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El Govern proposa reforçar la plantilla de docents amb 140M€ i elevar la
partida per als programes de garantia de rendes fins als 288M€
L’executiu ha tramès avui al grup parlamentari de la CUP-CC un document que inclou
mesures en matèria fiscalitat, ensenyament, renda garantida de ciutadania i transparència,
entre altres.

El govern de la Generalitat ha tramès avui al grup parlamentari de la CUP-Crida Constituent
la proposta d’acord per a l’aprovació definitiva del projecte de llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. Actualment, tant el projecte de llei de Pressupostos com el
projecte de llei de mesures i altres impostos (llei d’acompanyament) es troben en fase de
tramitació parlamentària, a partir d’un acord entre el Govern i el grup parlamentari de la
CUP-CC.
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 augmenta la despesa social en
1.170 milions d’euros respecte dels darrers pressupostos aprovats (2015), i preveu un
increment dels ingressos d’un 7,8%. També habilita les partides per garantir els recursos
necessaris en matèria d’organització i gestió per portar a terme el referèndum sobre el futur
polític de Catalunya.
La proposta d’acord presentada avui s’estructura al voltant de sis grans blocs: fiscalitat;
ensenyament; renda garantida de ciutadania; creació de fons; transparència i supervisió de
la despesa pública i banc de terres.
FISCALITAT: Nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica
A més dels nous impostos i les modificacions tributàries ja previstes a la llei de mesures
(que suposaran una recaptació estimada de 180M anuals), la proposta incorpora dues noves
figures tributàries:
-

Impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, que
aportaria, un cop estigui plenament consolidat, uns ingressos de 77M€, que tindrien
un caràcter finalista. Altres impostos ambientals plantejats pel grup parlamentari de la
CUP-CC es debatran en el marc de la llei de canvi climàtic que actualment s’està
tramitant al Parlament de Catalunya.

-

Impost sobre els actius no productius: L’aprovació d’aquest impost forma part de
l’acord polític pressupostari, tot i que, per major operativitat, es tramita de forma
paral•lela al Parlament en forma de proposició de llei presentada pels grups
parlamentaris de la CUP – Crida Constituent i Junts pel Sí.
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ENSENYAMENT: La plantilla de docents supera la de l’any 2010
Es proposa l’increment del pressupost destinat a contractació de nous docents en 140
milions d’euros, que es distribuirien de la següent manera:
•
•

Reducció d’una hora lectiva a mestres i professors (cost de contractació de nou
personal): 111,6M. D’aquesta manera, es cobreix el 50% de la demanda de les dues
hores lectives de les organitzacions sindicals de docents.
Contractació de professorat per a reforç i millora de la qualitat educativa: 28,4M.

Amb l’increment de dotacions previst en el projecte de pressupostos del 2017 i la millora
addicional proposada avui, la dotació total de docents per al curs 2017-2018 se situarà en
76.068 persones, 4.893 més que l’any 2010.
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: Es triplica la dotació pressupostària per als
programes de garantia de rendes des del 2010
El projecte de llei de pressupostos 2017 preveu 208 milions d’euros per a prestacions
econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció (35 milions més que el darrer pressupost
aprovat) i 35 milions addicionals per a polítiques d’inserció laboral associades al programa
de la RMI.
El Govern proposa crear un Fons per a la cohesió social i garantia de rendes dotat amb
45 milions d’euros destinat a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una prestació que
actualment s’està tramitant al Parlament de Catalunya. Un cop la RGC entri en vigor, els
actuals preceptors de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) passaran a rebre la nova prestació,
resultant en total una dotació pressupostària de 253 milions per a la RGC i 35 milions
complementaris per a polítiques d’inserció laboral associades al programa RMI. La proposta
suposa multiplicar per 2,89 la dotació pressupostària per als programes de garantia de
rendes des del 2010 (de 99,5M a 288M).
CREACIÓ DE 9 FONS PRESSUPOSTARIS
La proposta també inclou la creació de 9 fons pressupostaris que es finançaran amb crèdit
procedents de baixes en altres partides del pressupost. El detall d’aquests nous instruments
és el següent:
1. Fons estructurals de cohesió social i garantia de rendes, dotat amb 45
milions d’euros destinat a la Renda Garantida de Ciutadania, un cop sigui
aprovada pel Parlament de Catalunya.
2. Fons estructurals per a la cobertura pública de necessitats i equipaments
formatius, amb un pressupost de 140 milions d’euros. L’objectiu és garantir
durant el curs 2017-2018 la continuïtat de totes les millores proposades en
matèria d’ensenyament i que no estan incloses en el projecte de llei de
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pressupostos de la Generalitat 2017. El romanent d’aquest curs a 31 de
desembre del 2017 s’aplicaria durant la resta del curs i dins de l’exercici 2018.

3. Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal, destinat a
finançar la posada en marxa del Mecanisme català de prevenció i lluita contra la
corrupció i el frau. D’acord amb el text, el Fons es nodriria dels ingressos
percebuts per la Generalitat en “concepte d’indemnització en els procediments
judicials vinculats a delictes de corrupció”, és a dir aquells comesos “contra el
patrimoni i l’ordre socioeconòmic i contra l’administració pública en què la part
perjudicada sigui la Generalitat o qualsevol dels seus organismes dependents”.

4. Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials.
Segons el document, aquest fons es dotaria a partir de recursos procedents de
l’Impost sobre els a habitatges buits i gestionat pel departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.

5. Fons d’ajuda a la cooperació, que té com a finalitat incrementar els
recursos destinats a les polítiques de cooperació al desenvolupament i, al
mateix temps, donar compliment al Pla Director de Cooperació al
desenvolupament 2015-2018. La seva dotació serà de 500.000 euros addicionals
als que ja s’inclouen en el projecte de llei de pressupostos 2017 destinats a
aquestes polítiques.

6. Fons de lluita contra el canvi climàtic i Fons de patrimoni natural. Ambdós
fons es finançaran, en un primer moment, amb el 50% dels ingressos recaptats
per l’Impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. L’objectiu
és que, posteriorment, s’incorporin els recursos procedents d’altres figures
tributàries de nova creació per part de la Llei de canvi climàtic que actualment es
troba en tràmit parlamentari.

7. Fons de patrimoni natural

8. Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria
d’igualtat entre gèneres, com a mecanisme per finançar iniciatives formatives
entre els treballadors per fer efectiva la transversalitat de gènere i la integració de
la perspectiva de gènere “en tots els nivells i dimensions de la política i de
prevenció de l’assetjament sexual a l’àmbit laboral”. El Fons es dotarà amb les
partides corresponents en els pressupostos de la Generalitat, amb un mínim de
100.000 euros. D’acord amb la proposta, s’especifica que addicionalment s’obrirà
una línia de suport i col•laboració a projectes en matèria d’igualtat i de prevenció
de la violència que presentin les entitats feministes.
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9. Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia
cooperativa. La voluntat és crear aquest nou instrument “per al rescat
d’empreses industrials que es trobin en situació crítica i que decideixin orientar-se
cap a la propietat cooperativa”. També es preveu que financi “mesures per al
foment de l’economia cooperativa cap a un model basat en la innovació,
l’economia ecològica i l’orientació de la producció cap a la demanda interna amb
mètodes democràtics de gestió, propietat i control” i que promogui la creació de
cooperatives i societats laborals en general, i de joves, majors de 50 anys i
persones aturades en especial, a través d’ajuts a la inversió, i de mesures com
l’assessorament, l’acompanyament i suport a l’inici de l’activitat.

