oberts en el període de vacances escolars, especialment d’estiu, en 

aquells territoris on es detecti aquesta necessitat, garantint-ne les necessitats bàsiques d’alimentació. 

7.17 Continuar el projecte de promoció escolar en coresponsabilitat amb els municipis, per tal de 

contribuir a l’èxit educatiu de l’alumnat d’ètnia Gitana. 

7.18 Actualitzar la classificació dels centres educatius del servei d’Educació de Catalunya en funció de 

les característiques socioeconòmiques de la zona, que han de tenir en consideració els indicadors de nivell 

socioeconòmic de les famílies dels alumnes, nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques i 

alumnat nouvingut, per tal d’establir les mesures de suport específiques oportunes. 

7.19 Desenvolupar, a través del Departament d’Ensenyament i el Departament d’Empresa i Ocupació, el 

Programa de Segones Oportunitats i establir el mapa que permeti atendre a noves realitats socials arreu de 

Catalunya. 

7.20 Per fer efectiva l’escolarització equilibrada, i per tal d’evitar la discriminació d’alumnes procedents 

de famílies en situació econòmica més desafavorida, convocar, per part del Departament d’Ensenyament, 

una subvenció destinada a finançar activitats desenvolupades pels centres no cobertes pel concert edu-

catiu. 

Proposta de resolució núm. 8 

La pobresa i les desigualtats en el jovent 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

8.1 Revisar les bases de les Beques Equitat per tal de fer més progressiu el cost i facilitar l’accés a la 

formació universitària. 

8.2 Introduir el fraccionament en els pagaments dels estudis superiors per adaptar-se a les necessitats dels 

estudiants. 

8.3 Agilitzar el procediment de sol·licitud de beques i accelerar la seva resolució per tal que es puguin fer 

efectives més aviat. 

8.4 Reforçar un sistema de beques per als estudis de FP vinculat a la renda familiar. 

8.5 Garantir la bonificació de la matrícula universitària per a les famílies monoparentals, fent efectiu el 

seu acostament a les nombroses. 

8.6 Incrementar les persones beneficiàries de l’aplicació de la Garantia Juvenil a través del Programa 

Inserjoves. 



8.7 Convocar de forma immediata el Grup de treball d’Ocupació Juvenil, constituït el passat 13 de gener, 

en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals. 

8.8 Incrementar, per al 2015, els recursos destinats a les polítiques actives d’ocupació juvenil. 

8.9 Supervisar, des d’Inspecció de Treball, els contractes formatius i les restants modalitats de contrac-

tació d’utilització més freqüent per a treballadors joves, a fi d’evitar la contractació fraudulenta i la pre-

carització del jovent. 

Proposta de resolució núm. 9 

La pobresa en el col·lectiu de la gent gran 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

9.1 Lluitar contra l’aïllament de les persones grans a través del treball comunitari, en coordinació amb els 

serveis socials bàsics i les entitats socials. Impulsar, a través dels contractes/programa amb els ens locals, 

els instruments que permetin fer front als riscos derivats de la gent gran que viu sola, com ara la 

teleassistència, els àpats a domicili, l’acompanyament del voluntariat, els treballadors familiars o altres, 

especialment per als més vulnerables. 

9.2 Reforçar els mecanismes de detecció de la violència exercida contra la gent gran; i establir nous ins-

truments, a través de la Comissió Interdepartamental, els serveis socials i els agents socials implicats, per 

tal d’arribar a aquells casos que actualment no es detecten. 

9.3 Elaborar i aprovar en el termini de 6 mesos un procediment que reguli i garanteixi l’accés a les pres-

tacions econòmiques vinculades al servei d’Atenció residencial per a aquelles persones en situació 

d’especial vulnerabilitat econòmica. 

9.4 Ampliar, a través de convenis amb les residències de titularitat privada o mitjançant les places públi-

ques, l’obertura dels menjadors de les mateixes per a les persones grans que ho necessitin. 

Proposta de resolució núm. 10 

Garantia del dret a la mobilitat 

El Parlament de Catalunya manifesta que, en el context econòmic actual, és basic garantir el dret a la 

mobilitat de tots els ciutadans. En conseqüència, insta el Govern de la Generalitat a: 

10.1 Mantenir la prioritat de la política de tarifació social en el sistema de transport públic integrat de 

Catalunya. 

