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una proposta per a la reconversió dels treballadors pro-
vinents d’empreses del sector de la construcció cap a 
noves oportunitats ocupacionals.

c) Desplegar un pla nacional d’acreditació i qualifica-
ció professionals perquè les persones amb mancances 
de qualificació professional puguin accedir de manera 
continuada i permanent a un itinerari personalitzat de 
formació per a acreditar llur experiència professional 
o qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball, 
en el marc de la nova llei de formació i qualificació 
professionals que tramita el Parlament.

d) Dotar amb el pressupost suficient els programes de 
formació i inserció i adaptar-los a criteris objectius a 
partir del nombre de joves amb necessitats de forma-
ció i inserció en un determinat territori, perquè no hi 
hagi discriminació ni limitació de drets en l’accés als 
programes.

e) Incloure en la programació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya programes de formació amb pràctiques 
o experiència laboral en sectors emergents, adreçats 
a joves i a persones desocupades de llarga durada 
en activitats sostenibles, com ara serveis ambientals, 
energies renovables, turisme, rehabilitació i edificació 
sostenible o atenció sociosanitària, i també una oferta 
anual de formació en llengües per a persones aturades 
que es puguin ocupar en el sector de l’hostaleria i la 
restauració.

3. Dret al treball de les persones amb discapacitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
el dret al treball de les persones amb discapacitat i a: 

a) Assegurar la dotació econòmica suficient (cinquan-
ta-vuit milions d’euros) per garantir la subvenció i els 
pagaments amb el termini suficient, que facin possible 
el manteniment dels llocs de treball dels centres es-
pecials de treball i de les unitats de suport a l’activitat 
professional, i també dels serveis d’integració laboral, 
dels itineraris d’inserció i del treball amb suport.

b) Mantenir i potenciar, en els processos de contracta-
ció pública que es duguin a terme, tant als departa-
ments de la Generalitat com a les empreses i els or-
ganismes públics, la incorporació de clàusules socials 
per a promoure l’ocupació de persones amb dificultats 
d’inserció en el mercat laboral ordinari. Amb aquesta 
mateixa finalitat, l’insta a impulsar la contractació i la 
subcontractació amb empreses d’inserció o centres es-
pecials de treball.

c) Definir de manera participada i consensuada amb 
totes els organitzacions del sector, un pla estratè-
gic de competitivitat dels centres especials de treball 
que, a partir de la singularitat i especificitat d’aques-
tes empreses de l’economia social a Catalunya, inclo-
gui mesures per a llur sostenibilitat, reestructuració i 
revitalització, amb l’objectiu de garantir-ne la viabili-
tat financera i la competitivitat econòmica mitjançant 

l’impuls de línies de negoci viables, de formació i d’in-
versió.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015

El secretari primer La presidenta
Pere Navarro i Morera Núria de Gispert i Català

Moció 182/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les actuacions per a garantir l’accés als 
subministraments bàsics
Tram. 302-00250/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 49, 19.02.2015, DSPC-P 97

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de fe-
brer de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les actuacions per a garantir l’accés als 
subministraments bàsics (tram. 302-00250/10), pre-
sentada pel diputat Pere Bosch Cuenca, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 106058), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
106113), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 106115) i pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 106130).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya, amb relació a la no vul-
neració dels drets humans a Catalunya, insta el Go-
vern a: 

a) Garantir el dret d’accés a subministraments bàsics 
d’electricitat, aigua i gas de les persones en situació de 
vulnerabilitat.

b) Garantir que no es produeixin talls de subministra-
ment indiscriminats a cap llar de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’aplicació 
de la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en matèria 
de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econò-
mica i relacions de consum, i més específicament en 
l’àmbit de la pobresa energètica, insta el Govern a: 

a) Concretar, en el termini d’un mes, la informació –
en forma de carta i entenedora– que estan obligades 
a proporcionar les empreses subministradores en tot 
avís o comunicació que faci referència a la manca de 
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pagament del servei, en compliment del que estableix 
l’apartat 6 de l’article 252-4 de la Llei 22/2010.

b) Concertar amb les empreses subministradores 
d’electricitat, gas i aigua una campanya informativa, 
adreçada específicament a tots i cadascun dels con-
sumidors de Catalunya, sobre «les tarifes socials i els 
altres ajuts i mesures previstos per a fer front a la po-
bresa energètica», en compliment del que estableix 
l’apartat 10 de l’article 252-4 de la Llei 22/2010.

c) Habilitar permanentment un espai en el portal web 
de la Generalitat per a informar de tots els recursos a 
disposició de consumidors vulnerables, tant pel que fa 
a l’eficiència energètica o l’estalvi d’aigua com a les 
ajudes per a afrontar les despeses.