TRANSPARÈNCIA I SUPERVISIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA: Auditoria de grans
projectes d’inversió
La proposta del Govern també incorpora algunes mesures ja incloses en la Llei
d’Acompanyament dels pressupostos en matèria de contractació pública o d’altres com ara
la creació del Registre de subvencions i Ajuts de Catalunya; o la inclusió de la figura de la
denúncia per escrit –ja sigui d’una persona física o jurídica- com a subjecte amb potestat
d’instar a la Sindicatura de Comptes a exercir la seva funció fiscalitzadora.
En aquest document, a més, es concreta i s’amplia l’abast d’una mesura ja prevista al
projecte de Llei que insta al Govern a “donar comptes al Parlament” i realitzar “dins del
termini d’un any” un “informe extraordinari de control financer” sobre els contractes vigents
dels projectes de construcció de la Línia 9 del metro de Barcelona i del Canal SegarraGarrigues.

BANC PÚBLIC DE TERRES en un termini de nou mesos
Finalment, el document incorporació la creació del Banc de Terres o un instrument anàleg,
en un termini de 9 mesos. L’objectiu és “garantir el màxim aprofitament dels sòls no
urbanitzables agraris i forestals propietat de la Generalitat de Catalunya que es trobin fora
del espais naturals de protecció especial (ENPE)”.
D’acord amb la proposta, aquesta entitat estarà formada tant per béns patrimonials com de
domini públic de la Generalitat, assignats als diversos Departaments o adscrits al seu sector
públic, fins el moment en que el planejament urbanístic els classifiqui com a sòl
urbanitzable”.
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El Govern proposa reforçar la plantilla de docents amb 140M€ i elevar la
partida per als programes de garantia de rendes fins als 288M€
L’executiu ha tramès avui al grup parlamentari de la CUP-CC un document que inclou
mesures en matèria fiscalitat, ensenyament, renda garantida de ciutadania i transparència,
entre altres.

El govern de la Generalitat ha tramès avui al grup parlamentari de la CUP-Crida Constituent
la proposta d’acord per a l’aprovació definitiva del projecte de llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. Actualment, tant el projecte de llei de Pressupostos com el
projecte de llei de mesures i altres impostos (llei d’acompanyament) es troben en fase de
tramitació parlamentària, a partir d’un acord entre el Govern i el grup parlamentari de la
CUP-CC.
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 augmenta la despesa social en
1.170 milions d’euros respecte dels darrers pressupostos aprovats (2015), i preveu un
increment dels ingressos d’un 7,8%. També habilita les partides per garantir els recursos
necessaris en matèria d’organització i gestió per portar a terme el referèndum sobre el futur
polític de Catalunya.
La proposta d’acord presentada avui s’estructura al voltant de sis grans blocs: fiscalitat;
ensenyament; renda garantida de ciutadania; creació de fons; transparència i supervisió de
la despesa pública i banc de terres.
FISCALITAT: Nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica
A més dels nous impostos i les modificacions tributàries ja previstes a la llei de mesures
(que suposaran una recaptació estimada de 180M anuals), la proposta incorpora dues noves
figures tributàries:
-

Impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, que
aportaria, un cop estigui plenament consolidat, uns ingressos de 77M€, que tindrien
un caràcter finalista. Altres impostos ambientals plantejats pel grup parlamentari de la
CUP-CC es debatran en el marc de la llei de canvi climàtic que actualment s’està
tramitant al Parlament de Catalunya.

-

Impost sobre els actius no productius: L’aprovació d’aquest impost forma part de
l’acord polític pressupostari, tot i que, per major operativitat, es tramita de forma
paral•lela al Parlament en forma de proposició de llei presentada pels grups
parlamentaris de la CUP – Crida Constituent i Junts pel Sí.
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ENSENYAMENT: La plantilla de docents supera la de l’any 2010
Es proposa l’increment del pressupost destinat a contractació de nous docents en 140
milions d’euros, que es distribuirien de la següent manera:
•
•

Reducció d’una hora lectiva a mestres i professors (cost de contractació de nou
personal): 111,6M. D’aquesta manera, es cobreix el 50% de la demanda de les dues
hores lectives de les organitzacions sindicals de docents.
Contractació de professorat per a reforç i millora de la qualitat educativa: 28,4M.

