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SESSIó NÚM. 20

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i tretze minuts. 
Presideix Ferran Falcó i Isern, acompanyat de la vicepre-
sidenta, Rosa Amorós i Capdevila, i del secretari, David 
Companyon i Costa. Assisteix la Mesa el lletrat Esther 
Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santaca-
na, Violant Cervera i Gòdia, Xavier Cima Ruiz i Joan Re-
casens i Guinot, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere 
Bosch Cuenca i Jordi Solé i Ferrando, pel G. P. d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, 
Ferran Pedret i Santos i Núria Segú Ferré, pel G. P. So-
cialista; Rafael López i Rueda, Fernando Sánchez Cos-
ta i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya; Laura Massana Mas, pel G. P. d’Iniciativa  
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i José 
María Espejo-Saavedra Conesa, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Benestar So-
cial i Família, Neus Munté i Fernàndez, acompanyada de 
la secretària general, Maria Dolors Rusinés i Bonet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Famí-
lia sobre els objectius del seu departament (tram. 355-
00047/10). Comissió de Benestar, Família i Immigració. 
Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Fa-
mília sobre l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a 
Catalunya (tram. 355-00096/10). Comissió de Benestar, 
Família i Immigració. Sessió informativa.

3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre el deute amb les entitats de dones i feministes del 
2011 (tram. 311-00548/10). Marta Ribas Frías, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 114, 43).

4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre el deute amb les entitats de dones i feministes del 
2012 (tram. 311-00549/10). Marta Ribas Frías, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Substanciació (text presentat: BOPC 114, 43).

5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre el calendari previst de pagament del deute a les 
entitats de dones i feministes (tram. 311-00550/10). Marta 
Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació 
(text presentat: BOPC 114, 44).

6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre la previsió d’obrir alguna convocatòria d’ajuts per a 
entitats de dones i feministes (tram. 311-00551/10). Marta 
Ribas Frías, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació 
(text presentat: BOPC 114, 44).

El president

Bé, bona tarda a tots. Demanaria que anéssiu prenent 
el vostre seient, també els membres de la Mesa... Molt 
bé, sembla que ja hi són tots els grups, veritat? Lle- 
vat del Grup Mixt...

En tot cas, comencem aquesta Comissió de Benestar, 
Família i Immigració donant la benvinguda, evident-
ment, a la consellera Munté i a tot el seu equip; a la 
seva secretària general, que està a la seva dreta, però 
també a tot el seu equip, que seu al final d’aquesta sala.

Projecte i proposició de llei
acumulats (nomenament de les ponències) 
(tram. 200-00002/10 i 202-00035/10)

Primer de tot, consellera, si em permets, demanaré als 
grups parlamentaris de substanciar dos punts que te-
nen a veure amb la necessitat que té el Parlament de 
comptar ja amb els noms de les persones que seran 
nomenades ponents en dos projectes que ara estan en 
tramitació. Un és la Proposició de llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per 
l’eradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfò-
bia, i l’altre és per al Projecte de la llei d’accessibilitat.

Per tant, si els grups parlamentaris em volguessin dir 
els seus ponents, avançaríem aquests dos punts abans 
d’entrar en la substanciació de la compareixença de la 
consellera.

Pel Grup d’Esquerra Republicana?

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyor president. No, en el primer cas 
la ponent seria l’honorable Anna Simó, i en el segon 
cas, qui li parla.

El president

Moltes gràcies. El Grup Socialista...

Eva Granados Galiano

Per a la llei de l’homofòbia és el Jaume Collboni, i per 
a la d’accessibilitat és la Núria Segú.

El president

Grup Parlamentari Popular de Catalunya, senyor 
López...

Rafael López i Rueda

Senyor president, la llei LGTB la portarà la Dolors 
López, i la d’accessibilitat, el Rafa López.

El president

Diputada Massana, del Grup d’Iniciativa - Esquerra 
Unida...



Sèrie C - Núm. 337 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de febrer de 2014

COMISSIó DE BENESTAR, FAMíLIA I IMMIGRACIó, SESSIó NÚM. 20  4

Laura Massana Mas

Sí, president, l’LGTB la portarà el senyor David Com-
panyon, i la Llei d’accessibilitat, jo mateixa.

El president

El senyor Espejo, del Grup de Ciutadans...

José María Espejo-Saavedra Conesa

Sí, president, l’LGTB la portarà José Manuel Villegas, 
i la d’accessibilitat, jo mateix.

El president

Moltes gràcies. I, finalment, el Grup de Convergència 
i Unió, diputada Cervera...

Violant Cervera i Gòdia

La d’accessibilitat, la diputada Anna Figueras, i 
l’LGTB, jo mateixa.

El president

Molt bé. Doncs, queda registrat en l’acta de la sessió.

Sessions informatives
acumulades amb la consellera de Benestar 
Social i Família relatives als objectius 
del seu departament i a l’Informe sobre 
l’estat dels serveis socials a Catalunya 
(tram. 355-00047/10 i 355-00096/10)

Podem continuar, ara sí, donant la benvinguda una al-
tra vegada a la consellera.

La veritat és que hi han moltes..., o algunes sessions 
informatives amb la consellera que han demanat els 
grups i que els grups han acordat. En tot cas, avui en 
podem veure dues: una, sobre els objectius del seu de-
partament, així, genèrica, i una altra, sobre l’Informe 
sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya.

Per fer aquesta intervenció la consellera..., jo crec que 
trenta minuts o el que es pugui acabar allargant a par-
tir d’aquests trenta minuts, si li sembla bé a la conse-
llera, i en tot cas els grups, per una rèplica de deu..., 
i en tot cas, si la consellera després volgués matisar, 
contestar, dir alguna altra qüestió, s’obriria un torn 
que, en funció de l’hora en què estiguem, jo el donaria 
o de tres o de cinc minuts per a cada un dels grups. Fi-
nalment substanciaríem les preguntes orals, que tam-
bé estan a l’ordre del dia que tots vostès tenen, i que les 
faríem de manera conjunta, eh?, totes les preguntes.

Per tant, sense més dilació, donem la benvinguda i li do-
nem també la paraula a la consellera Munté. Endavant.

La consellera de Benestar Social i Família  
(Neus Munté i Fernàndez)

Moltes gràcies, president. Membres de la Mesa, 
lletrada, diputats i diputades, compareixem avui, 
efectivament, amb dues temàtiques diferents, si bé  

complementàries; una té a veure amb l’Informe so-
bre l’estat dels serveis socials a Catalunya.

Voldria fer una prèvia. De fet, compareixem per ex-
plicar l’informe corresponent a l’any 2012, si bé tenim 
en una fase d’elaboració molt elevada l’informe cor- 
responent a l’any 2013. Com saben, aquest informe fi-
nalment qui l’elabora és el Consell General de Serveis 
Socials, que de fet està ja elaborant les al·legacions cor-
responents a l’exercici del 2013. Els el vam presentar 
fa escassament una setmana, estem encara en fase d’al-
legacions, i quan finalitzi aquesta fase d’al·legacions  
i compilem tot el document serà elevat a govern i, tal 
com és mandat de la Llei de serveis socials, el torna-
rem a trametre al Parlament.

Per tant, avui, si em permeten, malgrat que estricta-
ment informaríem sobre l’estat dels serveis socials a 
Catalunya 2012, ens permetem actualitzar les dades. 
Per això els hem lliurat una breu documentació fins 
on hem pogut arribar per allò que respecta a l’any 
2013, perquè entenem que té bastant sentit, i no fer-ho, 
doncs..., lògicament, quan vostès rebin com a grups 
parlamentaris, com a diputats, l’informe del 2013, són 
molt lliures de tornar-nos a cridar a comparèixer per 
parlar-ne, però ens semblava que avui valia la pena po-
der fer-ho de la manera més actualitzada possible.

Aquest informe segueix l’estructura dels anteriors in-
formes, bàsicament amb els següents blocs temàtics: 
una anàlisi de context i de quines són les necessitats 
socials prioritàries a casa nostra, i un segon bloc on 
analitzem les accions que el sistema català de serveis 
socials disposa davant d’aquestes necessitats. I són 
tres les categories de necessitats que es correlacionen 
amb les que recull l’article 3.2 de la Llei de serveis so-
cials: les situacions de necessitat per manca d’autono-
mia, entenent que parlem de persones que requereixen 
un suport per la seva situació de dependència; unes se-
gones situacions de necessitat relacional, i finalment, 
situacions de necessitat material i instrumental, és a 
dir, les pròpies de la subsistència.

Començaríem parlant de les situacions de necessitat 
per manca d’autonomia. Parlem de persones que, per 
raons derivades de la seva edat, malaltia, discapacitat, 
necessiten l’atenció d’altres persones o ajuts per rea-
litzar activitats bàsiques de la vida diària. Dins d’aquí 
trobaríem encara dues subcategories: les que tenen a 
veure amb la dependència, totes les incloses en la Llei 
de la dependència, o bé de l’àmbit de la discapacitat, 
entenent la restricció, l’absència de capacitat per fer 
una activitat dins del marge del que es considera nor-
mal segons l’OMS.

L’envelliment de la població és determinant en aquesta 
categoria. L’any 2012 a Catalunya hi ha 110 persones de 
més de seixanta-cinc anys per cada 100 persones me- 
nors de quinze, i 15 persones de vuitanta-cinc anys 
i més per cada 100 persones de seixanta-cinc anys i 
més. Estem parlant dels índexs d’envelliment i de so-
breenvelliment.

L’any 2013 a Catalunya la discapacitat reconeguda 
afectava el 6,8 per cent de la població. Si ho mirem 
per sexes, el 50,9 per cent de persones amb discapa-
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citat són dones. En les franges superiors als quaranta-
cinc anys es concentra el 77,6 per cent de la població.

I en aquesta categoria l’acció del sistema es concreta, 
entre d’altres, en el següent. Podríem parlar aquí que 
des de l’entrada en vigor de la Llei de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situa- 
ció de dependència, amb dades de 31 de desembre de 
2013 s’han rebut 470.018 sol·licituds inicials de valo-
ració i 138.789 de revisió; que el nombre de places de 
centre de dia i de residència per a gent gran s’ha incre-
mentat de manera sostinguda els darrers anys: l’any 
12, de les 62.484 places de residència, el 56,1 per cent 
tenien finançament públic, i de les 16.732 places de 
centre de dia el tenien el 48,9 per cent. Una altra acció 
té a veure amb el servei d’ajut al domicili per situa- 
cions de dependència, un nombre de persones que 
també ha augmentat significativament els darrers 
anys: l’any 2012 es van atendre un total de 25.867 per-
sones, que en hores representaria aproximadament 4,4 
milions d’hores d’atencions. També el servei d’atenció 
precoç, que va atendre l’any 2012 34.704 infants i les 
seves famílies. O bé els centres de dia, centres ocupa-
cionals i residencials amb finançament públic, que van 
atendre l’any 2012 15.923 persones. O els serveis de 
tutela, que, com vostès coneixen, assumeixen la pro-
tecció de les persones majors d’edat que queden de-
semparades a Catalunya i que, assumides per persones 
jurídiques o entitats sense ànim de lucre, estaríem par-
lant de persones tutelades en un nombre aproximat de 
5.600 persones.

Pel que fa a les situacions de necessitat en l’àmbit relacio-
nal, la segona de les categories que abans els relacionava, 
inclou totes aquelles en què podríem percebre dèficit en 
les relacions socials, manca de relacions o existència de 
relacions disfuncionals. Per exemple, l’any 2013 el nom-
bre d’expedients gestionats amb intervenció o assessora-
ment dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència, 
els EAIA, ha estat de 17.171, i el nombre d’infants i ado-
lescents amb mesura protectora de la Generalitat ha estat 
de 7.076.

Dins de la categoria de les relacions familiars disfuncio- 
nals, també s’hi consideren situacions com, per exem-
ple, la violència masclista, els maltractaments a infants 
i adolescents o el maltractament a la gent gran. Perme-
tin-me que faci una referència a cadascuna d’elles.

Pel que fa a la violència masclista, els jutjats de vio-
lència sobre la dona a Catalunya van registrar, des de 
l’any 2007 i fins al tercer trimestre del 2013, un total 
de 116.579 denúncies, 17.777 l’any 2012, i l’any 2013, 
4.454 fins al tercer trimestre. Disposen vostès de les 
dades més concretes i més desagregades. En aquest 
sentit afegir, com hem dit en moltes ocasions, que la 
davallada del nombre de denúncies no l’hem de pren-
dre com una bona notícia, sinó com un element que no 
ens ha de permetre baixar la guàrdia, atès que la cri-
si econòmica, la dependència econòmica, i no només 
econòmica, de moltes dones respecte a les seves pare-
lles té una relació directa també amb el nombre de de-
núncies presentades.

Si parlem de maltractament a infants i adolescents, 
la detecció dels casos reals és complexa, com vostès 

saben. Les dades disponibles es basen sempre en la 
població detectada. La incidència del maltractament 
infantil a Catalunya, segons diversos estudis, oscil·la 
entre un 5,4 per cent i un 18 per cent. Segons aquests 
estudis, els diferents tipus de maltractament es mani-
festen de forma combinada, però la tipologia més fre-
qüent és la negligència. De fet, el maltractament en 
l’àmbit familiar és el més predominant, i aproxima-
dament quatre de cada cinc casos de maltractament 
infantil detectat a Catalunya es produeixen en l’àmbit 
familiar i per part dels pares biològics.

Pel que fa al maltractament a la gent gran, s’estima 
que cinc de cada sis casos de maltractament es man-
tenen ocults i que menys del 6 per cent és denunciat  
per les mateixes víctimes. El darrer estudi realitzat, 
en aquest cas a l’Estat espanyol, sobre el maltracta-
ment a la gent gran donaria una prevalença del 0,8 per 
cent de maltractament reconegut respecte al total de la 
població de seixanta-cinc anys i més, prevalença que 
augmenta fins a l’1 i mig per cent en els casos de de-
pendència. A Catalunya, l’extrapolació d’aquestes pro-
porcions a la població de seixanta-cinc anys i més a 
2003, dóna com a resultat una estimació d’unes 10.471 
persones grans maltractades, i fins a 142.000 amb sos-
pita de maltractament o de negligència.

Pel que fa subcategoria de dèficit en les relacions so-
cials, aquí prenem com a indicador el nombre de llars 
unipersonals i persones que viuen soles, per intentar 
aproximar-nos orientativament al risc d’aïllament so-
cial. El 2011 hi havia 510.150 llars unipersonals, xifra 
que representa un 17,82 per cent del total de llars de 
Catalunya. En aquest cas parlaríem del 17,6 per cent 
de persones de seixanta-cinc anys i més que viuen so-
les, una circumstància que per sexes afecta un 11 per 
cent d’homes i un 22,4 per cent de dones.

Seguint el mateix esquema que fins ara, un cop defi-
nim el context i les dades –intento resumir-los-ho molt 
per no fer-ho molt feixuc–, l’acció del sistema aquí, les 
accions que el nostre sistema preveu es concretarien 
en el següent.

D’una banda, el servei d’ajuda a domicili per situació 
de risc social. L’any 2012 van rebre aquesta presta- 
ció 32.090 persones. El nombre de persones ateses 
manté un increment sostingut els darrers anys, tot i 
que hi ha un cert traspàs en la classificació, ja que s’in-
crementa el pes de les persones ateses per raó de la 
seva situació de dependència. L’any 2012 el nombre 
total de persones ateses pel servei d’ajuda a domicili, 
dependència i situació de risc social va ser de 57.957, 
i les hores anuals d’atenció han estat en aquest cas de  
7 milions, 7 milions d’hores.

Disposem també del servei d’Infància Respon, com 
saben, un servei públic d’atenció telefònica permanent 
per a la prevenció i detecció dels maltractaments in-
fantils, que va atendre l’any 2013 12.124 trucades. O la 
línia d’atenció permanent a dones en situació de vio-
lència masclista, que l’any 2013 va atendre 9.145 truca-
des. Per baixar una mica més al detall, i com és obvi, 
el 94,9 per cent de trucades van ser realitzades per do-
nes. Les formes de violència masclista més freqüents 
en aquests casos, en el context, eh?, d’aquesta línia 
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d’atenció permanent..., estaríem parlant de la violèn-
cia psicològica en un 92,2 per cent dels casos, seguida 
de la violència física en un 35,8 per cent dels casos, 
però freqüentment el que es pateix són diverses for- 
mes de violència alhora.

Disposem també de serveis d’intervenció especialit-
zada, recurs adreçat a l’atenció integral a dones que 
pateixen o han patit violència masclista; atenció re-
sidencial, també en aquests casos per a dones en si-
tuació de violència masclista i els seus fills i filles; 
serveis especialitzats d’atenció a la infància i a l’ado-
lescència, els EAIA, o la mateixa figura dels acolli-
ments d’infants i adolescents. Com vostès saben, la 
mesura protectora aquí més freqüent és l’acolliment 
familiar, que el 2013 representava el 56,7 per cent del 
total de menors amb mesura, davant del 38 per cent 
que representa l’acolliment institucional, i el 5,1 per 
cent amb mesura de protecció i expedient assistencial.

Passem a la tercera de les categories: les situacions de 
necessitat material i instrumental. Aquí parlaríem tant 
de la subsistència mateixa com de les capacitats de les 
persones per obtenir-la de manera autònoma, enteses 
des d’una perspectiva social. I identifiquem tres subca-
tegories: la manca o dèficit de recursos materials –i en 
aquest cas considerem aquelles circumstàncies vin-
culades a la manca o dèficit de recursos econòmics i 
d’habitatge–; les dificultats per a la inserció sociolabo-
ral –inclou aquells aspectes que tenen a veure amb la 
manca de feina, amb la precarietat de l’ocupació, així 
com amb la manca d’habilitats socials en el marc la-
boral–, i en tercer terme, les dificultats per a la inser-
ció socioeducativa, tenint en compte els aspectes que 
tenen a veure amb les habilitats socials, desenvolupa-
des en el marc educatiu i en el marc formatiu.

Els ingressos del conjunt de la població i la seva distri-
bució són els que estableixen el llindar per sota del qual 
una persona o una llar és considerada pobra. L’any 2011 
aquest llindar es troba a Catalunya, com saben, per sota 
de..., 8 milions... (veus de fons), 8.000, sí, sí –tinc mas-
sa zeros, aquí–, 8.176,10 euros, i la taxa de risc de po-
bresa es situa en aquest 19,1 per cent –disculpin, tenia 
molts números apuntats alhora. I en la desagregació per 
grans grups d’edat, l’any 2011, com també sabem, el 
risc de pobresa presenta més incidència en els menors 
de setze anys, grup on la taxa assoleix el 26,4 per cent.

Però tenim en compte també –i en parlàvem l’altre dia, 
no fa gaire dies, també aquí en seu parlamentària– la 
taxa Arope, que va més enllà de la visió estrictament 
monetària i recull tres factors diferents: la proporció 
de població que es troba o bé en situació de risc de 
pobresa, en situació de privació material severa, o bé 
que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa; i 
és la suma ponderada d’aquests tres factors que donen 
lloc a aquest indicador de pobresa compost. Aquesta 
taxa ens indica que a Catalunya i l’Estat espanyol l’in-
crement del risc a partir del 2008 és força acusat; que 
a Europa, en canvi, la taxa Arope s’ha mantingut for-
ça estable durant el mateix període, i que a Catalunya 
l’any 2011 era del 26,7 per cent.

Un element fonamental a analitzar sobre l’acció del 
sistema en aquest àmbit és l’impacte que les transfe-

rències socials tenen en la reducció de la taxa de risc 
de pobresa. L’efecte reductor d’aquesta taxa a partir de 
les transferències socials s’incrementa notablement, 
fins a assolir a Catalunya 7,2 punts de reducció pel que 
fa, per exemple, a l’any 2011. 

Parlem d’accions, i aquí cal fer especial esment de les 
prestacions econòmiques a les persones. I hem de des-
tacar, lògicament, la renda mínima d’inserció, amb  
els 62.643 beneficiaris que representa l’any 2013; tam-
bé les persones beneficiàries –26.557– d’una pensió no 
contributiva per jubilació, i 33.207 persones beneficià-
ries d’una pensió no contributiva per invalidesa. També 
les persones beneficiàries de la prestació complemen-
tària per a pensionistes en la modalitat no contributiva, 
40.912; també, com saben, les 24.092 persones vídues  
que són beneficiàries l’any 2013 d’una prestació per 
aquells supòsits en què no poden atendre amb els seus 
ingressos les despeses pròpies del manteniment de la 
llar habitual, o les prestacions econòmiques d’urgència.