10.2 Assegurar les aportacions a les ATM per al manteniment dels sistemes tarifaris integrats de la Regió 

metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida i Girona i a la resta de serveis de transport de 

viatgers mitjançant els contractes de compensació d’obligacions de servei públic amb els operadors de 

transport per carretera i per ferrocarril per a garantir una oferta de transport públic en tot el territori a la 

que puguin accedir el conjunt de la ciutadania. 

10.3 Mantenir la inversió destinada a la tarifació social i els ajuts a ens locals per al manteniment de dels 

serveis de transport introduint polítiques socials. 

10.4 Donar suport a l’accés al transport públic dels col·lectius desafavorits, a través de les bonificacions 

tarifàries a persones jubilades i pensionistes i a discapacitats en col·laboració amb les administracions 

locals i mantenint les bonificacions a les persones que es troben en situació d’atur. 

10.5 Mantenir les bonificacions a per a famílies nombroses i monoparentals. 

10.6 Mantenir els abonaments específics per a joves. 

10.7 Mantenir la gratuïtat del transport públic als menors a través de la targeta T-12 en els àmbits tarifaris 

integrats. 

10.8 Afavorir l’establiment en els àmbits no integrats de nous títols de transport bonificats per als usuaris 

que fan un ús recurrent del sistema de transports en tant no es procedeix al desenvolupament del projecte 

d’integració tarifària en el conjunt del territori. 

10.9 Impulsar en el marc de la futura T-Mobilitat, a partir de l’any 2015, abonaments amb tarifa plana a 

preu reduït per a les persones que rebin la prestació d’atur o la Renda Mínima d’Inserció, així com una T-

Jove anual de 14 a 29 anys. 

 

 



 

 

 

TRANSACCIONALS I ESMENES TÈCNIQUES APROVADES 

 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parlamentari Socialista 

A la Proposta de resolució núm. 7, apartats 4, 5 i 10, del GP de CiU i GP d’ERC, i Proposta de resolució 

núm. 7 del GP Socialista 

Amb modificació del text. Nova redacció. 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Millorar, conjuntament amb les entitats municipalistes i els Consells Comarcals, la gestió d’ajuts de 

menjador adreçats als infants per al proper curs escolar 2014-2015 de manera que es garanteixi que el 

servei de menjador escolar esdevingui un instrument bàsic per assegurar una alimentació equilibrada als 

infants en situació de dèficit alimentari durant el curs escolar amb les mesures següents:  

a) Fixar unes bases comunes de concessió de beques menjador per al curs 2014-2015 per a tots els 

consells comarcals prioritzant el nivell de renda de les famílies i que prevegin la flexibilitat necessària del 

sistema i deis pagaments per tal de fer front a les situacions canviants de les famílies al llarg del curs 

escolar, de manera que s’asseguri que el programa funciona d’inici a final, que els infants tinguin cobert 

l’àpat diari de principi a final de curs i que les famílies amb situacions econòmiques sobrevingudes 

puguin demanar una beca de menjador escolar un cop iniciat el curs. 

b) Garantir la cobertura del 100% del cost del menjador en tots els casos de pobresa extrema. 

2. Garantir la partida pressupostària amb suficiència econòmica per a beques menjador per donar cobertu-

ra al conjunt d’infants amb situació de vulnerabilitat extrema. 

3. Iniciar de manera immediata els treballs amb els Consells Comarcals i els representants dels ens locals 

per modificar els decrets 160/1996 i 161/1996 sobre el servei escolar de menjador i el servei escolar de 

transport escolar per tal d’adequar-los a l’article 6 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació que 

estableix ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en 

zones rurals atenent la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.» 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió,Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Mixt 

A la Proposta de resolució núm. 1, apartat 13, del GP de CiU i GP d’Esquerra Republicana de Catalunya i 

núm. 4 del GP Mixt 

Amb modificació 

«Impulsar polítiques d’execució penal i penitenciàries, per afavorir la inserció social i laboral de les 

persones en situació d’exclusió social. Impulsar mesures de reforç i garantia al dret a l’assistència jurídica 

gratuïta, en especial als col·lectius vulnerables. 