Amb l’increment de dotacions previst en el projecte de pressupostos del 2017 i la millora
addicional proposada avui, la dotació total de docents per al curs 2017-2018 se situarà en
76.068 persones, 4.893 més que l’any 2010.
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: Es triplica la dotació pressupostària per als
programes de garantia de rendes des del 2010
El projecte de llei de pressupostos 2017 preveu 208 milions d’euros per a prestacions
econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció (35 milions més que el darrer pressupost
aprovat) i 35 milions addicionals per a polítiques d’inserció laboral associades al programa
de la RMI.
El Govern proposa crear un Fons per a la cohesió social i garantia de rendes dotat amb
45 milions d’euros destinat a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una prestació que
actualment s’està tramitant al Parlament de Catalunya. Un cop la RGC entri en vigor, els
actuals preceptors de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) passaran a rebre la nova prestació,
resultant en total una dotació pressupostària de 253 milions per a la RGC i 35 milions
complementaris per a polítiques d’inserció laboral associades al programa RMI. La proposta
suposa multiplicar per 2,89 la dotació pressupostària per als programes de garantia de
rendes des del 2010 (de 99,5M a 288M).
CREACIÓ DE 9 FONS PRESSUPOSTARIS
La proposta també inclou la creació de 9 fons pressupostaris que es finançaran amb crèdit
procedents de baixes en altres partides del pressupost. El detall d’aquests nous instruments
és el següent:
1. Fons estructurals de cohesió social i garantia de rendes, dotat amb 45
milions d’euros destinat a la Renda Garantida de Ciutadania, un cop sigui
aprovada pel Parlament de Catalunya.
2. Fons estructurals per a la cobertura pública de necessitats i equipaments
formatius, amb un pressupost de 140 milions d’euros. L’objectiu és garantir
durant el curs 2017-2018 la continuïtat de totes les millores proposades en
matèria d’ensenyament i que no estan incloses en el projecte de llei de
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pressupostos de la Generalitat 2017. El romanent d’aquest curs a 31 de
desembre del 2017 s’aplicaria durant la resta del curs i dins de l’exercici 2018.

3. Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal, destinat a
finançar la posada en marxa del Mecanisme català de prevenció i lluita contra la
corrupció i el frau. D’acord amb el text, el Fons es nodriria dels ingressos
percebuts per la Generalitat en “concepte d’indemnització en els procediments
judicials vinculats a delictes de corrupció”, és a dir aquells comesos “contra el
patrimoni i l’ordre socioeconòmic i contra l’administració pública en què la part
perjudicada sigui la Generalitat o qualsevol dels seus organismes dependents”.

4. Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials.
Segons el document, aquest fons es dotaria a partir de recursos procedents de
l’Impost sobre els a habitatges buits i gestionat pel departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.

5. Fons d’ajuda a la cooperació, que té com a finalitat incrementar els
recursos destinats a les polítiques de cooperació al desenvolupament i, al
mateix temps, donar compliment al Pla Director de Cooperació al
desenvolupament 2015-2018. La seva dotació serà de 500.000 euros addicionals
als que ja s’inclouen en el projecte de llei de pressupostos 2017 destinats a
aquestes polítiques.

6. Fons de lluita contra el canvi climàtic i Fons de patrimoni natural. Ambdós
fons es finançaran, en un primer moment, amb el 50% dels ingressos recaptats
per l’Impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. L’objectiu
és que, posteriorment, s’incorporin els recursos procedents d’altres figures
tributàries de nova creació per part de la Llei de canvi climàtic que actualment es
troba en tràmit parlamentari.