L’import total de prestacions econòmiques atorgades 
l’any 2012 per part dels ens locals, amb participació, 
amb cofinançament també del Departament de Benes-
tar Social i Família, va ser de 19,5 milions. 

Però s’han desenvolupat altres dispositius i actuacions  
per a la inserció laboral de determinats col·lectius amb 
dificultats específiques: des dels serveis d’intervenció 
socioeducativa per a infants i adolescents, com sa-
ben, els centres oberts amb 7.876 places l’any 2013; 
la inserció social adreçada a persones amb discapa-
citat, 8.351 persones ateses als serveis de teràpia ocu-
pacional i al servei ocupacional d’inserció; també la 
inserció social adreçada a persones amb risc d’exclu-
sió social. I aquí ens fixem sempre, en aquest informe, 
en dos col·lectius especialment sensibles: les persones  
afectades per una drogodependència o les perso- 
nes amb VIH; i a partir d’aquí amb els recursos de 
què disposem: centres de dia, llar amb suport, places 
amb comunitats terapèutiques i llar residència amb su-
port professional. També dispositius i actuacions per a 
l’atenció de les urgències socials, i en aquest sentit la 
xarxa d’acolliment residencial d’urgència: estem par-
lant de residències temporals per a persones amb si-
tuació d’exclusió social –concretament, vam disposar 
de 1.264 places l’any 2013–, o d’altra tipologia, com 
el servei de menjador social, per cobrir les necessitats 
bàsiques d’alimentació, en aquest cas de persones i fa-
mílies amb dificultats econòmiques greus, amb 2.348 
places d’aquest servei per a l’any 2013.

Un conjunt de serveis socials, d’accions, de recursos, 
de places, de dispositius que he intentat explicar de 
manera ràpida, tenint en compte que disposen vostès 
de l’informe complet, i també d’aquest avançament, 
com dèiem, de dades al més actualitzades possible. 
Un finançament que, com saben, correspon a la Ge-
neralitat, als ens locals i a l’Administració General de 
l’estat, que cofinança alguns programes.

Si parlem del Govern de la Generalitat, l’any 2012 el 
pressupost que el Departament de Benestar Social i 
Família va destinar a programes de serveis socials –es-
tic parlant estrictament dels programes que relaciona i 
contempla aquest informe– va ser de 1.954,4 milions 
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d’euros, la qual cosa implica un increment total, amb 
relació al 2007, de 516 milions d’euros, i amb relació al 
conjunt del pressupost executat dels departaments de 
la Generalitat aquesta xifra representa, l’any 2012, hi 
insisteixo, un 8,73 per cent del pressupost total.

L’any 2013, el pressupost que el Departament de Ben-
estar Social i Família va destinar també a aquests ma-
teixos programes –serveis socials– va ser de 1.847 
milions d’euros, dels quals 1.429 corresponien al Pro-
grama de promoció de l’autonomia personal, 202 a 
l’atenció a la infància i l’adolescència, 172 al d’inclu-
sió social i lluita contra la pobresa, 31 al suport a la 
família i 11 a l’atenció de persones amb discapacitats.

La despesa que els ens locals titulars de les àrees bà-
siques de serveis socials van destinar als serveis so- 
cials bàsics va tenir també un important increment 
en el període 2007-2012, entorn d’un 73 per cent; van 
passar dels 214 milions d’euros el 2007 als 370,67 mi-
lions d’euros el 2012.

D’acord, com vostès coneixen, amb el previst a l’article 
62.2 de la Llei de serveis socials, la Generalitat de Ca-
talunya aporta el 66 per cent del cost dels equips dels  
serveis socials bàsics, dels programes i projectes  
dels serveis d’ajuda a domicili. 

I, finalment, l’Administració General de l’Estat, que 
cofinança programes de l’àmbit dels serveis socials 
també... Per fer-ne l’anàlisi –n’hem parlat també en 
moltes ocasions–, es distingeixen dos blocs: el Pro-
grama de dependència –mínim garantit– i els progra-
mes socials. L’evolució de l’assignació de programes 
socials a Catalunya, com vostès també coneixen, per 
part de l’Administració General de l’Estat, en el perío- 
de 2011-2013, ha sofert una reducció del 92 per cent. 
I amb relació al mínim garantit del Programa d’aten-
ció a la dependència s’ha produït una reducció del 21,1 
per cent del 2012 al 2013, que també es manté, com 
saben, eh?, en aquests moments.

Per tal de vincular o de relacionar aquesta primera ex-
plicació amb la que correspondria a la segona de les 
compareixences que avui substanciem, tornar a refe-
renciar que fins ara hem parlat dels serveis socials, per 
tant una part important del conjunt d’accions que rea-
litza el departament, però evidentment no totes. En la 
primera compareixença en aquesta comissió que vaig 
realitzar com a consellera, ja vam expressar la volun-
tat de prioritzar en aquest període, aquesta legislatura, 
les actuacions destinades a les persones amb una aten-
ció preferent, als col·lectius més vulnerables, centrant 
la major part dels nostres esforços a lluitar contra la 
pobresa, especialment en allò que afecta els infants, 
seguint, lògicament també, les previsions i les priori-
tats del pla del conjunt del Govern. Intentaré fer un  
repàs d’aquelles qüestions que hem desenvolupat, es-
pecialment d’aquelles que puguin tenir un aspecte més 
innovador i que representen un compliment, ni que si-
gui parcial –perquè portem un any–, d’aquells objec-
tius que ens vam marcar i que, hi insisteixo, consten 
en el pla de govern.

Un ràpid recordatori pel que ha suposat ja una reali-
tat: el Pacte per a la infància a Catalunya. Vostès en 
són coneixedors i signants, per la qual cosa estalviaré 

detalls, més enllà de dir que es va signar el 19 de ju-
liol; que se’n va constituir la comissió de seguiment; 
que el passat divendres, 7 de febrer, es va constituir la 
Taula Nacional de la Infància i adolescència, per tal 
de desplegar com a objectiu principal el Pla d’atenció 
integral de la infància i l’adolescència per al període 
2014-2017; que se’n va constituir la comissió tècnica i 
proposar els diferents grups de treball que hauran de 
desenvolupar la seva tasca, i que simultàniament s’està 
implementant i fent el seguiment del pla de transició 
2013-2014; que estem duent a terme el desplegament 
de la Llei d’infància, de la Llei de drets i oportuni-
tats de la infància; que ja s’han aprovat els decrets dels 
consells de participació, del règim sancionador, l’or-
dre d’indicadors i factors de protecció, així com el de-
cret de la taula nacional, com ara mencionava, perquè 
ja ha estat constituïda, de les taules territorials i locals 
d’infància. I estem en tramitació del decret d’orígens i 
del decret de protecció. Per tant, crec que podem valo-
rar..., i de fet jo ho faig així, una valoració positiva del 
desplegament de la nostra Llei d’infància.

Com també es desplega..., no només normativament, 
amb aquests decrets que els esmentava, sinó tam-
bé mitjançant programes experimentals i plans pilots 
com «La meva família m’acull», Cases d’infants, Su-
port escolar, etcètera. 

Voldria destacar també els serveis preventius per aten-
dre infants i adolescents en risc i les seves famílies 
des del medi d’origen arreu del territori, i la tasca que 
estem realitzant de manera molt estreta amb el món 
local, de redefinició dels centres oberts; com els es-
mentava abans quan fèiem l’explicació de les dades 
des d’un punt de vista més quantitatiu, més de 7.876 
places. També amb els serveis d’intervenció socioedu-
cativa en famílies amb infants de zero a tres anys en 
risc i infants i adolescents en risc. I els serveis itine-
rants d’atenció a infants i adolescents en risc i les se-
ves famílies.

Coneixen –vam tenir ocasió de parlar-ne en seu par-
lamentària– algunes iniciatives que van tenir com a 
principal objectiu dotar de programes innovadors tam-
bé en època de vacances escolars –per tant, en època 
no lectiva–, tallers d’alimentació, amb la prova pilot 
del programa «Jugar i llegir». A tots i cadascun dels 
equipaments cívics es van atendre 722 infants.

Si parlem de compromisos, aquest ha tirat endavant, 
i el nostre compromís és que continuï fent-se i desen-
volupant-se, com no pot ser d’una altra manera. N’hi 
ha un altre que estem treballant i del qual vam par-
lar fa escassament pocs dies, si bé en una reunió..., no 
es pot qualificar de comissió parlamentària, perquè va 
ser una reunió més informal, en la qual vam intentar 
transmetre els objectius del Govern, perquè es tracta 
d’una aposta del conjunt del Govern, sobre el Pacte 
per a la lluita contra la pobresa.

Molt breument –perquè hi eren tots vostès, i exacta-
ment tots vostès–, en tot cas, el que pretenem és es-
tablir amb aquest pacte els mecanismes d’intervenció, 
fixar un horitzó per reduir al màxim la pobresa a Ca-
talunya. Els vam avançar que aquest pacte, per al qual 
cercarem el màxim consens social i polític, inclou un 
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pla d’acció amb mesures concretes, calendaritzades i 
pressupostades, d’acció de lluita contra la pobresa i per 
la inclusió social, amb una destinació global de més de 
850 milions d’euros en aquest objectiu, que es desen-
voluparà amb tretze objectius estratègics. I vam par-
lar i vam tenir ocasió, fins i tot en aquest àmbit, sí, 
de compartir la prioritat de la lluita contra la pobresa 
infantil, hi insisteixo, un eix prioritari d’aquest pacte i 
d’aquest pla d’acció, amb una destinació de més de 218 
milions d’euros.

Centrant-nos estrictament en el que representa el nos-
tre departament, en el que ha representat el pressupost 
de l’any 14, amb un increment, amb una dotació addi-
cional de 3 milions d’euros, la nostra voluntat és re-
forçar precisament els centres oberts i altres serveis 
d’atenció diürna ampliant-ne el nombre de places o 
amb cobertura d’aquests serveis els mesos d’estiu, allà 
on la demanda territorial, social, ho requereixi.

Estic convençuda que tindrem ocasió de continuar-ne 
parlant, tal com vostès ens van demanar i nosaltres 
també els demanem, i també, doncs, fins i tot en el 
transcurs del proper Ple monogràfic sobre pobresa i 
desigualtat, que avui ja coneixem que té data certa.

Com saben, una altra prioritat d’aquest Govern és 
l’elaboració del mapa de prestacions socials, per tal de 
millorar i ordenar el sistema d’ajuts per a persones en 
situació de risc d’exclusió; revisar les prestacions exis-
tents –el mateix mapa de serveis socials és una mos- 
tra d’una part, no totes, d’aquestes prestacions–, per tal 
d’analitzar-les i garantir una aplicació més adequada, 
en funció de les necessitats socials de cada moment.

Hem de parlar també de l’aplicació i desenvolupament 
de la Llei de la dependència, perquè aquest és un as-
pecte fonamental en el nostre departament. Més del 
70 per cent del global dels nostres recursos, del nostre 
pressupost, s’hi destina. Saben, i sempre que parlem 
d’aquesta qüestió..., que hem de lamentar el mal finan-
çament i el pitjor dimensionament d’aquesta llei, així 
com la progressiva desresponsabilització de les obli-
gacions financeres per part de l’Estat respecte a allò 
que establia la Llei de la dependència en el seu inici.

No perdré el temps –ja sé que no és perdre’l, però en 
tot cas...–, perquè vostès són coneixedors també dels 
darrers canvis que s’han produït en l’aplicació d’aques-
ta llei; en tot cas, és una suma de factors prou difi-
cultosa, prou complicada. Però deixin-me que sí que 
destaqui el fet que liderem els nous beneficiaris amb 
dependència; dades, algunes..., no totes han de ser ne-
gatives, algunes són positives, com per exemple que 
un 10 per cent més de beneficiaris han pogut accedir a 
les prestacions els últims dotze mesos, o que tot l’Estat 
ha baixat el nombre de beneficiaris en un 1,37 per cent 
i que les llistes d’espera de Catalunya per rebre ajut so-
cial són les que més s’han pogut reduir el darrer any.

Tot plegat, el que no podem negar és que l’actual siste-
ma de promoció de l’autonomia personal i de suport a 
les persones en situació de dependència no és ni prou 
eficient ni prou complet per als ciutadans en situació 
de limitacions funcionals i per a les seves famílies, i 
que representa una gran dificultat el seu, diguem-ne, 
sosteniment financer per part de les comunitats autò-

nomes en el seu conjunt. No estic parlant estrictament 
de Catalunya, però la disposició d’instruments i la re-
baixa des del punt de vista del finançament esdevenen, 
hi insisteixo, una equació moltes vegades certament 
diabòlica.

I és per això que ens hem posat a treballar; també ho 
volem fer amb vostès. També disposem d’un instru-
ment, la comissió mixta, enriquida a partir de mocions 
parlamentàries fetes pels seus propis grups, que s’ha 
convertit no només en un intercanvi d’informació, en 
un, jo crec, element de transparència respecte a les da-
des de la dependència, sinó també en un espai de de-
bat, de reflexió, i on voldrem cercar el màxim d’acords, 
precisament, per posar l’accent en la promoció de l’au-
tonomia, en la màxima interacció en els àmbits socials 
i sanitaris i, per descomptat, a poder disposar d’un mo-
del que, basat en la proximitat, la transversalitat i les 
característiques de cada territori, posi per davant les ca- 
pacitats, per davant de les limitacions de les persones, 
plantegi una cartera de serveis flexible i amb capacitat 
d’ajustar-se a les preferències, a les opcions, en defini-
tiva, de les persones, que simplifiqui també els proces-
sos de gestió i que treballi clarament en la prevenció.

Aquest també és l’objectiu de la Llei d’autonomia per-
sonal de Catalunya, com saben vostès, i també n’hem 
tingut ocasió de parlar en seu parlamentària en dife-
rents ocasions. A finals de 2013 vam poder finalitzar 
un primer esborrany de les bases, però, com saben, 
el que ens interessa i el que m’interessa especial- 
ment es poder fer una avaluació ex ante del finançament  
d’aquesta llei, que permeti establir diferents escenaris 
pressupostaris. Per dir-ho ras i clar: tenir la seguretat, 
tenir la garantia del seu finançament, no generar unes 
expectatives que no s’han vist o que no es podrien  
veure complertes, perquè aquesta experiència ja la te-
nim i ja l’hem patit.

Vaig avançant, senyor president, amb un altre eix de 
l’acció política, que és l’atenció a les persones amb 
discapacitat. Abans s’ha esmentat que està en tramita-
ció parlamentària. Vam aprovar com a govern aquest 
projecte de llei, que entenem que ha de servir per sim-
plificar tota la normativa existent que desplega tota la 
diversitat de disposicions d’accessibilitat i que, d’acord 
amb els principis de proporcionalitat i d’ajustos rao-
nables, ens consta que s’està treballant activament en 
seu parlamentària. Quan estigui aprovat, lògicament 
es tractarà d’avançar en el decret que el desplega.

També el sector de la discapacitat i salut mental, a di-
ferència de l’àmbit de la gent gran, que ja té integrada 
majoritàriament l’oferta de places dins la xarxa públi-
ca, es troba globalment sota el finançament públic de 
la subvenció. Durem a terme –en vam parlar també, 
recordo, amb més deteniment i amb dades més con-
cretes en la compareixença que vam fer de presentació 
i d’aprovació del pressupost del departament– la recon-
versió a concert de places amb finançament públic per 
garantir una major sostenibilitat d’aquest sector. En 
l’àmbit de la discapacitat, el procés es va iniciar el 13, 
i es preveu arribar a un total de 1.989 en el decurs de 
l’any 2014, com també en el cas de les llars residència 
de malaltia mental, llars residència i suport a la pròpia 
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llar, per tal de poder, doncs, hi insisteixo, passar d’a-
quest sistema de subvenció al sistema de concert.

Tenim també gairebé enllestit el decret de creació del 
Codiscat, el Consell assessor de la Discapacitat, que 
s’ha fet a partir d’un grup de treball que es va cons-
tituir per acord de govern el passat mes de desembre, 
coincidint amb el Dia Internacional de la Discapaci-
tat, on participen representants del Cocarmi i dels di-
ferents departaments del Govern que tenen incidència 
–i en són uns quants– en l’àmbit de la discapacitat.

Avanço. En l’àmbit de la família, saben que vam ela-
borar i aprovar el Pla integral de suport a la família, 
amb una dotació pressupostària de 154 milions per 
a l’any 2013, amb tot un seguit de programes de pa-
rentalitat positiva, el programa Empresa i família, i 
amb la consolidació –jo crec que és un aspecte impor-
tant– dels serveis d’atenció a la família a partir de sis 
projectes que han suposat una experiència pilot l’any 
2013; un model de SAF, de serveis d’atenció a la famí-
lia, que estarà definit i regulat en un decret que estem 
elaborant.

Destacar, ni que sigui molt ràpidament, també l’àmbit 
de la gent gran, reforçant el Consell de la Gent Gran 
en un any en què es celebra el VII Congrés de la Gent 
Gran. Treballem..., abans hem mencionat dades que te-
nen una forta incidència també des del punt de vista 
social, dades relatives al maltractament de les persones 
grans; coneixen que existeix i que estem aplicant un 
protocol marc i orientacions d’actuació contra aquest 
maltractament de les persones grans, amb un pla de 
formació –això és bàsic i fonamental– als professionals 
d’arreu de Catalunya, també concretant en la xarxa de 
recursos les derivacions corresponents amb campanyes 
de difusió i sensibilització, mitjançant els mitjans au-
diovisuals, televisió, etcètera.

Pel que fa a l’àmbit de la igualtat i la no-discrimina-
ció, més enllà dels instruments que s’estan treballant 
en aquest mateix Parlament –la Llei d’igualtat efecti-
va entre homes i dones, així com també la Llei contra 
l’homofòbia–, continuem desplegant el Pla estratègic 
de polítiques de dones 2012-2015, amb tot un seguit de  
programes operatius molt centrats també en l’àmbit  
de l’ocupació i les relacions laborals, per tal de poder 
donar suport a les dones de cara al món laboral, l’em-
prenedoria i el lideratge femení. Apliquem també, s’es-
tà aplicant el Programa d’intervenció integral contra 
la violència masclista. Hem mantingut les aportacions 
econòmiques del contracte programa per al sosteni-
ment del SIAD prioritzant-lo en el pressupost, malgrat 
totes les dificultats que tenim; els serveis d’atenció a les 
dones víctimes de la violència masclista, i també amb 
programes específics adreçats a la població més jove. 
També hem tingut ocasió en diferents interpel·lacions 
i mocions d’aprofundir també en aquests aspectes, que 
crec que a tots i a totes ens preocupen, i força.

En l’àmbit de joventut, impulsem el Pla d’actuació ter-
ritorial que ens ha d’acompanyar fins al 2016; de fet va 
ser aprovat el passat 8 de febrer per la comissió inter-
institucional, que jo mateixa vaig presidir –estem par-
lant de fa molt pocs dies–, amb un important suport i 
acompanyament al món local per al desenvolupament 

de les polítiques de joventut. I continuem desplegant 
també totes les mesures recollides al Pla d’actuació de 
polítiques de joventut, tenint en compte aportacions, 
resolucions, mesures aprovades precisament al Ple 
de joventut que es va celebrar el passat mes de juliol. 
Concretament, o entre elles, voldria destacar la posa-
da en marxa d’un sistema de garantia juvenil o el des-
plegament de la xarxa nacional d’emancipació juvenil. 
I també continuem treballant i promovent el foment de 
l’educació en el lleure, mitjançant les escoles d’edu-
cació en el lleure, amb el suport a les principals as-
sociacions i fundacions del sector i amb la difusió de  
campanyes que promoguin la participació d’infants i 
joves en aquest àmbit.

Pel que fa al col·lectiu de joves tutelats i extutelats, vol-
dria destacar també la millora de les prestacions, de 
les prestacions que van dirigides a afrontar les des-
peses més essencials –de manutenció, ús de la llar, 
transport bàsic, etcètera–, així com els programes que 
han d’incidir en la seva inserció laboral i millora de 
l’ocupabilitat i de la seva formació.

Vam aprovar també, el Govern, durant el mes de de-
sembre, el Projecte de llei del voluntariat, que ha iniciat  
també el seu tràmit parlamentari en aquesta cambra.