Instar els municipis a promoure la revisió de les ordenances de civisme i dels plans de seguretat a fi que 

no accentuïn l’estigmatització i penalització de persones en situació de major vulnerabilitat i pobresa.» 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió 

Substitueix la proposta de resolució núm. 3 del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a promover, en colaboración con las en-

tidades del tercer sector y con las administraciones locales, teniendo en cuenta el debido equilibrio terri-

torial, un plan de implantación de espacios de atención para niños de entre tres y doce años, en los que 

fuera del horario escolar se puedan desarrollar actividades para los mismos que potencien su desarrollo 

cognitivo, afectivo y social, mientras se facilita así la conciliación laboral y familiar a los padres y madres 

que están integrándose en el mercado laboral tras pasar por una situación de dificultad económica y evitar 

que por la dificultad de estas familias de atender a la vez a las nuevas responsabilidades laborales y la las 

cargas familiares se cronifiquen situaciones de vulnerabilidad social. 



Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 

Substitueix la proposta de resolució núm. 1 del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a diseñar e implementar, bajo la responsa-

bilidad del Departament de Benestar Social, Familia i Inmigració, con la debida coordinación 

interadministrativa y a partir de la información de los servicios sociales, la propia Generalitat y las 

entidades de acción social, un sistema de historia social compartida que integre toda la información sobre 

la trayectoria de la persona en el ámbito de los servicios sociales, con los siguientes objetivos: 

a. Mejorar la gestión y la atención ciudadana. 

b. Definir itinerarios de inserción social y laboral. 

c. Incorporar el enfoque de la trayectoria vital y familiar en las intervenciones que vayan dirigidas a niños 

y adolescentes. 

d. Facilitar la información, gestión y tramitación de todos los recursos de atención social tanto públicos 

como de las entidades de acción social desde un único punto de atención administrativa. 

e. Garantizar en la aplicación del sistema el cumplimiento de la legislación en materia de protección de 

datos y confidencialidad. 

Esmena tècnica presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A la Proposta de resolució núm. 2, el punt 2.2, del GP de Convergència i Unió i el GP d’Esquerra 

De modificació del punt 2.2 

«En relació a la política fiscal el Parlament de Catalunya: 

a. Constata que la desigual distribució dels costos de la crisi han agreujat les desigualtats econòmiques i 

de renda i ha contribuït a un augment de la pobresa. 

b. Manifesta la necessitat d’orientar la política fiscal a la consecució de més equitat social i la reducció de 

les desigualtats, i en aquest sentit: 

– Insta el Govern a continuar amb les reformes fiscals necessàries per tal d’incrementar la progressivitat i 

la capacitat redistributiva en els tributs en què té capacitat normativa, incloent una avaluació dels 

beneficis i deduccions fiscals existents i la seva eventual modificació. 

– Insta el Govern a tenir un paper actiu en relació als canvis tributaris que impulsa el govern espanyol a 

partir de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal, que poden afectar els principals impostos en 

volum de recaptació (IRPF, IVA i Impost de Societats), així com la capacitat normativa en matèria fiscal 

de la Generalitat. 

c. Constata la necessitat d’un nou pacte social a nivell europeu per garantir una Europa del benestar 

universal i de la plena ocupació de qualitat, que ha d’incloure en l’àmbit de les institucions de la Unió 

Europea necessàriament l’avenç cap a una Unió Fiscal i la constitució d’un Tresor Europeu.» 

 

Esmena tècnica presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i el Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya  

Substitueix la proposta de resolució núm. 7 del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a implantar, rediseñando si es necesario el 

mecanismo de la Agència Catalana del Consum, un sistema de solución arbitral destinado a las 

situaciones familiares con riesgo de desahucio por impago de préstamos hipotecarios en el cual se tendrán 

en cuenta las circunstancias de la concesión del préstamo, las particularidades y circunstancias familiares 

actuales, la eventual responsabilidad del deudor en la situación de dificultad económica actual así como, 

especialmente, si la entidad financiera implicada ha recibido ayudas públicas en el marco del proceso de 

reestructuración del sistema financiero español. 

La Generalitat incluirá la adhesión al sistema de arbitraje como requisito en los pliegos de condiciones de 

las licitaciones públicas. 