7. Fons de patrimoni natural

8. Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria
d’igualtat entre gèneres, com a mecanisme per finançar iniciatives formatives
entre els treballadors per fer efectiva la transversalitat de gènere i la integració de
la perspectiva de gènere “en tots els nivells i dimensions de la política i de
prevenció de l’assetjament sexual a l’àmbit laboral”. El Fons es dotarà amb les
partides corresponents en els pressupostos de la Generalitat, amb un mínim de
100.000 euros. D’acord amb la proposta, s’especifica que addicionalment s’obrirà
una línia de suport i col•laboració a projectes en matèria d’igualtat i de prevenció
de la violència que presentin les entitats feministes.
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9. Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia
cooperativa. La voluntat és crear aquest nou instrument “per al rescat
d’empreses industrials que es trobin en situació crítica i que decideixin orientar-se
cap a la propietat cooperativa”. També es preveu que financi “mesures per al
foment de l’economia cooperativa cap a un model basat en la innovació,
l’economia ecològica i l’orientació de la producció cap a la demanda interna amb
mètodes democràtics de gestió, propietat i control” i que promogui la creació de
cooperatives i societats laborals en general, i de joves, majors de 50 anys i
persones aturades en especial, a través d’ajuts a la inversió, i de mesures com
l’assessorament, l’acompanyament i suport a l’inici de l’activitat.

TRANSPARÈNCIA I SUPERVISIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA: Auditoria de grans
projectes d’inversió
La proposta del Govern també incorpora algunes mesures ja incloses en la Llei
d’Acompanyament dels pressupostos en matèria de contractació pública o d’altres com ara
la creació del Registre de subvencions i Ajuts de Catalunya; o la inclusió de la figura de la
denúncia per escrit –ja sigui d’una persona física o jurídica- com a subjecte amb potestat
d’instar a la Sindicatura de Comptes a exercir la seva funció fiscalitzadora.
En aquest document, a més, es concreta i s’amplia l’abast d’una mesura ja prevista al
projecte de Llei que insta al Govern a “donar comptes al Parlament” i realitzar “dins del
termini d’un any” un “informe extraordinari de control financer” sobre els contractes vigents
dels projectes de construcció de la Línia 9 del metro de Barcelona i del Canal SegarraGarrigues.

BANC PÚBLIC DE TERRES en un termini de nou mesos
Finalment, el document incorporació la creació del Banc de Terres o un instrument anàleg,
en un termini de 9 mesos. L’objectiu és “garantir el màxim aprofitament dels sòls no
urbanitzables agraris i forestals propietat de la Generalitat de Catalunya que es trobin fora
del espais naturals de protecció especial (ENPE)”.
D’acord amb la proposta, aquesta entitat estarà formada tant per béns patrimonials com de
domini públic de la Generalitat, assignats als diversos Departaments o adscrits al seu sector
públic, fins el moment en que el planejament urbanístic els classifiqui com a sòl
urbanitzable”.
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El Govern proposa reforçar la plantilla de docents amb 140M€ i elevar la
partida per als programes de garantia de rendes fins als 288M€
L’executiu ha tramès avui al grup parlamentari de la CUP-CC un document que inclou
mesures en matèria fiscalitat, ensenyament, renda garantida de ciutadania i transparència,
entre altres.

El govern de la Generalitat ha tramès avui al grup parlamentari de la CUP-Crida Constituent
la proposta d’acord per a l’aprovació definitiva del projecte de llei de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. Actualment, tant el projecte de llei de Pressupostos com el
projecte de llei de mesures i altres impostos (llei d’acompanyament) es troben en fase de
tramitació parlamentària, a partir d’un acord entre el Govern i el grup parlamentari de la
CUP-CC.
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2017 augmenta la despesa social en
1.170 milions d’euros respecte dels darrers pressupostos aprovats (2015), i preveu un
increment dels ingressos d’un 7,8%. També habilita les partides per garantir els recursos
necessaris en matèria d’organització i gestió per portar a terme el referèndum sobre el futur
polític de Catalunya.
La proposta d’acord presentada avui s’estructura al voltant de sis grans blocs: fiscalitat;
ensenyament; renda garantida de ciutadania; creació de fons; transparència i supervisió de
la despesa pública i banc de terres.
FISCALITAT: Nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica
A més dels nous impostos i les modificacions tributàries ja previstes a la llei de mesures
(que suposaran una recaptació estimada de 180M anuals), la proposta incorpora dues noves
figures tributàries:
-

Impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, que
aportaria, un cop estigui plenament consolidat, uns ingressos de 77M€, que tindrien
un caràcter finalista. Altres impostos ambientals plantejats pel grup parlamentari de la
CUP-CC es debatran en el marc de la llei de canvi climàtic que actualment s’està
tramitant al Parlament de Catalunya.