I estem finalitzant –i espero tenir ocasió també prope-
rament de parlar-ne amb vostès– l’elaboració del pri-
mer pla nacional de valors.

De la mateixa manera, continuem treballant amb el 
Pla de suport del tercer sector, que, com saben, té un 
component també interdepartamental, però que d’una 
manera o altra ens correspon la seva coordinació.

Pel que fa a l’àmbit d’immigració, hem desplegat, es-
tem desplegant el Pla de ciutadania i de les migracions 
amb els serveis de primera acollida. Vam aprovar fa 
menys d’un mes al Govern el Pla de protecció interna-
cional de Catalunya; per primera vegada, la Generali-
tat comptarà amb un pla estratègic en l’àmbit del dret 
d’asil, de refugi, de la protecció subsidiària de les per-
sones que són perseguides per motiu de raça, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques, orientació sexual, et-
cètera. Donarem continuïtat a l’estudi sobre la integra-
ció de les persones immigrades a Catalunya que vam 
presentar també recentment i del qual estem extraient 
interessants conclusions, així com mantenint també 
les accions de lluita contra el racisme i la xenofòbia.

Dos últims aspectes que no perquè quedin al final te-
nen menys importància –al contrari, crec que són de 
màxima actualitat– i que tenen a veure amb el món 
local i amb la coordinació i amb la cooperació neces-
sària entre el Govern de la Generalitat i els ens locals, 
mitjançant la subscripció i el manteniment dels con-
tractes programa.

Només deixin-me destacar, perquè també vostès en són 
coneixedors, que aquesta és l’eina, que volem que sigui 
única, per poder instrumentalitzar aquesta coresponsa-
bilitat del Govern de Catalunya i dels governs locals en 
l’àmbit dels serveis socials, però també en altres polí-
tiques de benestar social, com són, precisament l’aco-
llida i la integració de persones immigrants, la lluita  
contra la violència masclista o l’acció comunitària.
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En aquest sentit hem implementat millores en aquesta 
comunicació interadministrativa amb grups de treball 
permanents i continuats amb les dues entitats munici-
palistes catalanes, amb comissions de seguiment amb 
cada ens local i amb la millora de la informació sobre 
els pagaments i l’atenció a les situacions crítiques de 
tresoreria, i també simplificant aquesta gestió admi-
nistrativa. Hem prioritzat dins del pressupost del de-
partament aquesta cooperació fent un esforç important  
per minimitzar l’impacte de la contenció de la despesa 
i mantenint-ne el suport amb els ajuts d’urgència social.  
Saben que quan parlem de contracte programa parlem 
d’un compromís plurianual; per tant, d’un sistema es-
table que incorpora totes les línies de finançament als 
ens locals. Aquest any 2014 s’hi incorporen les polí-
tiques de joventut. El 2013 es va aportar, mitjançant 
aquesta figura de contracte programa, als ens locals 
183 milions d’euros, dels quals hi haurà continuïtat 
aquest any 2014.

Per tant, mantenim aquest compromís, un compromís 
des del punt de vista del cofinançament, però també un 
compromís amb el model català de serveis socials, que 
creiem fermament amenaçat per la Llei de racionalit- 
zació i sostenibilitat de l’Administració local, l’ARSAL.

Acabaré amb algunes reflexions que tenen a veure 
no només amb el convenciment que estem davant de 
la vulneració del nostre marc competencial, perquè la 
Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en 
serveis socials, perquè redueix precisament les compe-
tències en serveis socials de l’Administració local, per-
què modifica el marc de finançament d’aquests serveis 
socials i el sistema de coresponsabilitat que ve fixat  
per la nostra pròpia Llei de serveis socials i, per tant, per- 
què suposa una alteració de l’ordenament constitucio- 
nal i de l’Estatut de Catalunya. Més greu que això: ens 
sembla que suposa un atemptat contra un model de què 
ens hem dotat de fa molts anys a partir d’una estreta 
col·laboració entre els successius governs que hi ha ha-
gut a la Generalitat, però també en el món local; no 
respecta el principi de proximitat en l’atenció a les per-
sones, va just en direcció contrària, i, per tant, no es 
regeix tampoc pels principis de cooperació i lleialtat  
institucional. El risc major és el retorn a un sistema 
públic de serveis socials ja superat; crec que molts de 
vostès comparteixen aquesta por, i, en tot cas, també 
vull que coneguin que, malgrat que aquest és un te-
ma que en l’àmbit del Govern de l’Estat hi ha tingut un 
clar protagonisme el Ministeri d’Administracions Pú-
bliques, he sol·licitat a la ministra Mato la convocatòria 
d’un consell territorial amb totes les comunitats autò-
nomes per poder debatre, per poder discutir i per poder 
valorar l’afectació d’aquesta llei, de l’ARSAL, sobre els 
serveis socials bàsics i, per tant, el seu impacte sobre el 
conjunt dels territoris i sobre les polítiques d’atenció a 
les persones.

Crec que m’he excedit amb el temps, senyor president. 
Presento les meves excuses. (La consellera riu.)

El president

Les acceptem. Són crec que trenta-vuit minuts d’in-
tervenció. Tenint en compte que hem substanciat du-

es compareixences en una de sola, doncs, ho donarem 
per bo. Però jo sí que els demanaria als grups que fos-
sin molt concrets. S’han dit moltes coses, i ara ve la 
seva feina.

Però abans, si m’ho permeten i no hi ha ningú que ma-
nifesti el seu desacord, em demanen..., primer voldria 
saludar el senyor Moreno, de l’entitat dels Papás de 
Álex, que ha entrat quan la consellera ja havia comen-
çat, però en tot cas una salutació de part crec que de 
tots els grups parlamentaris.

I també dir-los que avui s’ha fet efectiva –i tots ho 
hem vist, perquè alguns diputats hem anat a saludar...– 
l’entrada d’una ILP sobre la priorització del pagament 
a les persones gran dependents, i això ha provocat un 
interès, diguem-ne, d’alguna mitjà de comunicació 
que, aprofitant que la consellera és aquí, voldrien pre-
guntar-li a la consellera sobre aquesta qüestió. Si nin-
gú no hi té inconvenient i abans de reprendre, faríem 
un parón de tres minuts exactes, perquè la consellera 
pugui sortir, fer el que hagi de fer amb els mitjans (ri-
alles) i tornar a entrar de seguida, perquè el diputat 
Pere Bosch, tot seguit, faci els seus deu minuts.

Per cert, que els serveis de la cambra haurien de posar 
piles (rialles) a aquest «crono», que no va. Però, per la 
resta..., són les 16.59; a les 17.05 el Pere Bosch comen-
çarà la seva intervenció.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i es reprèn a les 
cinc i deu minuts.

El president

Vinga, som-hi. Faríem un salt... Diputada Granados, 
li semblaria bé intervenir la primera? (Veus de fons.) 
Ah, ja ve el Pere Bosch; molt bé. Doncs... Bé, vinga va.

Fet aquest recés, que el fem també per respecte als 
mitjans de comunicació, que no hagin d’estar aquí es-
perant-se dues hores, i una vegada som tots una altra 
vegada reunits, té la paraula el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. El temps són deu 
minuts, i el diputat que té la paraula és el Pere Bosch. 
Endavant.

Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyor president. Si em pot girar el 
temps, perquè me’l pugui administrar de forma correc-
ta i per ser al màxim de disciplinat...

En primer lloc, agrair la presència de la molt honorable 
consellera i de la resta de membres del departament. 
La compareixença no la vam demanar nosaltres, però 
jo crec que també és una bona oportunitat per poder de-
batre al voltant dels serveis socials i per debatre sobre 
qüestions que en aquests moments estan damunt de la 
taula, a nivell genèric, de país.

Intentaré començar o intentaré dividir la intervenció 
en tres aspectes que crec que són prou importants. El 
primer és el tema del finançament; em sembla que és 
ineludible que parlem de finançament quan estem par-
lant de serveis socials. El segon és el tema de dades; 
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en la seva intervenció han aparegut un munt de dades, 
però també han aparegut alguns buits a nivell de da-
des que crec que val la pena que els posem al damunt 
de la taula, sobretot tenint en compte que en aquestes 
últimes setmanes hem estat debatent al voltant de da-
des i de contradades i de valoracions al voltant d’aques-
tes dades; em sembla que és important, per tant, que en 
parlem. I el tercer aspecte és el tema d’actuacions; per 
tant, anar al gra en allò que s’està fent a nivell de go-
vern i alguns aspectes que ens generen inquietud i que 
voldríem posar al damunt de la taula.

Comencem amb el tema del finançament. Em sembla 
que és obligat que parlem d’aquest aspecte; tot i que 
pugui semblar, doncs, reiteratiu al voltant d’altres in-
tervencions que ha fet el nostre grup, em sembla que 
és ineludible que parlem dels problemes de finança-
ment que té el nostre país i de l’efecte que això aca-
ba produint a nivell de serveis socials. I en posaré dos 
exemples; en comptes de repetir allò que hem comen-
tat moltes vegades, que aquesta insuficiència, doncs, 
acaba perjudicant el que són els serveis socials del 
nostre país, dos aspectes que em sembla que són re-
marcables de posar, de fins a quin punt la perversitat 
del sistema acaba generant disfuncions i acaba perju-
dicant els ciutadans i ciutadanes, dos exemples.

Ahir tenia l’oportunitat d’assistir a unes jornades, que 
em sembla que són bastant..., que van ser molt profito-
ses, al voltant del model d’integració laboral de les per-
sones amb discapacitat, organitzades per Dincat i per 
Ammfeina. Després m’hi referiré al voltant d’alguna 
proposta que ens varen fer, però allà es posava de ma-
nifest que el problema no només és la llei que està pro-
movent el Govern espanyol en aquests moments, que 
acaba lesionant de forma clara –i en això vàrem coinci-
dir pràcticament tots els grups que érem presents, lle-
vat del Grup del Partit Popular–, que acaba lesionant el 
sistema català, que és diferencial –en això sí, en aquest 
element diferencial sí que coincidia fins i tot el Partit 
Popular–, però que allà, al marge d’aquest aspecte, es 
posava de manifest un altre tema, i és que ja plou sobre 
mullat en aquest aspecte. I és que en el seu moment ja 
el Govern del PSOE, tot i que va augmentar el percen-
tatge de finançament, no la va dotar de forma correcta, 
i, per tant, en aquell moment va obligar que el Govern 
de la Generalitat hagués de fer un esforç suplementa- 
ri de 20 milions d’euros. Això, els últims mesos, arran 
de la retroacció que ha fet el Govern del Partit Popular, 
que ha passat una altra vegada al 50 per cent, ha obli-
gat encara a un altre esforç suplementari. I, per tant, 
jo crec que aquest exemple vindria a ser, doncs, molt 
paradigmàtic del que succeeix. I és que en alguns as-
pectes, en els quals l’Estat no compleix amb les seves 
obligacions, els seus compromisos, acaba obligant a un 
esforç suplementari.

L’altre exemple, molt evident, que també s’ha debatut 
àmpliament en aquesta cambra parlamentària, és el te-
ma de la dependència. Hem comentat en moltes oca-
sions que aquest finançament del 20 per cent només 
del Govern de l’Estat acaba provocant, acaba generant 
un retrocés en el que és el desenvolupament de la Llei 
de dependència, més enllà de les modificacions que fa 
el Govern del Partit Popular, que ha fet el Govern del 

Partit Popular, però que ja d’origen –i, per tant, la res-
ponsabilitat no seria només d’aquest Govern del Par-
tit Popular, sinó de l’altre Govern– acaba generant que 
els recursos limitats del nostre país s’hagin d’abocar a 
aquesta qüestió. En aquests moments estem parlant de 
900 milions d’euros que aporta el Govern de la Gene-
ralitat i 200 milions –243, si no vaig errat– que aporta 
el Govern de l’Estat.

I això és el condicionant que tenim. N’hem posat dos 
exemples, però en podríem posar molts altres: les aporta- 
cions finalistes en determinats programes... I, per tant,  
això té un efecte inevitable. I no ho dic per criticar un 
grup parlamentari, ho dic perquè és la realitat. La rea-
litat és la que és, i això acaba afectant...

I, per tant, el primer que hem de posar al damunt de la 
taula és: o millorem de forma radical el finançament, 
o canviem les regles de joc de forma radical –ja sa-
ben quina és la posició del nostre grup parlamentari 
en aquest aspecte–, o complicat ho tenim per garantir 
el futur dels serveis socials al nostre país.

Segon element, segon tema que em sembla important 
remarcar, que és el tema de les dades, de les dades i 
l’avaluació. A nosaltres ens preocupa que tinguem da-
des com molt poc actualitzades, i en poso un exemple: 
el tema de taxa de risc de pobresa. Home, que tinguem 
dades només de l’any 2011, que l’Idescat només ens 
proporcioni dades del 2011 és un dèficit prou remarca-
ble, i més tenint en compte que ha estat un element de 
debat bastant intens aquests últims mesos. Quan hem 
parlat, per exemple, de malnutrició infantil, nosaltres 
voldríem tenir dades fefaents al damunt de la taula per 
saber de què estem parlant. No perquè hagi de condi-
cionar si hi intervenim o no hi intervenim; perquè ja 
ho hem comentat moltes vegades: només que hi hagi 
una persona, un nen, un infant del nostre país que es-
tigui en risc de malnutrició, nosaltres creiem que està 
sobradament justificat que hi intervinguem de forma 
especial i contundent. Però sí que és veritat que tenim 
una debilitat de dades i que tenim també, a remolc 
d’això, una debilitat en els mecanismes d’avaluació, 
que ho preveia la Llei de serveis socials, i, per tant és 
un altre element a posar al damunt de la taula.

El tercer aspecte és el tema de les actuacions. Intento 
fer quatre blocs.

El primer és el tema de la discapacitat. Discapacitat..., 
jo no em referiré a la discapacitat des d’un punt de vis-
ta de la Llei d’accessibilitat, perquè l’estem debatent i 
estic convençut que arribarem a un acord entre totes 
les forces parlamentàries, però sí que em voldria re-
ferir a la integració a través del mercat laboral. Per-
què en aquestes jornades se’ns feia una crida a tots els 
grups parlamentaris per intentar blindar aquest model 
català. I faig un prec a la resta de grups, però també al 
Govern, que ens expliqui què pensa fer per tal de re-
accionar a aquesta nova llei de discapacitat que, d’una 
banda, renuncia, fa una marxa enrere important en el 
que és la priorització de la integració a través del mer-
cat ordinari, però que també acaba lesionant el que és 
l’essència dels centres especials de treball, que han es-
tat un dels grans elements d’èxit que hi ha hagut en 
aquest país a nivell d’integració de les persones amb 
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discapacitat. És evident que en aquest aspecte..., abans 
vostè es referia al tema del món local i de les compe-
tències del món local, però aquí també hi ha un altre 
front en el qual nosaltres entenem que hauríem d’in-
tervenir, i estaria bé que el Govern assumís el liderat-
ge en aquesta matèria.

Un altre aspecte en el qual jo crec que val la pena inci-
dir –hi ha una dada que ens ha preocupat de l’informe– 
és el tema de detecció de les persones grans víctimes 
de maltractament. En l’informe, en aquesta dada que 
ens comentava, s’estima, diu, que cinc de cada sis ca-
sos es manté ocult i que menys del 6 per cent és denun-
ciat per les mateixes víctimes. I la pregunta em sembla 
que és obligada: què està fent el Govern per intentar 
incidir en aquests casos que són o bé ocults o bé no 
són denunciats per les mateixes víctimes? O sigui, què 
estem fent, més enllà del protocol que en el seu mo-
ment va ser pioner al nostre país, per intentar incidir 
en un aspecte que a nosaltres ens preocupa de forma 
especial? Perquè és evident –i s’ha comentat en molts 
informes, el síndic de greuges ho ha comentat en diver-
ses ocasions– que la situació de precarietat econòmi-
ca acaba generant noves formes de violència per part 
d’altres membres de la família, que acaben afectant les 
persones grans.

El tercer aspecte que voldríem comentar és el tema de 
la pobresa. L’altre dia vàrem tenir una reunió... Nos-
altres demanaríem al Govern –i ho volem fer aquí 
de forma pública i manifestar el mateix, exactament 
el mateix que vàrem dir– que plantegem un pacte al 
màxim d’ambiciós possible. El pacte, avui dia, és un 
recull d’allò que està fent el Govern, un recull d’allò 
que hi ha al pressupost, però nosaltres creiem que en 
aquest aspecte és fonamental que anem molt més enllà. 
I quan diem «anar molt més enllà» vol dir que el pacte 
ha d’abastar tres anys o quatre anys; el pacte ha d’in-
cloure mesures valentes; hem de decidir què fem des 
d’una perspectiva de rendes, des d’una perspectiva de 
renda de ciutadania; hem de decidir què fem una vega-
da avaluem les mesures de pobresa energètica per anar 
més enllà, nosaltres creiem que hem d’anar més enllà i 
hem d’avaluar les mesures que es van prendre a través 
del decret llei, en el seu moment, per veure de quina  
forma hem d’anar més enllà; hem de veure de quina for- 
ma, en definitiva, convertim de forma real la lluita con-
tra la pobresa en l’eix. I això vol dir, ho repeteixo, la 
màxima ambició possible. Sé que estem en escenaris 
complicats, però nosaltres volem que això sigui un ele-
ment central en les polítiques del Govern, i això s’ha de 
traduir des d’un punt vista del que és l’acció.

El tema de la dependència. Jo crec que en aquests mo-
ments la pilota està al damunt de la teulada dels grups 
parlamentaris. En el seu moment tots plegats ens và-
rem comprometre a presentar mesures per intentar 
fer sostenible el sistema. És evident que no tenim cap 
mena d’esperança que el Govern de l’Estat reverteixi 
la situació actual, i, per tant, anem abocats a decidir, 
amb els nostres propis recursos, què fem per tal de ga-
rantir que el sistema de dependència tingui una garan-
tia de cara al seu futur.

Jo recordo fa temps –i aprofito que avui està aquí, en-
tre nosaltres– que hi havia una persona que s’adreça-

va al president de la Generalitat i deia: «Escolta’m, de 
quina forma l’estat independent garantirà el futur del 
sistema de dependència?» Jo em pregunto si no és que 
està més qüestionat que mai el sistema de dependèn-
cia en una situació com l’actual, en la qual tenim un 
govern de l’Estat que està incomplint una llei que ell  
mateix va promoure, i és això, en definitiva, el que 
acaba qüestionant. I, per tant, al meu entendre, gene-
ra molta més incertesa la situació actual que no pas la  
situació futura, perquè, lògicament, els recursos aca-
baran sortint d’allà mateix, que és dels ciutadans o 
ciutadanes de Catalunya. 

Són aquests els grans aspectes. Em sembla que se 
m’ha acabat el temps i, per tant, doncs, agrairia que 
ens pogués comentar aquests elements que he posat al 
damunt de la taula.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Molt bé, moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del 
Grup Parlamentari Socialista, i en el seu nom té la pa-
raula la diputada Eva Granados. Endavant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. I donar la benvinguda també a la 
consellera i a les persones del seu equip que l’acompa-
nyen, a la secretària general... I, bé, ara fa un any i on-
ze dies..., repassàvem el SIAP i vèiem quan fa que va 
venir a explicar els plans de futur, i fa això: justament 
un any i onze dies. I la veritat és que, consellera, he 
repassat els temes i hem de dir que tenim els mateixos 
temes per solucionar i s’hi han afegit nous problemes. 
Per tant, diguéssim que ha estat un any que no hem 
vist l’actuació del departament amb la intensitat que 
toca, amb la intensitat de la crisi que tenim.

Vull repassar alguns temes. Hi ha el tema dels impaga-
ments, que van sortir aleshores i que tenim a sobre de 
la taula. Vull també repassar alguns anuncis que han 
fet els consellers de Convergència i Unió en..., bé, el 
conseller Cleries va parlar d’una llei catalana de la de-
pendència, que encara esperem, i també vostè sobre la 
llei de protecció social, que també continuem esperant. 
Vull comentar també alguns temes de dependència, 
d’inclusió, i també temes de la cartera de serveis. Però, 
com que vostè ha començat la seva intervenció parlant 
de l’Informe sobre l’estat dels serveis socials, sí que 
volia fer algunes reflexions.