d) Impulsar, amb les empreses subministradores, 
acords per tal que incorporin en els plans de responsa-
bilitat social i els portals web respectius un apartat es-
pecífic per a informar sobre els recursos i les mesures 
que ofereixen per a combatre la pobresa energètica i la 
dificultat d’accés a l’aigua.

e) Impulsar, en el termini de tres mesos, un pla de for-
mació específic adreçat a tots els professionals dels 
serveis socials bàsics i obert a les entitats socials i al 
personal d’atenció al públic dels ens locals en allò que 
fa referència als recursos disponibles per a afrontar la 
pobresa energètica i l’accés a l’aigua.

f) Habilitar mecanismes de diàleg, prevenció i infor-
mació entre els serveis socials bàsics i les empreses 
subministradores per tal de detectar els usuaris en risc 
de patir interrupcions o talls en els subministraments 
a causa d’impagaments associats a possibles situaci-
ons de vulnerabilitat, en compliment del que estableix 
l’apartat 10 de l’article 252-4 de la Llei 22/2010.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’impuls 
de noves mesures, insta el Govern a: 

a) Establir un mecanisme estable de traspàs de la in-
formació dels usuaris afectats per qualsevol tall en el 
subministrament d’electricitat, gas o aigua i, al mateix 
temps, de l’abast de les ajudes proporcionades per les 
empreses subministradores, les entitats socials i les 
administracions públiques en aquesta matèria. L’accés 
a aquesta informació ha de garantir el que requereix la 
legislació de protecció de dades de caràcter personal.

b) Introduir en les enquestes que elabora regularment 
l’Idescat sobre condicions de vida i hàbits de la pobla-
ció un apartat específic i detallat sobre l’accés als ser-
veis bàsics, en què no només es reculli la capacitat per 
a assumir «la despesa de mantenir l’habitatge a una 
temperatura adequada», tal com es fa actualment, sinó 
que inclogui l’accés a l’aigua i a l’energia.

c) Promoure, per mitjà de les taules d’inclusió social 
o de taules específiques, instruments territorials per a 
coordinar les actuacions en matèria d’accés als sub-
ministraments bàsics, amb presència d’entitats socials, 

ens locals, treballadors socials i empreses subminis-
tradores.

d) Desplegar reglamentàriament, en el termini de trenta 
dies, el Fons d’ajuda per a afectats de la pobresa ener-
gètica, destinat a les persones que no poden afrontar el 
pagament dels rebuts d’electricitat, gas o aigua. Aquest 
reglament ha d’establir els procediments per a accedir a 
les ajudes i ha de concretar la provisió del Fons, el qual 
s’ha de dotar, preferentment, a partir de les aportacions 
que hi facin les empreses subministradores i, addicio-
nalment, de fons propis de la Generalitat.

e) Acordar amb les empreses subministradores i altres 
agents un programa que incorpori assessorament gra-
tuït i subvencions o intervencions directes per tal de 
millorar l’eficiència energètica o l’estalvi d’aigua en els 
habitatges, amb una especial remarca en les famílies 
més vulnerables.

f) Introduir, per mitjà del Fons d’ajuda per a afec-
tats de la pobresa energètica, un mecanisme específic 
d’ajudes per als usuaris que no poden afrontar la des-
pesa del gas embotellat i la llenya.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació al dret dels 
ciutadans d’accés a l’aigua, insta el Govern a: 

a) Elaborar, en el termini de sis mesos, un informe 
que reculli totes les experiències que impulsen les ad-
ministracions locals o les entitats socials relatives al 
combat contra la pobresa energètica i l’accés a l’aigua.

b) Presentar-li, en el termini de quatre mesos, una ava-
luació del cànon social de l’aigua i, a partir d’aquesta, 
impulsar en el proper exercici pressupostari els can-
vis legislatius necessaris per a garantir un subminis-
trament bàsic d’aigua de 60 litres per persona i dia gra-
tuït a tots els habitatges de consumidors vulnerables 
segons la definició establerta. En aquests habitatges el 
cànon social que l’Agència Catalana de l’Aigua aplica 
als consums iguals o inferiors als 18 metres cúbics per 
habitatge i trimestre ha de passar a ésser gratuït per 
aquesta mateixa quantitat d’aigua consumida.

c) Crear un servei de suport i assessorament als ajunta-
ments que vulguin recuperar la gestió pública del ser-
vei de subministrament d’aigua, a fi de millorar-la i 
vèncer les dificultats tècniques i polítiques d’un procés 
de remunicipalització.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació a la defini-
ció d’un marc del treball per a un estat propi, insta el 
Govern a elaborar, en el termini de sis mesos, un infor-
me sobre el dret d’accés als subministraments bàsics en 
l’escenari d’una Catalunya independent que parteixi de 
la concreció d’unes tarifes socials i d’un sistema trans-
parent i just per a regular els preus públics.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2015

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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