-

Impost sobre els actius no productius: L’aprovació d’aquest impost forma part de
l’acord polític pressupostari, tot i que, per major operativitat, es tramita de forma
paral•lela al Parlament en forma de proposició de llei presentada pels grups
parlamentaris de la CUP – Crida Constituent i Junts pel Sí.
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ENSENYAMENT: La plantilla de docents supera la de l’any 2010
Es proposa l’increment del pressupost destinat a contractació de nous docents en 140
milions d’euros, que es distribuirien de la següent manera:
•
•

Reducció d’una hora lectiva a mestres i professors (cost de contractació de nou
personal): 111,6M. D’aquesta manera, es cobreix el 50% de la demanda de les dues
hores lectives de les organitzacions sindicals de docents.
Contractació de professorat per a reforç i millora de la qualitat educativa: 28,4M.

Amb l’increment de dotacions previst en el projecte de pressupostos del 2017 i la millora
addicional proposada avui, la dotació total de docents per al curs 2017-2018 se situarà en
76.068 persones, 4.893 més que l’any 2010.
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: Es triplica la dotació pressupostària per als
programes de garantia de rendes des del 2010
El projecte de llei de pressupostos 2017 preveu 208 milions d’euros per a prestacions
econòmiques de la Renda Mínima d’Inserció (35 milions més que el darrer pressupost
aprovat) i 35 milions addicionals per a polítiques d’inserció laboral associades al programa
de la RMI.
El Govern proposa crear un Fons per a la cohesió social i garantia de rendes dotat amb
45 milions d’euros destinat a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una prestació que
actualment s’està tramitant al Parlament de Catalunya. Un cop la RGC entri en vigor, els
actuals preceptors de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) passaran a rebre la nova prestació,
resultant en total una dotació pressupostària de 253 milions per a la RGC i 35 milions
complementaris per a polítiques d’inserció laboral associades al programa RMI. La proposta
suposa multiplicar per 2,89 la dotació pressupostària per als programes de garantia de
rendes des del 2010 (de 99,5M a 288M).
CREACIÓ DE 9 FONS PRESSUPOSTARIS
La proposta també inclou la creació de 9 fons pressupostaris que es finançaran amb crèdit
procedents de baixes en altres partides del pressupost. El detall d’aquests nous instruments
és el següent:
1. Fons estructurals de cohesió social i garantia de rendes, dotat amb 45
milions d’euros destinat a la Renda Garantida de Ciutadania, un cop sigui
aprovada pel Parlament de Catalunya.
2. Fons estructurals per a la cobertura pública de necessitats i equipaments
formatius, amb un pressupost de 140 milions d’euros. L’objectiu és garantir
durant el curs 2017-2018 la continuïtat de totes les millores proposades en
matèria d’ensenyament i que no estan incloses en el projecte de llei de
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pressupostos de la Generalitat 2017. El romanent d’aquest curs a 31 de
desembre del 2017 s’aplicaria durant la resta del curs i dins de l’exercici 2018.

3. Fons especial per a la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal, destinat a
finançar la posada en marxa del Mecanisme català de prevenció i lluita contra la
corrupció i el frau. D’acord amb el text, el Fons es nodriria dels ingressos
percebuts per la Generalitat en “concepte d’indemnització en els procediments
judicials vinculats a delictes de corrupció”, és a dir aquells comesos “contra el
patrimoni i l’ordre socioeconòmic i contra l’administració pública en què la part
perjudicada sigui la Generalitat o qualsevol dels seus organismes dependents”.