Sí que és cert que hem tingut les dades que ens han faci-
litat justament ara, en l’inici de la seva intervenció, i, per 
tant, es fa impossible escoltar-la a vostè, mirar les dades 
i..., hem preparat la intervenció amb l’informe que teníem  
en els arxius del Parlament. I, per tant, jo els demana-
ria que poguéssim tenir les dades amb temps suficient 
per poder fer la feina que ens toca com a grups parla-
mentaris, però sobretot –i abans ho comentàvem amb la 
secretària general–, si l’informe aquest ha de tenir l’es-
tructura que té, potser que ens estalviem l’edició dels 
fragments que es van repetint any rere any i que anem 
directament a l’actualització de les dades dels quadres 
que conté i que puguem, si més no, veure cronològica-
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ment com evolucionen algunes dades. I si el Govern i el 
Consell General de Serveis Socials tenen alguna valo-
ració o consideració que han de fer, doncs, que facin un 
capítol de conclusions o alguna cosa així, més operativa. 

Per què? Doncs, perquè repassant i comparant un in-
forme amb l’altre, el que veiem és que, allà on sur-
ten les dades una mica malament, agafem un altre 
any perquè es vegi que la cosa evoluciona... Suposo 
que és la manera de presentar les dades perquè sigui, 
doncs, més positiu; però, clar, es fa difícil mantenir 
cert rigor. Hi ha algunes variables, en serveis socials 
bàsics, per exemple, que s’obvien, perquè, si et mires 
l’anterior, veus que, bé, hi ha hagut un decreixement. 
Aleshores crec que, per al bé de tots, com que els que  
llegim aquests informes el que volem és que els ser-
veis socials a Catalunya funcionin, i funcionin cada 
cop millor, potser que no fem aquest ball de xifres i 
de dades i de quadres, i ens facilitem la feina a tots.

I això ho vull lligar amb una interpel·lació que li vaig 
fer i una moció que vam intentar i..., si més no, vam 
acordar un punt on dèiem la importància per a les po-
lítiques socials del nostre país d’estandarditzar i de 
fer seguiments i monitoratges que ens permetessin fer  
avaluació de les polítiques socials, per poder millo-
rar-les. I crec que això, l’informe aquest de l’estat de 
serveis socials, ens podria servir. I no ens ajuda, el 
que tenim. Per tant, jo els encoratjo que puguem tenir 
unes dades... Per exemple, de la renda mínima d’inser-
ció estan donant dades del 2011. Clar, jo crec que això 
no ens ajuda a cap dels que estem aquí. El telèfon de 
violència, el tema dels menors pels tipus d’acolliment, 
han desaparegut... Vull dir, hi ha alguns temes en què 
no entro perquè em queden sis minuts, però que crec 
que podrien ser manifestament millorables pel que fa 
al rigor de la presentació de les dades.

Entro en els temes que li volia comentar. El tema dels 
impagaments. Ha passat un any, consellera; li hem de-
manat per activa i per passiva que aflorés el deute del 
departament amb les entitats, per conèixer quina és la 
magnitud del que tenim al davant, a les famílies i a les 
entitats i als proveïdors de serveis. I volem saber-ho, 
perquè creiem que un govern que vol la transparència, 
i la volem tots, passa per dir què és el que deu i a qui li 
ho deu; i no ho tenim. I li hem demanat també un pla 
de pagaments, i no sé si l’estan fent o no pensen fer-lo, 
però a mi m’agradaria que avui em digués alguna cosa 
sobre el tema dels pagaments. Tots som conscients de 
les tensions de tresoreria, podem entendre moltes co-
ses, però no podem entendre l’ocultació de dades. I ai-
xò sí que m’agradaria que pogués compartir-ho aquí 
en seu parlamentària.

El segon tema, que té a veure amb el marc normatiu. 
Consellera, la Llei de serveis socials va aprovar una 
cartera el 2008, i l’han anat prorrogant, prorrogant, 
prorrogant... Aquí en l’informe aquest sortia: «pròrroga 
el 2011, el 2012, el 2013, el 2014...» Aquest Parlament 
ha instat el Govern a reformar, renovar, actualitzar la 
cartera de serveis. Jo vull saber: pensa vostè actualit-
zar, fer una nova cartera de serveis? 

Ens passa el mateix amb la llei catalana de la depen-
dència. Ara el diputat Bosch deia que la pilota està a la 

teulada dels grups parlamentaris. No, la pilota està a 
la teulada del Govern de la Generalitat, que s’ha com-
promès amb tots a fer una llei catalana i que nosaltres 
no tenim informació que s’estigui desenvolupant. 

Passa el mateix..., si la llei catalana va ser l’anunci, la 
promesa del conseller Cleries –que no va ser–, la se-
va és la llei catalana de protecció social. El 10 d’abril 
del 2013, ja fa deu mesos, vostè va dir que faria una 
llei marc, no sectorial, eh?, que seria la que garantiria 
l’estat del benestar i no sé quantes coses més. Com es-
tà aquesta llei, consellera? Perquè pel mig hi ha hagut 
uns pressupostos que han suposat menys recursos per 
a les polítiques socials al nostre país i una exposició 
pública d’un copagament que, bé, doncs, jo crec que 
no ajudarà, no facilitarà la vida a les persones que han 
d’accedir als serveis socials del nostre país.

Persones amb discapacitat. En aquest Parlament, 
45.000 signatures de ciutadans de Lleida reclamant 
atenció als discapacitats, que puguin atendre les per-
sones amb discapacitat; que ho estan fent ells, perquè 
no hi ha els serveis públics que ho fan, ho fan ells a 
través de vostès. Què passa amb les persones amb dis-
capacitat? Perquè quan parlem amb les entitats que 
treballen amb elles ens estan dient que ara fins i tot 
sembla que no pagaran els vistiplaus del 2013. Clar, 
ens diuen unes coses que són tan grosses que preferim 
que ens digui a nosaltres i tranquil·litzi els grups par-
lamentaris, perquè després puguem tranquil·litzar les 
entitats, si és així o no.

Vaig ràpidament, perquè són molts temes i només són 
tres minuts, els que queden. De joventut: el pressupost 
rebaixava en un 24 per cent les polítiques de joventut 
del seu departament, però aquí, en aquest Parlament, hi  
va haver un ple, i en aquest Ple es van aprovar dues 
mesures molt concretes que, tot i que no cauen en el 
seu departament, vostè, com a govern, jo crec que se 
n’hauria de fer responsable, en tant que té la política 
de joventut del seu departament. Què passa amb els 
plans d’ocupació juvenil, que hi havia en principi 150 
milions d’euros que s’havien de destinar a això? I què 
passa amb la beca «Queda’t a Catalunya», que aquest 
Parlament ha instat al Govern que es tiri endavant i 
que de moment no en tenim cap notícia?

Un tema també molt preocupant per al meu grup parla-
mentari i en què lamentem, consellera, profundament 
que vostè no hagi volgut venir a parlar de malnutrició 
infantil. Li ho vam demanar el mes d’agost i li ho hem 
tornat a demanar. I Esquerra Republicana i Convergèn-
cia i Unió han fet possible que vostè no vingui aquí a 
donar explicacions de la responsabilitat, de la part que 
li toca, i explicar-nos què és el que pensa fer el Govern 
amb els nens en risc de malnutrició. No ens agrada. Es-
coltarem el conseller Boi Ruiz a la Comissió de la In-
fància, però ens hauria agradat que vostè, que té una 
direcció general, que té els serveis d’infància sota la 
seva responsabilitat, ens digués què és el que està fent i 
què és el que està passant.

Dependència; acord de sostenibilitat. Nosaltres li’n 
vam demanar les xifres i li hem dit que fins que no 
tinguem les xifres i sapiguem quina és la situació  
de la dependència a Catalunya..., perquè si les dades de 
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l’Imserso són les que són i les que vostè penja a la web 
són les que són, volem saber qui paga què i què falta. 
I a partir d’aquí podrem fer propostes, però sempre a 
partir de la proposta del Govern i de les dades de la 
transparència que, avui per avui, no tenim.

Prestacions econòmiques vinculades. Fa sis mesos 
que les tenen suspeses temporalment?, indefinida-
ment? Quants mesos pot tenir un govern suspesa una 
prestació de la cartera de serveis? Quin suport jurídic 
té una suspensió de més de sis mesos, una suspensió 
en teoria temporal? Això també m’agradaria que m’ho 
respongués.

Inclusió, pobresa, renda mínima d’inserció, ILP de la 
renda garantida..., reforma de la renda mínima d’in-
serció que s’ha signat i aprovat vint vegades; quan i 
com? Què pensen fer? Què passa amb les persones 
que tenen més de seixanta mesos i que no sabem què 
els passarà en pocs mesos?, què tenen vostès pensat? 
No ho sé, expliqui’ns quins són els plans de les perso-
nes que estan en una situació de cronificació.

En definitiva, consellera, tenim un ple el mes de març 
sobre increment de pobresa i desigualtats socials. Jo 
vull pensar que hi haurà la voluntat per part dels grups 
d’aquesta cambra de poder arribar a algun acord que, 
si més no, millori i doni una imatge cap a la ciutada-
nia que estem preocupats i que és el principal tema 
de l’agenda de tots plegats, més enllà del que després 
cadascú pensi dels encaixos territorials, perquè aquest 
tema és una línia vermella, és una línia de dignitat. 
Espero que puguem aconseguir, a partir de la infor-
mació que ens faciliti i la voluntat d’acord per part del 
Govern, poder arribar si més no a marcar aquestes lí-
nies vermelles de la dignitat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari  
Popular de Catalunya, té la paraula el diputat Rafa 
López. Endavant.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyor president. Abans de tot, donar les grà-
cies a la consellera per venir al Parlament a donar-nos 
explicacions; també a l’equip que l’acompanya. També 
fer referència explícita –i dono les gràcies també per 
la seva assistència– al senyor Moreno, del col·lectiu 
Papás de Álex. I també, evidentment, doncs, desitjar 
al Grup Parlamentari de Convergència i Unió la ràpi-
da reincorporació de la senyora Figueras, que trobem 
a faltar en aquesta comissió i que segurament que l’es-
tarà seguint molt atentament.

Dit això, vostè ens ha comentat i ha fet una referència, 
diu: «No, és que nosaltres només portem un any, no?», 
ens deia, «portem un any, tretze mesos», ja li ho recor-
dava..., almenys vostè com a..., diguem-ne, la conse-
llera Munté, la diputada Munté en portava alguna mi-
ca més votant allò que li presentava un altre conseller 
de Convergència i Unió. Jo suposo i espero –i així jo 
crec que és– que vostè té aquesta solidaritat, també, 

de govern, veritat que sí? –ens diu que sí–, i que, per 
tant, doncs, vostè també incorpora en el seu bagatge, 
en la seva motxilla, tot allò que va fer el senyor Cle- 
ries, i, per tant, ja, els tres anys eh?, de govern de Con-
vergència i Unió que alguns frueixen, altres pateixen, 
vull dir, en això cadascú té la seva visió, però és el que 
ens ha deixat. I, en tot cas, si em permet fer la broma, 
porta un any, és a dir, mitja legislatura, almenys mit-
ja legislatura de Convergència i Unió, i, pel que ens 
anuncia el senyor Mas, doncs, ja porten una altra ve-
gada mitja legislatura, i, per tant, nosaltres n’esperà-
vem alguna coseta més.

Miri, jo, si hagués de definir el que hem portat fins ara i 
el que vostè ens explicava, no?, i comentava tots els pro-
blemes pressupostaris, que això ho patim tots, ho pa-
teixen totes les administracions –per cert, la que més 
pateix és l’àmbit local, i ara en farem un esment, del te-
ma–, jo diria que estem en una situació com de llimbs, 
no?, llimbs socials, limbo social, és a dir que estem en 
una situació on, sí, tenim alguns instruments... Algú  
deia: «És que el Govern de l’Estat no compleix la legis-
lació», com si el Govern de la Generalitat la complís. 
Perquè estem parlant, per exemple, de la Llei de serveis 
socials, una llei bàsica i que ens van presentar com a 
bàsica a l’hora de la definició i l’evolució dels serveis 
socials; la Llei de família, justament avui, que ens hem 
assabentat, doncs, de la suspensió un altre cop..., com 
ens van anunciar per sorpresa aquella suspensió dels 
PEV, de les prestacions econòmiques vinculades, per 
sorpresa, perquè ningú ho preveia, doncs, aquesta sus-
pensió de les ajudes a adopcions múltiples, a parts múl-
tiples, etcètera; és a dir, una altra sorpresa més que ens 
dóna el departament. Tot allò que ens diuen que està 
molt planificat no sé si està molt planificat dintre del 
departament, però almenys a aquest diputat moltes ve-
gades li agafa de sorpresa. I quan vostès ens ha fet refe-
rència a les polítiques de família, això també ens hauria 
agradat que ens ho hagués explicat, perquè no només 
ens ha d’explicar tot allò que vol fer i que està molt bé, 
sinó tot allò que vostè ha fet. 

Llimbs socials? Doncs, miri, la cartera de serveis, ja 
li ho ha comentat una altra diputada: una cartera de 
serveis que ja està més que caducada i que té un man-
dat parlamentari dels mateixos serveis socials, que ai-
xò va ser un tema important, sobre l’actualització de 
la cartera de serveis, doncs, ho tenim paralitzat i en 
aquests llimbs, o «llimbe» –que es pot dir de les dues 
formes–, el limbo social.

Un segundo limbo social...: el Pla d’inclusió, que es va 
esgotar. És cert que estem esperant un pacte, però, ho-
me, resulta que tenim un pla d’inclusió que ja està ca- 
ducat, i com a mínim esperàvem que vostès, doncs, 
com a mínim fessin aquest pla, diguem-ne, de transi- 
ció, no?, com s’ha fet amb el Pla d’infància, aquest pla 
de transició. Per cert, el Pla de la infància, que tam-
bé s’ha d’actualitzar, i té un mandat parlamentari, 
per cert, un mandat parlamentari de l’anterior debat 
de política general que li diu que ha de presentar un... 
–és una de les mocions que vam aprovar–, que havia 
de presentar un pla d’infància per a aquest any, per al 
2014, perquè resulta que el que tenim és de l’any 2013.



Sèrie C - Núm. 337 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 18 de febrer de 2014

COMISSIó DE BENESTAR, FAMíLIA I IMMIGRACIó, SESSIó NÚM. 20  15

A banda, senyora consellera, les retallades encober-
tes que tenim, no només aquelles retallades que són 
a l’hora de no complir la legislació –entengui’s PEV, 
per exemple, o entengui’s altres legislacions, com ja li 
he comentat, de la Llei de serveis socials–, sinó, per 
exemple, les retallades pressupostàries que vostès van 
pactar amb Esquerra Republicana, no?, no sé si al de-
partament o a alguna seu política, però en aquest cas 
en aquest Parlament no: ni ens en vam assabentar ni 
vam poder fer la comparativa sobre el que va succeir 
l’any passat amb aquestes retallades que vostès van fer.

Miri, una altra cosa que ens preocupa molt, alguna de 
les que han comentat alguns companys i companyes, 
és l’acompliment d’aquestes mocions parlamentàries  
que nosaltres hem presentat en aquest Parlament. 
Aquest Parlament ha estat..., i jo crec que hem arribat a 
acords importants en l’àmbit de les polítiques socials.  
Ara el que estem esperant i el que volem és que la 
consellera, que el departament, que el Govern, com-
pleixin amb aquestes mocions, no? Jo sempre li he dit 
–i ja li ho he comentat en alguna interpel·lació que ja 
li he fet– que jo crec que el departament té l’estratègia 
del Telenotícies; és a dir, ens anuncia... –el departa-
ment i el Govern en general, no només vostè, és cor-
poratiu, eh?–, ens anuncien mesures segons surten o 
no surten col·lectius al Telenotícies. I li poso l’exemple, 
per exemple, de les beques menjador.

Vam sentir, doncs, tota la polèmica que va haver-hi 
de beques menjador, els grups parlamentaris vam fer, 
vam entrar multitud de propostes sobre aquest tema, i 
al final vam aconseguir una ampliació de les beques 
menjador que ens va presentar la consellera Rigau, 
també solidàriament amb vostè, perquè també són una 
part important, les beques menjador, de l’estratègia 
d’alimentació infantil, l’estratègia en contra de la po-
bresa infantil, és a dir, és una part fonamental i que 
s’ha d’integrar també dintre d’aquestes prestacions 
de serveis socials infantils, que per cert el Síndic de 
Greuges ja va dir que s’havien de simplificar i havíem 
d’anar cap a una simplificació dels ajuts socials –i això 
és un tema important, que després faré un esment so-
bre el tema del model–, però és que aquest Parlament 
va parlar d’una partida oberta. I el mateix dia que la 
senyora Rigau..., o que el Govern –perquè no es senti 
al·ludida, perquè no hi és, aquí–, que el Govern, eh?, 
solidàriament representat per vostè, va anunciar això, 
doncs, ens trobàvem amb la realitat: que al Baix Llo-
bregat, al Vallès Occidental, la mateixa FAPAC feia 
aquesta crítica que cinc mil nanos havien quedat fora 
de les beques menjador. O fa poc, un alcalde de Con-
vergència i Unió, a El País, sortia fa poc –vostè segu-
rament ho va llegir– i deia que la partida que s’havia 
aprovat per a beques menjador era absolutament insu-
ficient. És a dir, una cosa és el que s’aprova en aquest 
Parlament i una altra cosa és el que fan vostès des del 
departament.

O, per exemple, podem parlar de la pobresa energètica. 
Això és un tema que jo crec que hem de parlar. I nosal-
tres introduirem una proposta de resolució fins i tot do-
nant un mandat parlamentari a la consellera perquè en 
el consell, diguem-ne, autonòmic, eh?, en el consell sec-
torial, doncs, vostè pugui portar aquelles resolucions  

que s’han aprovat en aquest Parlament, el Parlament 
de Catalunya, a debatre amb les altres comunitats au-
tònomes, sobretot per aquelles mesures contra la po-
bresa energètica que està portant a terme el Govern de 
l’Estat. Sap que ha anunciat una partida per ajudar les 
famílies directament, i això..., jo crec que és important 
que la consellera porti el model que vam aprovar aquí, 
no només que el porti allà, sinó que després defensi 
en aquest Parlament i a la Generalitat de Catalunya... 
Perquè el que no pot succeir és, un altre cop, el que 
ha passat, doncs, amb aquest decret contra la pobresa 
energètica, que al final el que fem és desplaçar el pro-
blema cap a més endavant, quan sabem que el proble-
ma més endavant no es solucionarà. És a dir, pagant en 
còmodes terminis no es solucionarà el problema i, per 
tant, el problema l’hem de solucionar de soca-rel.

O la renda mínima. A mi em van preocupar –i ja li 
ho vaig dir en alguna intervenció i vull dir-li-ho ara 
perquè també en quedi constància– molt les paraules 
del senyor Homs quan va dir que la pobresa no havia 
augmentat a Catalunya. Això, senyora consellera, és 
frivolitzar. No es pot mirar a la cara de les entitats que 
estan treballant avui dia –podem parlar de Càritas, 
podem parlar de Fedaia, podem parlar d’altres tipus 
d’entitats– i dir-los que no hi ha hagut un augment de 
la pobresa a Catalunya. Això, aquestes declaracions  
no es poden produir. Perquè, si no, què estem par-
lant? Per què fem un pacte? I per què estem parlant de  
la urgència d’aquest tema? Sabem que ha augmentat la  
pobresa, sabem que ha augmentat la taxa de risc de po- 
bresa i sabem que ha augmentat també la pobresa en 
alguns, fixi’s, col·lectius importants: pobresa infantil, 
pobresa de menors de setze anys o pobresa extrema, 
que s’ha multiplicat per vuit, segons deia el mateix  
informe de l’Insocat. Per tant, això és un tema, jo crec, 
senyora consellera, força important.