4. Fons estructural per a la cobertura pública de necessitats residencials.
Segons el document, aquest fons es dotaria a partir de recursos procedents de
l’Impost sobre els a habitatges buits i gestionat pel departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge.

5. Fons d’ajuda a la cooperació, que té com a finalitat incrementar els
recursos destinats a les polítiques de cooperació al desenvolupament i, al
mateix temps, donar compliment al Pla Director de Cooperació al
desenvolupament 2015-2018. La seva dotació serà de 500.000 euros addicionals
als que ja s’inclouen en el projecte de llei de pressupostos 2017 destinats a
aquestes polítiques.

6. Fons de lluita contra el canvi climàtic i Fons de patrimoni natural. Ambdós
fons es finançaran, en un primer moment, amb el 50% dels ingressos recaptats
per l’Impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. L’objectiu
és que, posteriorment, s’incorporin els recursos procedents d’altres figures
tributàries de nova creació per part de la Llei de canvi climàtic que actualment es
troba en tràmit parlamentari.

7. Fons de patrimoni natural

8. Fons de formació del personal d’administracions públiques en matèria
d’igualtat entre gèneres, com a mecanisme per finançar iniciatives formatives
entre els treballadors per fer efectiva la transversalitat de gènere i la integració de
la perspectiva de gènere “en tots els nivells i dimensions de la política i de
prevenció de l’assetjament sexual a l’àmbit laboral”. El Fons es dotarà amb les
partides corresponents en els pressupostos de la Generalitat, amb un mínim de
100.000 euros. D’acord amb la proposta, s’especifica que addicionalment s’obrirà
una línia de suport i col•laboració a projectes en matèria d’igualtat i de prevenció
de la violència que presentin les entitats feministes.
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9. Fons transversal de reactivació econòmica i foment de l’economia
cooperativa. La voluntat és crear aquest nou instrument “per al rescat
d’empreses industrials que es trobin en situació crítica i que decideixin orientar-se
cap a la propietat cooperativa”. També es preveu que financi “mesures per al
foment de l’economia cooperativa cap a un model basat en la innovació,
l’economia ecològica i l’orientació de la producció cap a la demanda interna amb
mètodes democràtics de gestió, propietat i control” i que promogui la creació de
cooperatives i societats laborals en general, i de joves, majors de 50 anys i
persones aturades en especial, a través d’ajuts a la inversió, i de mesures com
l’assessorament, l’acompanyament i suport a l’inici de l’activitat.

TRANSPARÈNCIA I SUPERVISIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA: Auditoria de grans
projectes d’inversió
La proposta del Govern també incorpora algunes mesures ja incloses en la Llei
d’Acompanyament dels pressupostos en matèria de contractació pública o d’altres com ara
la creació del Registre de subvencions i Ajuts de Catalunya; o la inclusió de la figura de la
denúncia per escrit –ja sigui d’una persona física o jurídica- com a subjecte amb potestat
d’instar a la Sindicatura de Comptes a exercir la seva funció fiscalitzadora.
En aquest document, a més, es concreta i s’amplia l’abast d’una mesura ja prevista al
projecte de Llei que insta al Govern a “donar comptes al Parlament” i realitzar “dins del
termini d’un any” un “informe extraordinari de control financer” sobre els contractes vigents
dels projectes de construcció de la Línia 9 del metro de Barcelona i del Canal SegarraGarrigues.

BANC PÚBLIC DE TERRES en un termini de nou mesos
Finalment, el document incorporació la creació del Banc de Terres o un instrument anàleg,
en un termini de 9 mesos. L’objectiu és “garantir el màxim aprofitament dels sòls no
urbanitzables agraris i forestals propietat de la Generalitat de Catalunya que es trobin fora
del espais naturals de protecció especial (ENPE)”.
D’acord amb la proposta, aquesta entitat estarà formada tant per béns patrimonials com de
domini públic de la Generalitat, assignats als diversos Departaments o adscrits al seu sector
públic, fins el moment en que el planejament urbanístic els classifiqui com a sòl
urbanitzable”.