I a nosaltres ens preocupava –ja li ho vam dir–..., a 
les partides pressupostàries no hi vèiem una transla-
ció. I vostè ho va presentar, diguem-ne, un altre cop, 
eh?, a efectes del Telenotícies, com una gran victòria, 
un augment espectacular de les partides contra la po-
bresa. A banda que el pressupost, doncs, no es veu 
molt bé, perquè vostè sap que vostès han reorganitzat 
els programes 313 i 317 i exactament no signifiquen 
el mateix i, per tant, les comparatives no es poden re-
alitzar tal qual –això és un tema més intern nostre–, 
però vostè sap que un augment de l’1,11 per cent en 
les partides de lluita contra la pobresa no justifica, per 
exemple, altres accions de la Generalitat; per exemple, 
la reducció de les partides pressupostàries als ens lo-
cals. És a dir, augmentar un 1,11 per cent no justifica 
després les partides, la reducció que han fet al Fons 
de cooperació local que hem viscut aquest any. I, per 
tant, això és una preocupació. Vostè parlava abans del 
món local referint-se al Govern de l’Estat; ha de parlar 
també de les partides del món local que fa vostè.

La renda mínima d’inserció jo crec que és una de les 
polítiques fonamentals, i del canvi de model..., què farà 
aquest Govern amb la ILP? Miri, només li faig..., fins i 
tot, només m’agradaria que contestés aquesta pregunta: 
què farà el Govern amb la iniciativa legislativa popular de 
renda garantida? Perquè, en principi, vostès ens havien  
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anunciat que tenien un model, amb Esquerra Republi-
cana, de reforma d’aquesta renda mínima d’inserció. 
I nosaltres ho comentàvem, aquesta preocupació que 
teníem, que per una banda ens deien que augmentaven 
a 74 milions d’euros, però per una altra banda teníem la 
preocupació –li ho ha dit la diputada Granados– de què 
passava amb la cronificació de la pobresa, i, per tant..., 
o no de la pobresa, sinó cronificació de situacions –aca-
bo, senyor president– d’exclusió social, d’aquells que 
portaven més de cinc anys..., perquè vostè sap que el 
conseller Puig ens va anunciar que aquelles persones 
que portessin més de seixanta mesos, cinc anys –aca-
bo, senyor president– quedarien fora encara que no hi 
hagués un informe social. Això és un problema.

Per tant, què farà? El Govern impulsarà el seu propi 
model de renda mínima d’inserció o donarà recolza-
ment a la ILP en aquest Parlament de renda mínima 
garantida? I no em valdrà, senyora consellera, tot li 
ho dic, no em valdrà que em digui que això és un te-
ma del grup parlamentari, perquè vostè no es fica en 
el que farà el Parlament, perquè ja ens coneixem tots; 
vull dir, les trucades al departament, eh?, dels grups 
que donen suport al Govern, en aquest cas Conver-
gència i Unió i Esquerra Republicana, doncs, són fre-
qüents a l’hora de definir el vot, no?

Per tant, em quedarien aquests dubtes. Re més, perquè 
se m’ha acabat el temps.

Gràcies, senyora consellera; gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i en el seu nom té la paraula la diputada 
Laura Massana. Endavant.

Laura Massana Mas

Moltes gràcies, president. També gràcies per la seva 
compareixença, honorable consellera, la senyora se-
cretària general, les persones del departament que 
l’acompanyen i persones que també ens acompanyen 
avui a seguir la sessió.

Consellera, vostè, potser, és nova, diríem, com a peça 
del tauler d’escacs, eh?, però vostè és fil conductor del 
que ja acumulem. Ho acumulem des de fa quatre anys; 
quatre anys acumulats d’austeritat. I aquests pressu-
postos, també, en el seu departament, han estat defini-
tius. És a dir, aquestes retallades són definitives i vostè 
les acaba de fer definitives. Allò que era excepcional, 
com han dit algunes vegades, ja ha vingut per que-
dar-se. I això és on vostè..., i especialment aquest 2014.

Després d’acumular retallades des del 2011, amb un 
22 per cent de retallades en despesa pública, no es pot 
dir que hi hagi gaire cosa nova sobre el sòl, no?, sota el 
sol, en aquest cas. Això està fent aquesta retallada, di-
ríem, de qualitat, de serveis que tenim, en aquest cas, 
de serveis socials i de benestar, i també està venint a 
dir una reducció de prestacions. 

En definitiva, vostè està fent, com la resta del Govern, 
en el que li pertoca en les polítiques socials, i en les 

de salut, com en les d’educació, diríem, un canvi en el 
nostre sistema de justícia social. I ho dic ben clar, per-
què als pressupostos ja es veu que no anem a un model 
de redistribuir la riquesa, que seria el que faria possi-
ble tenir aquest estat de benestar potent i aquests ser-
veis socials potents, sinó perquè han consolidat allò 
que fa tant temps. 

En aquest apartat jo vull recordar sempre les xifres. 
Els que vostès diuen «pressupostos més socials» són 
uns pressupostos que són despesa com teníem el 2004 
i que en números són, si el 2012 teníem 1.995 milions, 
aquest any n’hi han 1.750; això en política social. I ai-
xò és així, amb les necessitats absolutament creixents. 
Feta aquesta prèvia, ha tocat tots els temes, com cor-
respon i com pertocava. 

Jo li volia parlar, en primer lloc, diríem, dels serveis 
socials municipals i dels serveis socials una mica en 
general. Vostè ha parlat de l’ARSAL. Compartim amb 
vostè que és una llei terrible i que va en contra espe-
cialment dels serveis socials municipals. En això ens 
trobarà al seu costat. Però li fem una pregunta, que és 
la que li fan també les entitats municipalistes: vostè 
està fent contractes programa sense tenir en compte 
que aquesta llei, si no la revertim, el 2015 serà d’apli-
cació i no se sap com es pagaran aquests contractes 
programa. 

També preocupa a les entitats municipalistes el fet que 
vostè acumuli deute i no els pagui aquest deute. Per-
què els interventors, que ara són els qui tenen més po-
ders als ajuntaments, arribarà un moment que diran 
que, sense els diners, els serveis que presten els ser-
veis socials municipals no es podran prestar. Per ai-
xò li demanem, li ho tornem a dir, que ens digui com 
pensa fer front a aquestes despeses, a aquests deutes 
que també té pendents amb els ajuntaments.

Què passa, també, amb als ajuntaments? Ens ho van dir 
molt clarament l’altre dia en compareixença: el decret 
de pobresa energètica –i després m’hi referiré més en 
concret. Tenen assumidíssim, i van dir-ho, per assen- 
timent amb el cap i amb les seves pròpies paraules, 
que ho pagaran ells, perquè vostès se’n desresponsa-
bilitzen. Ho van dir claríssimament, que tenien assu-
mit que ho pagarien ells. Vostè ens diu: «És un 66 per 
cent de recursos que donem en aquest sentit dels ser-
veis socials als ajuntaments, al món municipal.» Però, 
si no el paguen, ells van acumulant diners, han de po-
sar-los de la seva part i tampoc hi arriben. Però tenen 
assumit aquest abandó per part, diríem, del Govern de 
la Generalitat. Tot i que crec que amb l’ARSAL, i com 
s’ha demostrat aquests darrers dies, es podrà remar 
junts, i això així ho desitgem, no?

Per tant, també una reflexió, eh?, per aportar en posi-
tiu. Ens van dir també les entitats municipalistes: «El 
model que tenim amb la que està caient» –i perme-
teu-me l’expressió col·loquial– «no ens serveix i l’hem 
de revisar.» I ens deien molt clarament que el que cal, 
sobretot i principalment, és una garantia de rendes per 
fer front a les situacions de pobresa. I van dir, en són 
conscients, que vostès no estan afrontant ni la renda 
mínima retallada que tenim, perquè no estan pagant 
les rendes mínimes pendents.
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I aquí faig una pregunta per elevació, i li ho vaig dir 
divendres passat: com podem parlar d’un pacte per la 
pobresa si no estem pagant les rendes mínimes apro-
vades? Ei, unes rendes mínimes que en el seu acord 
de govern, amb Convergència i amb Esquerra, no van 
tirar enrere el decret del senyor Mena i no van recupe-
rar ni la subjectivitat ni la universalitat. No anem bé 
per lluitar contra allò que és principal, que és la po-
bresa i el risc d’exclusió.

I els serveis municipals són una mica aquest pal de pa-
ller que juntament amb el departament haurien d’anar 
de la mà. I veiem que les entitats municipalistes sí que 
proven de fer aquest esforç, i no el veiem igual, i ho 
he explicat en els pressupostos, en el seu departament.

Quan parlem de Llei d’autonomia personal i depen-
dència, home, aquí, consellera, vostè, la Llei d’autono-
mia personal, li ho hem dit mil vegades, només l’hem 
vist aquell dia que ens van venir a passar un power, 
no hem vist res més. Tenim una moció aprovada on 
es diu que ho hem de parlar, i és veritat, i hem de fer-
ho amb criteri sostenible i ho hem de decidir entre 
tots, però això vostè s’ho salta perquè l’endemà ma-
teix d’aprovar això vostè fa diversos acords amb les 
patronals per retallar les ràtios, i surt la proposta de 
les prestacions vinculades. Que si ja no podíem por-
tar la nostra gent gran i persones amb discapacitat a 
residències públiques, perquè no n’hi havia prou, ara 
encara es fa més difícil l’accés al retallar-los el com-
plement per poder-hi accedir.

Per tant, terrible. I a més té al tinter, que es diria en 
castellà, en el tintero, el que ja l’ataca directament, que 
és l’edicte on comptarà la renda i comptarà el patri-
moni. 

Jo vull fer un exemple. Si una cosa bona tenia la Llei 
d’autonomia personal i dependència era tenir aquesta 
vocació de quarta pota d’estat de benestar i d’univer-
salitat. És a dir, si vostè o jo ens hem d’anar a operar, 
ningú ens demanarà quina renda tenim i quin patrimo-
ni, perquè se suposa que és universal, se suposa que ens 
pertoca. Per què ara per accedir a les prestacions de la 
Llei d’autonomia personal o a les residències han de 
comptar la renda i el patrimoni. No ho entenem. No, 
no ho entenem, consellera. I nosaltres en això li farem 
front tant com puguem, perquè és vulnerar aquest in-
tent de quarta pota. I si no és així vostè em rectifica.

Sobre pobresa i desigualtat. Miri, vam tenir reunió di-
vendres passat. El que li deia el senyor Bosch li vaig 
dir jo. Li vaig dir que nosaltres no entraríem a par-
lar de pobresa si no ens donava xifres actualitzades. 
Volem les xifres de l’Idescat, perquè estem parlant de 
xifres del 2011 i aquestes xifres no ens serveixen. I, a 
més, encara ens serveix menys, i avui també ho co-
mentàvem aquí, tirar-nos els plats; el que deia el se-
nyor Homs, que jo també li ho vaig recriminar. I ho 
estenc: no és el senyor Homs, és vostè quan contes-
ta una pregunta o són els grups que donen suport al 
Govern, especialment Convergència i Unió, el que diu 
que els nivells de pobresa eren els mateixos.

Jo podria arribar a assumir, i ho assumeixo, que pot-
ser en una situació de bonança econòmica no es va re-
baixar tant com es podia, diríem, la pobresa. Ara, el 

que sí que hi havia i era in crescendo, i ho diuen els 
seus propis papers avui, era el creixement d’inversió 
i, per tant, de xarxa, com la renda mínima o com d’al-
tres, per poder sostenir la població i que aquesta no 
quedés exclosa.

Per això dic que anem a un canvi de paradigma. Anem 
al que vostès haurien de pretendre i no és, que és de 
l’apoderament i, diríem, la igualtat d’oportunitats a un 
sistema assistencialista i de beneficència. I d’això nos-
altres hi estem totalment, diríem, en lluita i en contra.

Ho dic perquè també hi ha hagut retallades. Vostè ha 
parlat avui de dones, ha parlat també de persones mi-
grades. Les retallades... I després nosaltres li farem 
unes preguntes en relació amb la qüestió. Han estat 
polítiques retalladíssimes, també en l’atenció a les do-
nes que pateixen violència, inclosos centres que s’han 
tancat o que estan en risc de tancar-se; subvencions 
que no han arribat. Per tant, el departament no està 
fent tampoc bé la seva feina. 

Les persones migrades, que són el col·lectiu de més 
risc, tampoc han vist augmentat, diguem-ne..., i ente-
nem que el Govern de l’Estat aquí ens ha abandonat i 
li donem tota la raó, però creiem que podrien ser més 
actius en aquest aspecte.

I quan parlem de gent gran. I vostè parlava del setè 
congrés. Mirin, al sisè congrés, jo vaig assistir a les 
ponències que van fer en aquest Parlament, i va ha-
ver-hi una cosa molt clara que van dir en una, va ser: 
«Volem una política fiscal justa i redistributiva, per- 
què a Catalunya som 1,2 milions de persones de més 
de seixanta-cinc anys» –això vol dir un 25 per cent– 
«que som pobres.»

I ara hi tenim un afegit, al que va passar en aquell 
congrés, que molts dels que no són pobres i encara 
cobren una mínima prestació s’han de fer càrrec dels 
seus fills que estan a l’atur. 

Per tant, amb les polítiques de persones grans també 
és necessari, i ja tenim l’informe de Creu Roja, parlar: 
una, agrair-los la feina que fan i que no fa el Govern 
de sustentar les seves famílies, i, dos, fer aquesta xar-
xa possible perquè no hagi de tenir aquests patiments i 
puguin tenir una vida digna.

I aquí és on potser podríem encaixar en les solucions. 
Nosaltres en vam proposar una, i creiem que és la que 
hem de proposar per fer-hi front. I volem que la tornin 
a valorar. Mirin, amb una llei del mínim vital, una llei 
que garantís uns mínims per a les persones, podríem 
fer possible que aquesta situació es revertís, podríem ta-
llar amb la pobresa i la desigualtat, i podríem apuntalar 
la igualtat d’oportunitats. Ja que parlem de revisió de la  
cartera, no és que toqui revisió, és que tocaria apro-
var-ne una de nova. Això ja li ho han preguntat i jo tam-
bé m’hi apunto. 

En aquesta revisió de la cartera haurien d’incloure el 
dret a l’alimentació. I això hauria de ser així, que l’ali-
mentació fos un dret. Hauríem de vetllar perquè l’habi-
tatge, que és el gran problema, que no els passa a altres 
societats del nostre entorn que també estan patint la 
crisi, que és el fet de tenir un deute privat, és a dir, una 
hipoteca, que no permet, amb els salaris també baixos, 
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poder-la mantenir..., el dret a l’habitatge. I treballar, 
doncs, perquè els bancs de la Sareb puguin ser habitat-
ge lloguer és imprescindible. 

Pobresa energètica. I avui se n’ha parlat. Nosaltres li de- 
manem el que també li ha dit el senyor López, ja li ho 
vaig dir també en la reunió de divendres passat: les 
mocions que estan aprovades haurien de ser sagrades, 
permeti’m aquesta paraula, i són les que s’haurien de 
complir, no fer decrets nous, que van, diríem, a l’in-
revés del que pretenen les mocions aprovades; si no, 
vostès no seran creïbles, i no ho estan sent, ni creïbles 
ni útils, clar –acabo, eh?, president; un minut. (Pausa.)

Eliminar del nostre vocabulari també la paraula «gai-
rebé enllestit», quan parlem de la Llei de mesures de 
protecció, que vostè la va explicar a l’abril, aviat farà un 
any, vostè, la primera vegada. I el mateix pel que li deia  
de la Llei d’autonomia personal. Quan vostès ho tin-
guin ens ho porten, però amb això no ens facin ballar.

I el que els deia, la garantia de rendes, que en això co-
incidim tothom. Només les societats que garanteixen 
uns mínims de rendes de subsistència per a les perso-
nes són societats que són més lliures, són societats que 
se’n surten i són societats que són capaces d’afrontar, 
en moments molt complexes, sense abandonar la seva 
ciutadania, aquestes situacions.

Li vull recordar un aspecte que vostè ha tocat tam-
bé de passada: joves, cinquanta mil joves han mar-
xat de Catalunya per manca d’oportunitats. Amb una 
llei del mínim vital, amb una renda d’emancipació, 
aquests joves podrien romandre entre nosaltres i po-
drien ser també les persones que ens ajudessin a sortir 
de la situació en què estem. Per tant, el departament 
s’ha d’aplicar més; el departament ha d’exigir a Eco-
nomia que necessitem recursos per poder fer aquestes 
polítiques, perquè sense aquestes polítiques no podem 
aspirar a una Catalunya ni nova, ni millor, ni a un país  
nou. I el que està més clar encara és que no podrem 
ser mai un país just.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula el diputat José María Espejo. 
Endavant.

José María Espejo-Saavedra Conesa

Muchas gracias, presidente. Y gracias y bienvenida, tam- 
bién, a la consellera Munté, al resto de su equipo,  
también al señor Moreno..., bueno, ya no está, parece, 
no le veo. (Pausa.) ¡Ah!, vale. En cualquier caso, tam-
bién bienvenido. 

En primer lugar, nosotros entendemos que el docu-
mento, el informe que usted nos ha presentado hoy es-
tá planteado dentro del Plan estratégico de servicios 
sociales del período 2010-2013, porque se ha referido 
en sus datos al año 2012, continuación, por tanto, de la 
política, como ya se le ha recordado aquí, del anterior 
conseller Cleries. 

Bien, lo que nos ha presentado usted es una exposi-
ción que es, por un lado, descriptiva de las categorías 
de necesidad social, y desde lo que en la metodología 
y los criterios propios del Govern se entienden como 
acciones del sistema frente a dichas situaciones. Esto 
está muy bien, es una presentación resumida de esas 
categorías y datos, y que esto tiene una utilidad, siem-
pre y cuando no se presente cinco minutos antes –de 
antelación– del momento en el que tiene que ser valo-
rado por estos diputados, como ya le han recordado.

Pero, bueno, a nosotros creo que nos corresponde ir 
más allá de esta presentación fría de datos, que se 
pueden valorar con más detalle y pausadamente, y  
debemos ejercer el control político en función del 
cumplimiento de los objetivos marcados, y no solo los 
cuantitativos, que son los que usted nos ha traído aquí, 
sino fundamentalmente en los cualitativos, porque de 
la presentación de este informe no se puede extraer con-
clusión alguna de tipo cualitativo. Y, vuelvo a repetir, 
menos en quince minutos de exposición de un power-
point de treinta y cinco páginas de datos muy densos.

Y la pregunta más importante después de lo que he 
dicho es: «¿Tenemos un sistema de servicios sociales 
de calidad?» Yo creo que esa es la pregunta que todos 
los grupos parlamentarios debemos hacernos. Y, hoy 
por hoy, la respuesta –al menos así lo es para mi grupo 
parlamentario, y me atrevería a decir que para muchos 
otros– es que no –es que no.

Yo decía, al principio, que el informe está planteado, 
lógicamente, dentro del Plan estratégico de servicios 
sociales de la Generalitat para el período 2010-2013. 
Y este plan define una serie de valores, como usted 
bien sabe, que están inspirados en los principios rec-
tores del sistema que establece la propia Ley de servi-
cios sociales de Cataluña. Y el cumplimiento de estos 
valores acercaría el sistema a la calidad.

Podemos ir mirando esos valores, o al menos algunos 
de ellos. Nosotros, el que entendemos más importante, 
la garantía de los derechos de las personas –la garan-
tía de los derechos de las personas. Cualquier sistema 
de servicios sociales que se precie debe ser este qui-
zás el fundamental valor bajo el que deba desarrollar-
se todo el sistema. Pues yo creo, Ciutadans cree que 
en este valor no se ha avanzado, sino que, de hecho, 
se ha retrocedido, y mucho, y creo que además esto es 
bastante difícil de negar. Se lo podemos preguntar, si 
no, a las personas dependientes, a las familias o a las 
personas que tenían derecho a la renta mínima de in-
serción, y que no lo perciben.

Otro valor que no ha sido suficientemente puesto en 
práctica, a pesar de lo que muchas veces nos dice la 
consellera, es la participación. Los sectores, los sec-
tores involucrados, a menudo se quejan de la falta de 
participación en la toma de decisiones. Usted siempre 
nos dice que sí, que se les da voz, que se reúne con 
ellos, pero ellos muchas veces se quejan de que no es 
así. Es evidente que aquí hay una disfunción.

El valor de orientación a la persona. En la medida en que 
la política que a nuestro juicio está orientando las ac-
ciones del departamento es la restricción presupuesta-
ria, pues, este valor tampoco lo encontramos presente.
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La responsabilidad pública, que es otro valor que ex-
presamente aparece en el plan estratégico. Digámose-
lo a las entidades que desde hace muchos meses están 
todavía esperando que se les pague lo que se les debe 
por parte de las administraciones. ¿Es esto responsabi-
lidad pública? Evidentemente, no –evidentemente, no.

En fin, nosotros entendemos que este informe pone de 
manifiesto muchos datos, pero que no se relaciona con 
la calidad del sistema, que es lo realmente importante.

Y tampoco hoy, usted, consellera, le tengo que decir, 
nos ha esbozado siquiera medidas con una mínima 
concreción para solucionar o paliar esos datos negati-
vos que pone en manifestó el informe.

Y de todo esto surge mi pregunta principal: «¿Qué va a 
hacer el departamento para mejorar el sistema desde el 
punto de vista cualitativo, de la calidad del sistema?»

Aquí ya entramos en la segunda parte de su interven-
ción, la de los objetivos del departamento. Vamos a 
ver los ejes que ha desarrollado, o al menos algunos 
de ellos, cuando hablaba de estos objetivos. 

Infancia. Bien, aquí tengo que decir, porque no todo 
va a ser negativo, que hay algunos avances; creo que 
el Pacto por la Infancia es algo de lo que todos nos te-
nemos que felicitar, todos los grupos de esta cámara lo  
hemos suscrito. Quedan muchas cosas por hacer; no 
por firmar un pacto los problemas de infancia se han re-
suelto, pero es un primer paso. Y yo lo que creo es que  
tenemos que estar atentos todos a que las medidas  
que allí se establecen se cumplan y no quede todo en 
una foto, porque a nosotros los pactos a veces nos da 
miedo que se queden en una foto.

Hablando ahora de pobreza, entramos en otro pacto 
que no queremos que se quede en una foto. Estamos 
en una fase muy preliminar. El otro día estuvimos re-
unidos. Nos faltan datos, se lo hemos dicho, nos faltan 
datos; se le han hecho observaciones, vamos a estar 
atentos a lo que nos traslade el departamento, pero, al 
menos en lo que a mi grupo se refiere, no actuaremos, 
no vamos a actuar como comparsas de una foto de fir-
ma de un pacto, porque este es un tema que entende-
mos que es muy importante y tenemos que ver claro 
que lo que se propone es algo más que lo que ya se ha-
ce, y algo distinto de lo que ya se hace.

En este sentido, como digo, nos felicitamos por tener 
ya la propuesta sobre la mesa, pero no le avanzo la 
postura, como no puede ser de otra manera, hasta que 
no tengamos un detalle más avanzado del documento. 

En cuanto a dependencia... Bueno, y en cuanto a po-
breza, también, se me olvida decir algo importante 
también, y que ha sido avanzado por otros diputados: 
renta mínima de inserción, renta garantizada de ciu-
dadanía, ¿qué harán en este aspecto? Tenemos una 
ILP y una proposición de ley, que ha presentado otro 
grupo, de renta garantizada de ciudadanía y ustedes 
tendrán que decir algo respecto al desarrollo de la ren-
ta mínima de inserción, que ya vienen diciéndonos 
que lo harían.

Dependencia –dependencia. La ley de autonomía de Ca-
taluña..., que también, si fuera solo por su título, nos pa-

rece una iniciativa positiva. Ahora bien, somos bastante 
descreídos, dados los antecedentes de su departamento 
con relación a cómo ha tratado muchas de las cuestiones 
relacionadas con este asunto. Valgan de ejemplo la su-
presión de las PEVS o los impagos a las residencias. En 
este sentido, también las informaciones aparecidas so-
bre los copagos en base al patrimonio, etcétera.

La discapacidad. Pues nos felicitamos también porque 
entramos en fase de ponencia de la Ley de accesibili-
dad, y eso es algo positivo. En este sentido, lo que le 
pediríamos es algo que yo creo que le vamos a pedir 
varios grupos, o al menos el mío, en la ponencia, y eso 
se lo pedimos a Convergencia i Unió, como grupo ma-
yoritario, que se limite el plazo temporal para el desa-
rrollo reglamentario de esta ley, que en el proyecto de 
ley se fijaba en tres años. Creemos que eso es excesivo 
y creemos que eso limita los derechos de las personas 
con discapacidad.

En familia, no hemos visto propuestas ni acciones 
concretas de ningún tipo, salvo las puramente restric-
tivas, y le pongo un ejemplo que ha denunciado hoy la 
Asociación de Familias Numerosas de Cataluña: se ha 
suprimido la última ayuda que quedaba por nacimien-
to de hijos.

Y en el tema competencial –y para acabar–, nosotros 
estamos conceptualmente de acuerdo en que en un mo-
delo de estado descentralizado como el que tenemos, 
las administraciones, todas, el Estado y en este caso 
la Generalitat, deben reclamar el cumplimiento de ese 
marco competencial que está establecido por algo. 

Ahora bien, a veces, de su discurso, del discurso en 
general de la Generalitat, parece que estuviera más 
interesada en la competencia que en la eficacia y en 
estudiar cómo, en colaboración con el Estado –en co-
laboración con el Estado–, se puede hacer el sistema 
más eficaz. Porque, no nos engañemos, a las perso-
nas en situación de necesidad, que es a las que su de-
partamento tiene la responsabilidad de atender, no les 
importa quien ejerza la competencia –ese es un tema  
jurídico, legal y que, como digo, conceptualmente hay 
que defender–; lo que les importa es que se ejerza efi-
cazmente y que les solucione sus problemas. Y eso yo 
creo que ha de hacerse en colaboración leal entre las 
administraciones. Digo «leal» y me refiero, cuando di-
go «leal», entre las dos que estamos aquí involucradas, 
la Generalitat y el Estado.

Y nada más. Espero que pueda responderme a las 
cuestiones que le he hecho. Y le agradezco su presen-
cia aquí.

Gracias.

El president

Molt bé. Gràcies, diputat. El darrer dels grups a inter-
venir és el Grup de Convergència i Unió i, en el seu 
nom, la diputada Violant Cervera. Endavant.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. I també afegir-me als agraï- 
ments per les explicacions de la consellera, i també 
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donar la benvinguda, doncs, a la secretària general 
del Departament de Benestar Social i Família i a tots 
els membres del departament que ens acompanyen, i 
també al senyor Moreno, que ha estat seguint aquesta 
compareixença.

Vaja, la consellera el que ha intentat és explicar en una 
mateixa compareixença l’informe dels serveis bàsics 
de Catalunya, un informe que nosaltres entenem molt 
complert, i a més a més nosaltres sí que li agraïm l’es-
forç d’aquesta actualització de dades. Entenem que..., 
suposo que han hagut d’actualitzar les dades que vos-
tès tenen com a departament; i altres dades, doncs, 
que depenen d’altres departaments els ha hagut de ser 
més difícil de posar-les al dia.

I després, també, especialment explicar-los que..., que 
ens hagués explicat, doncs, quines eren les polítiques 
que s’estan duent a terme des del Departament de Ben-
estar Social i Família. I agrair-li especialment aquesta 
part, més enllà de les dades que ens presenten de l’in-
forme dels serveis socials, que després m’hi referiré, 
perquè tot i que tots sabem que l’ICASS, la part més 
gran del Departament de Benestar Social i Família, el 
70 per cent del pressupost, només, se l’emporta la Llei 
de la dependència, el departament tracta altres àmbits, 
àmbits també molt importants, com la immigració, la 
joventut, dones, moltíssimes àrees d’inclusió i d’evi-
tar l’exclusió social, que creiem que són bàsiques i que 
ens consta, des d’aquest grup parlamentari, que, tot i 
les restriccions pressupostàries, continuen fent la seva 
feina i en la majoria dels casos aplicant, doncs, les po-
lítiques que s’estaven aplicant fins ara, no?

A diferència dels altres grups, és una mica sorprenent, 
no?, perquè al final a tots els grups polítics, i també a 
aquest grup, que dóna suport al Govern, ens agradaria 
tenir més ingressos per poder-los destinar a les diferents 
polítiques que es duen a terme des del departament,  
un departament molt sensible. Però també és estrany 
que..., tots els grups reconeixen la davallada dels in-
gressos que té la Generalitat, i en aquest cas en concret 
la davallada que tenim o que té el departament, en fun-
ció especialment de la Llei de la dependència, o les aju-
des en programes socials de l’Estat cap a les finances 
d’aquest departament; 46 milions d’euros només per 
la Llei de la dependència són moltíssims diners, tenint 
en compte que el pressupost és una mica inferior, però 
més o menys el mateix, i, per tant, hi ha moltes àrees 
d’actuació.

A més a més, el departament no només té la Llei de la 
dependència, sinó que té els efectes, doncs, de la po-
bresa, en general, de Catalunya, i sobrevinguda dins 
del nostre país, i, per tant, un esforç afegit que ha de 
fer el departament per destinar i per repartir la part 
dels recursos per a poder combatre, aquesta lluita con-
tra la pobresa, especialment de la pobresa infantil.

Vull recordar també que la majoria de les mocions o 
propostes de resolució que s’aproven en aquest Parla-
ment van justament a intentar combatre aquesta po-
bresa sobrevinguda, més enllà del fet que sí que és  
veritat que tots estem d’acord que segurament la po-
bresa ha augmentat al nostre país, i amb la senyora 
Laura Massana, doncs, ho hem recordat moltes vega-

des. Però el que jo li recordava en alguna de les inter-
vencions és que, per desgràcia, no vam saber, en èpo-
ques de bonança, acabar amb la pobresa estructural, 
i ara tenim, també per desgràcia, el problema de la 
pobresa sobrevinguda i de la dita pobresa estructural. 
Per tant, molta feina i molt complicada de fer en els 
moments com en el que estem.

Però, vaja, jo el que voldria també és destacar la feina 
que s’ha estat duent a terme no només durant aquest 
any en què vostè ha estat al capdavant de la conse-
lleria, sinó també en els dos anteriors, en l’època del 
conseller Cleries.

S’ha comentat per part d’algun grup, doncs, que no 
s’havia avançat gaire. Jo crec que sí. De fet, fer lleis i fer 
lleis tan complexes com les que estan damunt de la tau-
la, o la Llei d’accessibilitat o la Llei d’autonomia per-
sonal, són lleis que es requereix fer-les amb molta cura 
si és que volem que a més a més siguin efectives i que  
siguin aplicables i que es puguin aplicar; són lleis  
que afecten molt sectors, no només els sectors sensi-
bles, com poden ser els dependents o els discapacitats, 
sinó els sectors que les han de poder aplicar. I, per 
tant, hem de fer tots possible que siguin això, doncs, 
possibles, si no l’únic que farem és aprovar paper i no 
servirà de gran cosa més.

Per tant, felicitar-nos perquè ja ha arribat al Parlament 
i ja està en ponència la Llei d’accessibilitat. També  
ha arribat al Parlament la Llei del voluntariat. No s’ha 
parlat per cap dels compareixents de re relacionat amb 
el voluntariat, quan és una de les potes estructurals, 
doncs, de la cohesió social del nostre país.

S’ha estat treballant, i molt, per poder arribar a un con-
sens tant en el Pacte per la infància com ara en el pac-
te aquest per la pobresa. Recordem que afecta molts 
sectors, moltes entitats que des de fa molts anys estan 
treballant en aquests àmbits, i ara entren els grups par-
lamentaris per poder treballar en aquests temes.

I després, felicitar-nos perquè, tot i les davallades de 
l’Estat amb els diners que ens vénen per la Llei de la 
dependència, segons les seves dades, doncs, el nom-
bre de beneficiaris ha augmentat un 10 per cent en els 
darrers dotze mesos. Per tant, això també és un tema 
afegit a poder tenir en compte, que, tot i les davalla-
des, doncs, nosaltres continuem posant al dia les nos-
tres dades, i que, en la mesura del possible, hi hagi els 
mínims, menys persones possibles, dintre de les llistes 
d’espera.

Crec que és interessant, en el tema dels discapacitats, 
el que ha comentat d’intentar passar, en la relació que 
teníem amb les entitats, de la subvenció al concert. Jo 
crec que això pot donar moltíssima tranquil·litat tam-
bé al sector. Tots sabem que els receptors, doncs, te-
nen menys problemes justament perquè saben a priori, 
des del començament, que compten amb uns concerts. 
I algunes de les dificultats de moltes entitats és que 
pagàvem com a subvencions serveis que no eren ben 
bé de subvencions, sinó que eren de serveis; per tant, 
està bé posar ordre en aquests temes, doncs, per a 
tranquil·litat de tothom i per, també, tothom saber què 
és amb el que compten.
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Felicitar-vos també, doncs, i esperar que sigui reeixit 
el VII Congrés de la Gent Gran. La gent gran, a Cata-
lunya, per sort, va en augment, i a més a més la qua-
litat de vida de les nostres persones grans és també 
cada vegada millor. I jo crec que un dels nostres prin-
cipals objectius és intentar que aquesta gent gran, en 
la mesura del possible, pugui mantindre’s d’una mane-
ra activa, com es fa ja des de les diferents àrees del de-
partament, com, per exemple, els casals de gent gran, 
però a més a més, doncs, això, no?, que quan aquesta 
gent siguin dependents també tinguin el màxim con-
fort i el màxim benestar. 

En el tema de la llei..., en temes d’igualtat, doncs, tam-
bé felicitar-nos, perquè tenim aquí, al Parlament, es-
tem treballant la Llei d’igualtat. Esperem, doncs, que 
puguem treballar ben aviat el tema en la ponència 
conjunta.

I també en temes de joventut, doncs, també felici-
tar-nos perquè s’està continuant treballant en temes de 
joventut i a més a més en algunes de les que ens ha 
explicat, doncs, han estat incorporades les resolucions 
que es van aprovar en el darrer Ple de la joventut. Per 
tant, felicitar-vos, perquè continuen donant compli-
ment de les accions, doncs, que s’aproven aquí, al de-
partament.

Felicitar-nos, també, com he comentat, per la Llei del 
voluntariat. I esperar, doncs, que ens vinguin a explicar, 
quan estigui acabat, doncs el primer Pla nacional de va-
lors, que estarem molt interessats, doncs, a escoltar-los. 
I, doncs, també això, que continuem treballant en te-
mes d’integració i a aconseguir el que hem estat acon- 
seguint durant aquests darrers, com a mínim, deu 
anys, d’aquesta nova immigració, aquest acolliment i 
aquesta inclusió tan important i tan ben feta, que acon-
segueix que en el nostre país, tot i tenir 1 milió i mig 
de persones extracomunitàries, doncs, avui jo crec que 
podem dir que som modèlics en la integració i en la 
cohesió social.

I també, naturalment, felicitar-nos pel manteniment 
dels contractes programa amb els ajuntaments; és bà-
sic, és una demanda d’ells, que puguin ser plurianuals, 
perquè tothom pugui arribar més enllà de les dificul-
tats no tant pressupostàries sinó de liquiditat, que a ve-
gades oblidem en aquest Parlament que una cosa és 
el pressupost i l’altra és la liquiditat que té el departa-
ment per poder pagar. Però sí que és veritat que plans 
plurianuals donen una seguretat als municipis per sa-
ber, doncs, cap a on han de tirar. I esperar, doncs, que 
l’ARSAL realment no sigui una amenaça tan gran com 
tots els agents del nostre país temen, tant els agents so-
cials com el departament, com les diferents adminis-
tracions locals.

I, doncs, des del nostre grup parlamentari, agrair-li les 
seves explicacions i esperar les respostes que faran a 
la resta de grups polítics. 

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies, diputada. Seria el torn per a la con-
sellera, si ho considera oportú. En tot cas, jo li dema-

naria a la consellera que no s’allargués més de quin-
ze minuts, atenent que a les set a mi m’agradaria que 
poguéssim acabar aquesta sessió. I, en tot cas, després, 
als grups els donaríem tres minuts. Tinguin present 
que després hi ha quatre preguntes orals que també ha 
de respondre la consellera.

Per tant, sense esperar més, consellera, al voltant de 
quinze minuts, per respondre una mica al que han 
plantejat els diferents grups. Endavant.

La consellera de Benestar Social i Família

Gràcies, president. No, li demanava de veure el temps 
per no despistar-me.

Moltes preguntes i qüestions i suggeriments i propos-
tes. Intentaré anar responent a totes elles, començant 
pel diputat Pere Bosch, que començava parlant de la 
insuficiència financera, en aquest cas econòmica, en 
tants àmbits de les polítiques socials, que perjudiquen 
els ciutadans. No puc estar més d’acord amb el que vos-
tè deia. Ha fet referència a una situació i a una, també, 
normativa que d’aquesta Llei de la discapacitat hem se-
guit amb atenció des del conjunt del Govern, des de di-
ferents departaments, perquè n’afecta diversos, aquesta 
Llei de la discapacitat, com també les jornades a què 
vostè feia referència, organitzades per Dincat i Amm-
feina, i és evident que estem aquí parlant de qüestions 
molt sensibles, no?, quan parlem de les dificultats de 
les persones amb discapacitat, des del seu punt de vista 
d’inclusió social, educativa, laboral.

I alguns dels aspectes ens competeixen a nosaltres, 
com a govern de la Generalitat, i hem de fer tots els 
esforços possibles des del punt de vista econòmic però 
també des del punt de vista de model, però hi ha altres 
qüestions que malauradament no només depenen..., i 
aquest no és un pretext, perquè he començat dient que 
allò que depèn de nosaltres hem de fer tot el possible 
per modificar-ho, que no depèn de..., no és el cas, no?

Per tant, des del punt de vista de la Llei de la discapaci-
tat –i vostè deia que què farem com a govern–, doncs, 
intentarem allò que fem sempre, que és, per la via del 
diàleg, aquelles modificacions que permetin que sigui 
una llei més amable, més respectuosa amb les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya. També es va 
intentar el diàleg amb la iniciativa de l’ARSAL, per 
exemple, però, com vostè sap, no va fructificar. I, si 
no, doncs, intentarem combatre aquells aspectes que 
ens són adversos, no? I vostè deia quelcom que sona 
dur dir-ho així, no?, complicat ho tenim, no?, per al fu-
tur dels nostres serveis socials, certament, perquè en-
tenc que vostè hi afegia, no només el punt de vista del 
finançament, certament insuficient, sinó també aquest 
aspecte i aquesta amenaça de l’ARSAL.

Vostè, senyor Bosch, i altres diputats, també la senyora 
Granados, crec que també el senyor Espejo, crec que 
tots vostès, vaja, el senyor López, la senyora Massana, 
feien referència, com ja ho van esmentar divendres, 
a la necessitat de disposar d’unes dades al més actu-
alitzades possibles. Hi estem d’acord; fem i farem el 
possible. No té, això, una solució fàcil, ni d’un dia per 
l’altre. En tot cas, enllaçant amb la crítica que vostès 
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han fet respecte a l’informe presentat avui, jo només 
recordar-los que l’informe del 2012 en disposaven vos-
tès feia ja algunes setmanes; el que hem volgut avui 
és en la mesura que tenim més actualitzades algunes 
dades..., en cap cas preteníem fer-los anar pitjor i com-
plicar-los més la vida i el seguiment d’aquesta compa-
reixença, tot al contrari, eh? En tot cas, com que tot és 
millorable, per a futures ocasions que puguem venir a 
presentar aquest informe, doncs, tot allò que puguem 
avançar, si tenim també dades més actualitzades que 
les de l’informe que vostès tenen, perquè ho trametem 
al Parlament, segons mandat de la Llei de serveis so- 
cials, doncs, així ho farem.

El senyor Bosch es referia a actuacions, com deia 
abans, en l’àmbit dels discapacitats. Comparteixo amb 
vostè, i ja li ho he contestat una mica abans, aquesta 
necessitat de blindar el model català. Som conscients, 
crec que hem batallat molt en aquest Parlament, el 
conjunt dels grups parlamentaris, jo diria que tots, per 
exemple, pel que fa referència a la dotació dels centres 
especials de treball, a la seva tasca i a la seva necessà-
ria dotació econòmica. Hi insisteixo, crec que els go-
verns han fet sempre un esforç important, però que des 
del Parlament també hi ha hagut un seguiment i un..., 
en aquest sentit s’ha donat, doncs, també força a aques-
ta reivindicació històrica, jo crec, al Govern de l’Estat.

Parlava, i el preocupen i l’entenc, i a nosaltres també 
ens preocupen aquestes dades, de maltractament a les 
persones grans. Vostè deia què fem, més enllà del pro-
tocol que ja es va anunciar i es va treballar en l’anterior 
legislatura, i que hem continuat fent-ho, i jo li insistia 
en la formació dels professionals, per descomptat, i a 
trencar amb la invisibilitat que pugui tenir aquesta mo-
dalitat de maltractaments, tan terribles com indignes, 
envers les persones grans. Per tant, formació dels pro-
fessionals, màxima difusió d’aquest protocol i tot allò 
que permeti, des de campanyes portes enfora, la detec-
ció d’aquests comportaments. 

Sobre el pacte per la pobresa o la proposta de pacte, 
com crec que és més correcte parlar-ne, hi han fet re-
ferència també molts de vostès. El senyor Bosch parla-
va d’un pacte ambiciós més enllà del Govern, i altres 
diputats han fet referència... Senyor Espejo, en cap cas 
pretenem que siguin comparsa de res, sinó que se sen-
tin part d’una sèrie de compromisos que formen part 
d’un pacte que també ha de tenir, claríssimament, un 
pla d’actuació, que li pertoca desenvolupar al Govern, 
donar-ne compliment i fer-ne un seguiment i una ava-
luació, i insisteixo en l’avaluació, perquè crec..., i com 
a mínim o almenys algunes de les entitats o moltes 
de les entitats que formen part del grup de treball han  
valorat molt positivament la construcció d’aquests in-
dicadors que ens han de permetre, amb tot el perfeccio- 
nament que calgui, eh?, però, uns indicadors que ens 
permetin fer-ne un seguiment i una avaluació.

I el que pretenem, si es pot dir així, és que els grups 
parlamentaris, en la mesura que se sentin partícips i 
que puguin fer aportacions i les puguem consensuar, 
se sentin part d’aquest pacte, que l’altre dia crec que 
també era el senyor Bosch que deia «un pacte que sigui 
més pacte, un pacte de país», no?, en aquests termes, 
i que sigui ambiciós, per descomptat. Insisteixo que 

la voluntat ha estat de combinar accions que tenen a 
veure amb la pobresa estructural que té aquest país, és 
evident, amb noves formes o dimensions de la pobre-
sa, una de les quals és la pobresa energètica, i després 
m’hi referiré, o la pobresa infantil, que no és nova, que 
hem tingut uns índexs de pobresa infantil en aquest  
país de fa molts anys, que han estat molt i molt elevats.

I insistir en un tema, que també feia divendres passat, 
negar que neguem, negar que neguem. És evident que 
en aquest país hi ha pobresa i que la pobresa creix, 
i moltes de les accions precisament d’aquest departa-
ment, però també d’altres departaments, tenen sentit 
o es fan precisament perquè hi ha aquesta necessitat i 
perquè estem convençuts que calen instruments com-
plementaris a aquells que tradicionalment hem dispo-
sat i que hem de fer uns esforços extraordinaris per 
poder-ne disposar, perquè no ens acompanya la conjun-
tura econòmica quan en canvi la conjuntura social és 
la que és, i augmenta l’índex de pobresa i augmenten, 
diguem-li com li diguem i utilitzem la taxa que utilit-
zem, les dificultats de tantes i tantes famílies i el grau 
de vulnerabilitat de tantes i tantes persones i col·lectius.

Per tant, ens hem plantejat, ens vam plantejar un pac- 
te per la infància no en termes de lluita contra la po-
bresa infantil sinó molt més ampli, amb molts més 
altres eixos, i agraeixo les seves paraules, senyor Es-
pejo, però sí que ens plantegem un pacte contra la po-
bresa i per la inclusió social per la situació que estem 
vivint en aquests moments a Catalunya, i un pacte 
que s’ha estat treballant, hi insisteixo, des de fa ja un 
parell d’anys, amb entitats del tercer sector, amb col-
legis professionals i entitats municipalistes, perquè, en 
la línia que no ha de ser només un pacte de govern, 
ha de comptar lògicament amb aquesta aportació del 
món local, que fa una tasca molt important des de la 
proximitat al servei de les persones i també de lluita 
contra la pobresa, amb molts àmbits i molts aspectes, 
no només des de l’àmbit més estrictament dels serveis  
socials, sinó d’altres, com amb les aportacions i els com- 
promisos i la tasca que fa el nostre tercer sector; vull 
dir el tercer sector d’aquest país.

Dependència. Som conscients de les enormes dificul-
tats que, per a no només les persones sinó també per 
al sector social i mercantil que hi ha al darrere, suposa 
en aquests moments de crisi econòmica l’ofec econò-
mic; el té el Govern de la Generalitat, el pateix el món 
local, el pateix el sector, el pateixen les persones. 

Hem adoptat mesures, és ben cert, i no ens n’hem 
amagat, i som conscients que no han agradat a tothom. 
S’hi ha fet referència avui i en altres ocasions, i jo crec 
que en podem continuar parlant, i ho hem abordat, 
com no pot ser d’una altra manera, també amb els sec-
tors o amb les entitats que són més contràries o que 
tenen més recances a aquest acord, que, hi insisteixo, 
és un acord que compta amb diferents mesures –que 
compta amb diferents mesures–, crec que la immensa 
majoria vostès les poden compartir, i ens referim sem-
pre, ja ho sé, a la que té a veure amb la flexibilització 
de les ràtios. 

Hi insisteixo una vegada més, i no em sap greu, i les 
vegades que faci falta, evidentment, a explicar que 
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aquest ha estat un treball que hem intentat fer de la 
millor manera possible, tenint en compte una realitat 
que és la que és i que no n’és una altra, i que té a veu-
re amb el grau de dependència i de severitat d’aquesta 
dependència de les persones que en aquests moments 
es troben en residències de gent gran, que això hem 
entès que requeria uns determinats perfils professio-
nals, però que cal mantenir la presència efectiva de to-
tes les categories i que, per descomptat, aquells que 
tenen una intervenció més directa sobre l’usuari, di-
rectament proporcional al seu nivell de dependència, 
es manté de manera inalterada, i que estarem vigilants 
i que, doncs, estem convençuts que aquesta és una me-
sura que no ha de reportar cap perjudici, i insisteixo 
que l’emmarquem en un paquet o en un document 
d’altres mesures; algunes, hi insisteixo, crec que vos-
tès fins i tot les poden valorar com necessàries i com 
oportunes en el moment en què estem vivint. (Pausa.) 
Com marxa el temps!

Senyora Granados, feia referència, vostè, a alguns as-
pectes que potser són millorables sobre aquest informe. 
Com li comentàvem abans, informalment, la secretària 
general i jo, està molt taxada, diguem-ne, no?, l’estructu-
ra d’aquest informe, però és evident que ens ha de servir, 
a nosaltres ens serveix, de fet, no només com una foto  
fixa o com una foto que ens dóna molta, molta, molta 
informació sobre l’estat dels serveis socials, sinó tam-
bé per orientar aquestes accions, que són precisament 
la segona part de l’informe, o el segon element que con-
té l’informe, les accions; és a dir les respostes que po-
dem donar davant d’aquestes dades que s’incrementen... 
(Pausa.) Això és el que em queda? (Pausa.) Déu meu! 
Molt bé, segueixo. Que ho tindrem en compte, senyora 
Granados. Ara m’he..., se me n’ha anat el sant del cap. 

Jo li he de negar una vegada més que nosaltres ocul-
tem dades. Vostè sempre diu que és conscient de les 
dificultats econòmiques, de les tensions de tresoreria. 
I jo li diria educadament i «carinyosament» que no ho 
sembla. Però no li donem..., no ocultem dades, senyo-
ra Granados; hi ha molta informació, moltes dades so-
bre l’àmbit de la dependència a la nostra pàgina web, 
hi ha molta informació que vostè ens demana, i forma 
part de la seva feina, i nosaltres li responem tan ràpid i 
tan bé com sabem, i com podem, i que treballem amb 
els diferents sectors i amb diferents instruments en el 
Pla, per exemple, de suport al tercer sector, sent cons-
cients que hi ha molts aspectes a millorar, també, en 
l’agilitat a l’hora de fer efectius els pagaments, doncs, 
de les subvencions, per exemple; que treballem en la 
reconversió, com també hi ha fet referència la dipu-
tada Cervera, des de les subvencions o des del règim 
més de col·laboració envers el concert, precisament 
per donar més seguretat a totes aquestes entitats. 

I a partir d’aquí, doncs, que abordem també amb el 
sector de la gent gran –i això també ho fèiem amb 
aquestes mesures..., de les que ara comentàvem, les 
que vostès, doncs, més reserves tenen–, doncs, també 
com podem treballar, amb una priorització de paga-
ments, certament complicada, però que intentem i que 
tenim molt clara, que hem de poder fer, sempre que les  
disponibilitats ho permetin, no en cap altre cas.

Han fet referència, crec que també totes dues dipu-
tades, la diputada Massana, la diputada Granados, a 
la cartera de serveis. Vostès saben que també preci-
sament per les restriccions pressupostàries mantenim 
prestacions i serveis de la cartera, i que estem treba-
llant en la redefinició de diferents models –a alguns 
ja hi he fet referència–, dels serveis diürns, per exem-
ple, d’atenció a la gent gran, o de les mateixes tuteles 
que efectivament s’hauran de plasmar en la cartera. És 
evident l’exemple de l’àmbit dels aliments a què han 
fet vostès referències i sobre els quals hi han mocions 
parlamentàries; em consta perfectament. 

Hi ha aspectes que jo els puc respondre perquè, evi-
dentment, que som un govern solidari i que hi ha as-
pectes que tenen una transversalitat total. I això ho és 
la pobresa. I un altre exemple transversal n’és la jo-
ventut, etcètera. Però els donaré una informació que 
sempre els semblarà insuficient: de les beques menja-
dor els puc dir, precisament en la línia que apuntava 
el diputat Rafa López, que s’està treballant en aquesta 
homogeneïtzació de criteris i amb aquest treball molt 
acurat amb els diferents territoris. 

Hi ha hagut una ampliació de la partida pressupostà-
ria. Em diran que no en tenen prou informació. Jo no 
els podré donar la informació detallada a data d’avui, 
ni d’aquest departament ni de cap altre, però és evident 
que s’hi està treballant i que s’ha fet un esforç conside-
rable en l’àmbit de les beques menjador, com també en 
l’àmbit de la renda mínima d’inserció, on és evident que 
hi ha un treball que no només ha tingut a veure amb 
una voluntat del Govern, però també dels grups que han  
donat suport al Govern, en l’àmbit pressupostari, de 
nodrir la partida de la renda mínima d’inserció, i que,  
evidentment, resta un treball pendent que té a veure 
amb aquesta reforma de les condicions de la renda. I dic 
«pendent» perquè no està presentat i perquè no s’ha fet 
públic, però que s’està fent i que es continua fent.

Segueixo, segueixo per aquí. Ja fet referència a l’acord 
de sostenibilitat o a la mesura a què vostès feien refe-
rència en el sector de la gent gran sobre les prestacions  
econòmiques vinculades. Aniré molt ràpid, parlaré 
molt ràpid, però deixi’m acabar algunes coses més, se-
nyor president, si us plau.

Sobre les prestacions econòmiques vinculades, també 
n’hem parlat en altres ocasions, i torno a reiterar que 
és el nostre objectiu d’aquest any 2014 poder treballar 
en la línia d’aixecar aquesta suspensió. Hi ha una difi-
cultat econòmica manifesta. Hem dit i torno a reiterar 
que és segurament la decisió més complexa que hem 
hagut d’adoptar en aquest temps, que la voluntat és re-
soldre-ho i que, a més a més, ho fem des del conven-
ciment que no hi ha una desatenció envers aquestes 
persones, però que som també conscients, i jo també 
en sóc, que han actuat com un mecanisme regulador, 
com un mecanisme òptim, motiu pel qual l’any 2011 
se’n va fer, doncs, una extensió, diguem-ne, extraordi-
nària, que va funcionar i va funcionar bé, però que en 
aquests moments no hem pogut mantenir.

El senyor López deia que la crisi i les dificultats i les 
estretors econòmiques les patim tots. N’estic del tot 
convençuda. Però sempre hi ha una diferència molt 
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gran respecte al Govern de l’Estat i els governs auto-
nòmics, i en aquest cas el Govern de la Generalitat, i és 
que vostès es queden la major part del dèficit i el cen-
trifuguen envers les comunitats autònomes; del pastís 
vostès es queden la millor part, ens en deixen molt poc 
i a més a més ens reclamem fins i tot per aquella part 
que no hem pogut tenir. Per tant, patim tots, però li as-
seguro que nosaltres patim molt i molt més. 

Li negaria que estem parlant o que existeixin retallades 
encobertes; vostè deia que el 2013 no sé què havia pas-
sat. El 2013 hi va haver una pròrroga pressupostària de-
terminada, doncs, perquè se’ns volia imposar un sostre 
de dèficit absolutament injust. Això és el que va passar 
el 2013, i va marcar moltes decisions i molts esdeveni-
ments. I, en canvi, el que ha passat el 14 és que, malgrat 
una situació que no ha canviat substancialment, hem 
pogut tirar endavant uns pressupostos on s’ha priorit-
zat l’eix social, i, certament, amb partides com la renda 
mínima, com l’habitatge social, com les beques men-
jador a què ara feia referència i com a les mesures de 
lluita contra la pobresa. Li podrà semblar insuficient,  
però en tot cas són unes xifres que són les que són, 
existeixen, i que ens han de permetre treballar, no no-
més en el marc del pacte contra la pobresa, sinó també 
en el dia a dia de molts departaments que treballem, 
doncs, això, adreçant-nos a les persones, com vostè ens 
demana, a les persones amb majors dificultats.

S’ha parlat de la pobresa energètica, capítol especí-
fic d’aquesta proposta de pacte contra la pobresa. En 
un primer pas, vaig definir-ho com a primer pas, en el 
moment en què això es va aprovar en el Ple d’aquest 
Parlament, en el Govern, i després es va convalidar 
aquí, i, com hem comentat en altres ocasions, és evi-
dent que caldrà, doncs, valorar el seu funcionament i 
com ha funcionat.

No voldria deixar de fer referència a aquest esforç, hi 
insisteixo, precisament perquè amb el món local hi tre-
ballem de manera molt coordinada; potser tenim in-
formacions que no són exactament les mateixes. Jo, 
senyora Massana, li asseguro que tenim una relació 
fluida i molt constant amb les entitats municipalistes, 
que evidentment no ho veiem tot exactament igual, ni 
falta que fa, però que ens posem d’acord en els temes 
essencials i que hi treballem molt, i que concretament 
en l’àmbit i amb l’eina del contracte programa ho fem 
diàriament, que estem al seu costat igual que estem 
tots al costat de tots, per entendre’ns, en defensa del 
principi d’autonomia local i en l’àmbit de l’ARSAL, i 
agraeixo les seves paraules.

I en tot cas també reiterar-li, potser, alguna cosa res-
pecte al copagament que vostè no té ben entès. La Llei 
de dependència preveu, dins l’àmbit del copagament, 
que es pugui valorar el patrimoni. Ho preveu la Llei 
de la dependència, no ens ho hem inventat nosaltres. Ja 
sé que això no serveix per a re, però hi han molts ter-
ritoris de l’Estat, moltes comunitats autònomes que ja 
el computen, el patrimoni, a l’hora de calcular la capa-
citat econòmica de les persones, i que en tot cas el que 
cerquem precisament amb aquest càlcul no és altra co-
sa que intentar que tothom participi en aquells serveis 
en la mesura de les seves possibilitats, i, per tant, si em 
permet, també, amb la mateixa col·loquialitat amb què 

vostè parla i jo també parlo, i m’agrada fer-ho, que ca-
dascú pagui en funció de la seva capacitat, de la seva 
renda i del seu patrimoni, per tal que aquelles perso-
nes que no disposen de recursos econòmics o de sufi-
cients recursos econòmics no hagin de patir. Aquesta 
és una discussió que jo crec que un dia haurem de te-
nir molt més detallada, perquè crec que partim no de 
concepcions diferents, que estic segura que no, però 
potser haurem de parlar-ne amb més calma.

I vaig acabant, ara sí, senyor president, i li prego que 
em disculpi, però voldria referir-me i agrair-li al se-
nyor Espejo el seu to, malgrat que discrepem en mol-
tes coses. I ens parlava d’aquest retrocés en la garantia 
dels drets de les persones. I jo crec que hi han amena-
ces legislatives que precisament van en aquesta línia, 
malauradament, des de l’àmbit estatal.

Vostè ens demanava d’alguna manera que incentivem 
la participació. Jo crec que la tenim, li ho torno a dir, 
eh?, però, com sempre, doncs, tot és interpretable i se-
gur que si vostè té aquesta percepció és perquè algú té 
aquesta percepció, algú més, i, per tant, farem tots els 
esforços perquè es millori en tot cas aquesta partici-
pació. Però li asseguro que som un departament que 
tenim un munt d’òrgans de participació, molts i molts, 
eh?, en tenim molts, i en tot cas insisteixo en la volun-
tat que en aquest pacte o en aquest futur pacte, doncs, 
contra la pobresa ens hi puguem trobar tots, i prenc 
nota de les seves, també, demandes des del punt de 
vista de la millora qualitativa, també, que vostè ens 
demanava amb la informació de l’informe dels serveis 
socials, etcètera.

A la senyora Cervera, finalment, doncs, agrair-li que ha 
fet una menció que ha ampliat una mica el zoom par-
lant d’altres col·lectius que també hi destinem, doncs, 
tots els esforços, i que sé que als grups parlamentaris 
els preocupen i hi estan treballant, sigui en ponència, 
o encara no, però en tot cas en diferents lleis que s’han 
de treballar en aquest Parlament. Ara vindrà la del vo-
luntariat; els donarem una miqueta més de feina.

I també per recordar la necessitat d’aquest equilibri 
entre pobresa estructural i noves formes de pobresa, 
i de lluitar-hi des de tots els elements al nostre abast.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, consellera. Han estat vint-i-vuit minuts. (Ri-
alles.) Jo els pregaria, als grups parlamentaris, que es 
posessin en mode conclusió i comiat. (Veus de fons.) 
Tres minuts, no n’hi hauran més, perquè no tenim més 
temps. Crec que tothom ha tingut l’oportunitat de dir 
i de respondre. 

En tot cas, la paraula per al Grup Parlamentari, pri-
mer, d’Esquerra Republicana de Catalunya, i, en el seu 
nom, Pere Bosch, a qui li giraré el «crono», tal com a 
ell li agrada.

Pere Bosch Cuenca

Molt bé. Moltes gràcies, senyor president. Intenta-
ré ser el màxim de breu. I demanar disculpes, perquè 
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després de la intervenció probablement marxaré, per-
què tinc problemes de combinació, i, per tant, no po-
dria agafar el tren.

En tot cas, quatre reflexions, que intentaré conden-
sar-les al màxim. La primera és el tema de discapacitat. 
Nosaltres no tenim cap mena de confiança que hi hagi 
un replantejament per part del Govern del Partit Popu-
lar, bàsicament perquè això està acordat amb el Cermi,  
i bàsicament és difícil que pugui haver-hi una reflexió i  
una adaptació al que és la realitat diferencial que hi ha 
en aquest país.

I, per tant, al que encoratgem és al Govern a saltar 
pantalla, igual que està fent en altres temes, i, per tant, 
assumir que els que ens pertocarà aquí és blindar el 
model català d’integració laboral de les persones amb 
discapacitat. I aquesta és la realitat. Lògicament, tot 
allò que sigui dialogar, doncs, em semblarà perfec-
te, però tots plegats em sembla que tenim molt pre-
sent –i l’altre dia em sembla que va quedar molt clar..., 
ahir, perdó, en les jornades– que el que ens pertocarà 
és, precisament, feina de consens per tal de blindar el 
model.

Segon tema, el tema de malnutrició. Jo voldria de-
manar..., i voldria fer una reflexió. A nosaltres ni ens 
agraden les valoracions que han intentat minimitzar 
la problemàtica, no ens han agradat, però tampoc ens 
ha agradat que algú hagi intentat vincular això al pro-
cés sobiranista, per posar un exemple. I, per tant, dei-
xem-nos de debats estèrils al voltant de les qüestions 
de les dades, superem aquest debat i anem al debat del 
que és el que jo crec que interessa a la ciutadania, que 
és de propostes. I, per tant, situem el debat a nivell de 
propostes. Crec que tindrem una bona oportunitat en 
aquest Ple d’intentar plantejar propostes, de superar 
elements que hi han al damunt de la taula, i, per tant, 
el que sí que demanaríem és que intentéssim, ho repe-
teixo, superar aquest debat de dades, que ens sembla 
francament estèril.

En el tema de pobresa energètica, nosaltres convi-
dem..., vàrem donar suport a aquest decret, tot i ser-ne 
crítics en algun aspecte, però convidem a avaluar-lo, 
una vegada hagi acabat aquest període de treva, ava-
luar-lo, i avançar en tres línies que ens semblen fona-
mentals: tema de simplificació, tema de millorar l’abast 
i tema de demanar la coresponsabilitat a les empreses 
a través de la responsabilitat social. Nosaltres entenem 
que –i aquest hauria estat el nostre model– les empre-
ses, empreses de gas i empreses elèctriques, tenen prou 
beneficis per assumir aquest aspecte, que, a més a més, 
en l’àmbit de les companyies d’aigua, ja s’està fent.

I tema de dependència. Nosaltres, lògicament, sem-
pre serem partidaris de comptar la renda. És més, des 
d’una perspectiva d’esquerres, no hi ha res més d’es-
querres que demanar a aquells que més tenen que con-
tribueixin en la mesura de les seves possibilitats. I, per 
tant, aquest debat jo crec que l’hem de situar al da-
munt de la taula, sobretot tenint en compte els proble-
mes que hi ha a nivell de finançament públic.

I una última reflexió a nivell del tema del finançament, 
que reitero l’inici de la intervenció, de la primera inter-
venció. No podem destriar el futur del model de serveis 

socials dels problemes de finançament que té el nostre 
país. I tot aquell que vulgui presentar alternatives ens 
ha de dir o bé què retallaria del pressupost de la Ge-
neralitat o bé si demanaria algun esforç fiscal més als 
ciutadans i ciutadanes. Recordo que ahir, precisament, 
sortien dues patronals dient que hi havia una enorme 
tensió a nivell del que és l’esforç fiscal que es demanava  
als ciutadans i a les ciutadanes d’aquest país. I segu-
rament –no tinc les dades, però probablement el con-
seller Mas-Colell les ratificaria– estem en un moment 
en el qual estem exigint als ciutadans i ciutadanes del 
nostre país un major esforç fiscal, segurament, a nivell, 
diguem-ne, de la capacitat que té el mateix Govern de 
la Generalitat.

I l’altra cara de la moneda és que segurament també 
ens trobem en un moment en la història en el qual les 
aportacions finalistes del Govern de l’Estat es troben, 
com a mínim, en els últims deu anys, en el seu mo-
ment, diguem-ne, més baix.

I, per tant, la conclusió és bàsica: o bé trobem solucions  
de demanar la coresponsabilitat d’aquells que més te-
nen, a nivell de finançament d’alguns aspectes com la 
dependència, o bé algú ens haurà d’explicar de quina 
forma aconseguim més ingressos per finançar allò que 
en aquests moments tenim al damunt de la taula. Les 
faves, ho repeteixo, són comptades en aquest sentit.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari So-
cialista, té la paraula la diputada Eva Granados. En-
davant.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. Només, bé, passar el subratlla-
dor en alguns temes que, si la consellera en té ocasió, 
doncs, m’agradaria que ens pogués dir. Les dues lleis 
que va anunciar, la de dependència i la de protecció 
social, si té algun calendari que ens pugui dir als grups 
parlamentaris, de l’estat, i quan les volen tirar enda-
vant, ja que fa tant de temps que han estat anunciades.

Després, també posar l’accent en el tema de l’ARSAL, 
el contracte programa i governs locals. Jo crec que aquí 
tenim un model d’intervenció social molt compartit en-
tre diferents administracions. Sabem quin és el model 
que des del Govern del Partit Popular tiren endavant 
per a la intervenció social, que és el que diu l’ARSAL. 

A nosaltres ens agradaria que des del Govern de Ca-
talunya, vull dir des del seu lideratge, que vostè és la 
consellera, amb les entitats municipalistes i també 
amb els grups parlamentaris poguéssim tenir un pla 
de contingència, perquè vostè diu que ho portarà al 
consell territorial, el tema de l’ARSAL, però no sé si 
més enllà de la inconstitucionalitat de la llei..., què vo-
lem, què podem i què vol fer vostè amb els serveis so-
cials bàsics i especialitzats que s’estan donant des del 
món local.

Jo crec que això és una línia vermella que la tenim el 
2015, que vostès estan ja negociant els contractes pro-
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grama, i que jo crec que aquí ens hauríem de posar 
d’acord tots, perquè crec que això ve d’un model, bé, 
consensuat amb la Llei de serveis socials; ve d’una llei 
també que tenim de governs locals aquí, en el Parla-
ment, i que a mi m’agradaria que poguéssim tenir tots 
aquest..., no ho sé, aquest pla de contingència, per dir-
ne d’alguna manera, però és molt important que les 
persones que són beneficiàries dels serveis socials a  
nivell municipal el 2015 no es quedin, doncs, en una si-
tuació molt precària, perquè hi ha aquest risc de desaten-
ció, si agafem una llei que ja està publicada en el BOE.

I acabo, en aquest minut que em queda, fent una petita 
reflexió. Jo crec que tots, en totes les jornades, quan 
intervenim des del faristol, tots els grups parlamen-
taris, les entitats, sempre hi ha un moment en què tot-
hom diu: «Sobre això no s’hauria de fer política, en 
això hauríem d’estar tots d’acord», no?, i parlem de la 
malnutrició infantil o parlem de la discapacitat. Segur 
que, si anem agafant tots els temes que ens afectem, 
podríem dir que tenim com un consens de base a partir  
d’unes lleis que hem aprovats tots i uns pressupostos 
que en teoria haurien d’estar garantits i que sempre 
tots anem dient «tot i que hi ha aquestes restriccions».

A mi m’agradaria que aquesta actitud dialogant per 
part de la consellera –que sempre li escolten i és ai-
xí– pogués traduir-se en acords efectius, on tothom 
ens poguéssim posar d’acord, perquè aquest és l’inte-
rès del meu grup parlamentari. Lamentablement, hi ha 
aquests anuncis, però després no acabem de concretar 
els temes que crec que haurien de poder garantir tots els  
grups parlamentaris.

Per tant, jo li ho torno a demanar. Tenim l’oportunitat 
del Ple de l’augment de les desigualtats i la pobresa. 
Hi ha un pacte, no?, que vostè ens ha ofert, la setma-
na passada, de formar-ne part com a grups parlamen-
taris. Demostrem-nos tots que efectivament no volem 
fer política partidista en aquest temes i que podem ar-
ribar a acords concrets sobre aquestes qüestions. Crec 
que les entitats i les persones, que bé, que és la ciuta-
dania que es beneficia dels serveis socials, s’ho valen. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. En nom del Grup Parlamen-
tari Popular de Catalunya, té la paraula el diputat Ra-
fael López. Endavant.

Rafael López i Rueda

Gràcies, senyor president. Jo li faré una confessió, se-
nyor president. Jo crec que hauríem de canviar el Re-
glament, perquè, com veiem que s’estan convertint les 
compareixences de la senyora consellera en, diguem-ne, 
sessions de control al Govern de l’Estat, doncs, aquest 
grup hauria de tenir el doble de temps per poder con-
testar a la consellera i als nostres companys. Ho dic 
per respecte als nostres companys, que es fan moltes 
preguntes i molts dubtes, i que sembla, doncs, que les  
malediccions bíbliques que s’anunciaven tindran conse-
qüència amb l’aprovació de diverses lleis. Per cert, fins 
i tot aquelles lleis que s’han aprovat amb el sector, com 

deia el diputat Bosch. Fins i tot ho hem aprovat amb 
el Cermi, que és com el Cocarmi, no?, és els represen-
tants de la discapacitat a nivell d’Espanya. Doncs, tam-
bé aquesta llei, també, serà molt dolenta, perquè es veu 
que al Cermi no saben els problemes de la discapacitat.

Una pregunta li he fet, molt concreta, senyora conse-
llera, que no m’ha contestat, una, fixi’s, una: renda mí-
nima, com està la situació? I renda garantida. Perquè, 
clar, en aquest Parlament ara entrarà una ILP. Si aquest 
Parlament ho accepta, voldrà dir que vostès no faran 
una reforma de la renda mínima, es suposa, no? O no? 
O vostès preferiran fer aquesta reforma que han anun-
ciat amb Esquerra Republicana i tirar enrere la ILP?

Aquesta és la pregunta que li he fet, és una pregunta 
molt directa. I jo crec que vostè, a hores d’ara, doncs, 
que és una persona que té una planificació en l’àmbit 
social i que, per tant, parlem de les rendes mínimes 
com un dels eixos fonamentals en la lluita contra la 
pobresa i a favor de la inclusió social, que li deia jo 
l’altre dia que prefereixo parlar d’inclusió que de po-
bresa, en la lluita, vostè ens ha de contestar aquesta 
pregunta. 

I és una pregunta molt concreta. No sé si potser no 
li donarà temps, però digui’m sí o no. La ILP es tra-
mitarà en aquest Parlament, sí o no? (Veus de fons.) 
Des d’Iniciativa per Catalunya ho tenen clar; el depar-
tament no ho té tant clar –no ho té tant clar, no ho 
té tant clar. D’acord. No ho tenim clar. Ja està; ja me 
l’ha... I ho dic perquè... (Veus de fons.) Però no m’ha 
contestat, no em contesta, cara de pòquer. Sí. (Pausa.) 
D’acord –d’acord. Tampoc. Sí, no, tot el con... Perdo-
ni –perdoni. Jo li he... (Veus de fons.) Bé, com no m’ha 
contestat, li faig aquesta interpel·lació. No, no s’ho 
prengui malament...

El president 

Faci-li notar que no li ha contestat, però no me li ho 
torni a preguntar, perquè...

Rafael López i Rueda

No, no és una pregunta..., no?, però és una pregunta 
que jo crec interesant i pel futur, i ens ajudaria molt en 
el tràmit parlamentari.

I li dic per què. Perquè, miri, vostè ens comentava,  
deia: «Les polítiques de reducció de la pobresa han 
servit.» Clar que serveixen, per descomptat. I han ser-
vit per a una reducció de la pobresa del 7,2 per cent 
l’any 2011. Són les darreres dades. És cert que alguns 
li demanaven dades de taxa de risc de pobresa del 
2012. Aquestes vindran al març, segons la planificació 
de l’Idescat. Això és un tema de l’Idescat, ho conei-
xem, eh? Però, vaja, sí que valdria la pena tenir aquest 
avançament, com a mínim, eh?, un avançament.

I li ho dic també perquè vostès, al programa de pres-
supostos, parlen d’un 19,1 per aquest any; és a dir que 
no hauríem avançat en res en aquests darrers anys. Pe-
rò, fixi’s, 7,2. Sap quina és la mitjana de la Unió Euro-
pea en reducció de pobresa? Li ho vaig dir l’altre dia: 
9,4. Això vol dir que som un 23 per cent menys efica-
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ços en la reducció de la pobresa, després de transfe-
rències socials. Per això són importants els models i 
per això és important, i jo ja li ho deia, el tema de les 
rendes mínimes.

Gràcies, senyor president.

El president 

Gràcies, senyor diputat. Diputada Massana, en nom 
del Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida...

Laura Massana Mas

Gràcies, president. Agrair-li a la consellera les respos-
tes. Una mica és per fer un diàleg. Dèiem de parlar, i 
molt. Sí, hem de parlar, però parlar no vol dir necessà-
riament posar-se d’acord, tot i que es pot provar.

I jo crec que és una qüestió també d’enfoc ideològic. 
Quan jo parlava de renda –poder no m’he explicat 
bé–, en qüestió Llei de dependència, no crec que ha-
gi de comptar la renda familiar perquè a una persona 
li donin una prestació o un servei; no ho crec, ha de 
comptar la renda de la persona, en tot cas, però no la 
renda familiar. I això sí que és el que vostès contem-
plen, no? Llavors, a això em referia.

En qüestions, doncs, del finançament que s’ha parlat, 
jo crec que... I el que vostè avui no ha contestat són 
les qüestions que jo li he fet sobre redistribució i re-
tallades, no? No és qüestió de retallar més –com deia 
el diputat Bosch: i per on es retalla?–, tot i que sí que 
es pot fer; és una qüestió d’ingressos, d’ingressos per 
poder redistribuir. I si vostès creguessin que el nos-
tre model de benestar, emancipador, apoderador, amb 
unes lleis molts potents, mereix existir, haurien fet uns 
pressupostos que haurien anat en aquesta línia, i punt. 
I no, i no ho han fet.

I quan li preguntem sobre la ILP, i quan li preguntem 
sobre la renda mínima, no em respon quan pagarà. 
Ara ens consta que n’hi han unes sis mil que no estan 
pagades, de rendes. És a dir, aquesta qüestió, que és la 
que ens pot fer aquesta xarxa per aguantar l’atzucac, 
mentre que l’economia no es reactiva, mentre que no 
hi ha ocupació, que és el que ens pertocaria, i sobretot 
mantenir els nostres drets, el departament no ho està 
fent.

Més enllà de la pobresa, hem de parlar de les creixents 
desigualtats a Catalunya. Hi ha gent que és molt rica, 
i continua sent-ho i sent-ho més. Mirin les xifres del 
barris alts de Barcelona! El problema és que s’està xu-
clant d’uns perquè vagi a parar només a uns altres. 

I per això jo li deia divendres passat, en la nostra reu-
nió, també, que és una qüestió de dedicació del PIB a 
les polítiques que en aquesta cambra ens interessen, o 
no. Jo deia: «Si volem superar i avançar en polítiques 
d’infància, i posar la infància en la centralitat, dedica-
ran vostès el tant per cent del PIB, que és el 2 per cent, 
que és el mínim que s’hi ha de dedicar, per poder fer, 
doncs, que no hi hagués pobresa infantil i perquè la 
infància fos això, fos el valor realment a guardar i allò 
que ens hem proposat quan hem fet el pacte, del qual 
vostè parlava al principi?»

I, clar, vostès per a això no tenen resposta, perquè el que  
hi ha és un desmuntatge, i es veuen drets, com els  
que els ha passat... Hem parlat de persones amb disca-
pacitat, i és obvi que ens posarem d’acord amb la qües-
tió de les PEVS, però, escolti’m, aquí es va votar el  
programa d’autonomia a la pròpia llar, que afecta perso-
nes amb discapacitat, i vostès l’han retallat.

És a dir, podem posar-nos d’acord en una llei, pe-
rò vostès aniran retallant per un altra. I, és més, re-
tallaran de manera unilateral, sense parlar-ho. I això 
ho hem anat vivint. Hem tingut, diríem, episodis, no?, 
amb entitats, amb Fedaia, per exemple, respecte als 
CRAE. Vostès ho han fet, prenen decisions unilate-
rals, s’han hagut d’asseure a parlar... Nosaltres ens hem 
hagut d’arremangar, tal com diu la senyora Granados, 
de vegades, a col·laborar i a fer propostes, però se’ns 
salta. I així és molt difícil poder ser tots, diríem, un, 
com vostè demana. 

I crec que les entitats socials –guardant-li molt el res-
pecte i atenent que sí que compartint, òbviament, i ens 
ho diu la nostra Llei de serveis socials, un sistema– 
comencen a estar una mica tipes, doncs, de ser elles 
qui estan pagant, en majoria, els plats trencats. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, el diputat Espejo. Endavant.

José María Espejo-Saavedra Conesa 

Gracias, presidente. Consellera, por supuesto, en rela-
ción con el pacto contra la pobreza, estamos de acuer-
do que es necesaria una estrategia integral como la que 
desarrolla o la que pretende desarrollar la propuesta de  
pacto que usted nos ha presentado. Y nosotros estare-
mos, o no, en función de lo que consideremos, si con-
sideramos que esa estrategia que ustedes proponen de 
lucha contra la pobreza va a ser efectiva. No, la dispo-
sición, por supuesto, en este aspecto siempre es positi-
va, yo creo que eso lo han dicho todos los grupos, en 
unes bases comunes estamos todos de acuerdo, pero 
luego hay que ver el contenido concreto. Nosotros ya 
le hicimos algunas propuestas en esa reunión previa 
que tuvimos, y cuando tengamos el texto le daremos, 
como quedamos, más, y a partir de ahí veremos.

Creo que en su réplica no nos ha dicho nada –también 
se lo han recordado– sobre renta mínima de inserción 
y renta garantizada de ciudadanía, que son temas que 
vamos a discutir próximamente en esta cámara, y es 
importante para la gente saber qué postura va a adop-
tar el Gobierno al respecto.

Y tampoco nos ha dado unas soluciones definitivas 
en ningún caso para las prestaciones económicas vin-
culadas, que, como usted sabe, es algo que está afec-
tando a mucha gente. Ahora, pienso que ha sido una 
intervención más de justificación que de proposición, 
lo entiendo; también es cierto que ha tenido poco 
tiempo, pero así es como lo vemos.
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Y, después, en cuanto al específico tema de la financia- 
ción, usted ha hablado del famoso ofec econòmic, y ha 
dicho que lo sufre la Generalitat, y por tanto lo sufre 
el sector, y por tanto lo sufren las personas.

Mire, yo le tengo que decir, usted conoce perfectamen-
te el planteamiento de mi partido sobre lo que ustedes 
denominan, pues, «el ahogo», «la asfixia económica», 
«el espoli fiscal», como quieran denominarlo. Pero, 
más allá de eso, que creo que no es el momento de tra-
tarlo, yo le pido que no me haga esa asociación, ¿no?, 
que ha hecho usted –el ofec econòmic lo sufre la Ge-
neralitat, lo sufre el sector y lo sufren las personas–, 
cuando sabe usted que le he dicho muchas veces: «Hay 
muchas empresas que se benefician de cuantiosas sub-
venciones otorgadas por el Govern.» Le pongo el ejem-
plo de Acció Cultural del País Valencià, empresas,  
medios de comunicación privados. Y hablamos, ade-
más, de subvenciones millonarias. 

Me sabe mal que no esté el señor Bosch, porque ha di-
cho: «A ver si alguien propone cosas para ir mejorando 
poco a poco la financiación.» Bueno, pues, esto, poco  
a poco lo iría mejorando, sin duda. Así que, sincera-
mente, le tengo que decir que ese argumento de decir 
que esa supuesta asfixia financiera se traslada a las per-
sonas cuando pasa esto paralelamente por parte del Go-
bierno, me parece, perdone que se lo diga así, insultante.

Y luego le tengo que insistir, por último ya, en el te-
ma de la discapacidad, en lo que le hacía referencia al 
proyecto de ley, que vamos a entrar en ponencia aho-
ra mismo, y, por supuesto, corresponde a los grupos 
parlamentarios presentar las enmiendas, pero hay un 
tema en el que está involucrado el Gobierno, directa-
mente, que es en su desarrollo reglamentario, que to-
dos o muchos coincidimos en que es casi igual o más 
importante que la ley, y creo que ahí el Gobierno debe 
hacer un esfuerzo por tener ese desarrollo reglamen-
tario preparado mucho antes de lo que en principio el 
proyecto que han presentado dispone, que eran tres 
años. Le pido que haga ese esfuerzo porque se lo piden 
también las personas con discapacidad.

Muchas gracias.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, diputat. El Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió renuncia al torn. Però, en tot 
cas, la consellera em demana de poder intervenir una 
altra vegada. Això obriria un altre torn. Jo els dema-
naria que, tenint en compte que la consellera, atenent 
la convidada que li ha fet el senyor López a expres-
sar-se, doncs, i d’altres diputats..., pugui fer un final, 
diguem-ne, en el que ha estat aquesta compareixença, 
abans d’entrar a les preguntes orals.

Consellera, tens la paraula.

La consellera de Benestar Social i Família

Gràcies, i els agraeixo que no obri torn, però és evi-
dent que hi ha qüestions que m’agradaria puntualitzar.

Senyora Massana –per puntualitzar, eh?, també li ho 
dic–, amb Fedaia hem acordat uns punts o aspectes. 

És que m’ha semblat que ho explicava en termes de... 
No; hi ha hagut un acord. Ens hem assegut, hem par-
lat, i això és desitjable amb tot, però hi ha un acord, 
i l’hem assolit, i això crec que és mèrit de totes les 
parts, per descomptat.

La senyora Granados, que preguntava, més enllà de, 
també, l’oferiment als acords i al diàleg, que em cons-
ta que és així, sobre dues iniciatives molt concretes, 
una que ve més de lluny i una que ve més de prop, per 
dir-ho d’alguna manera. 

Sobre la Llei d’autonomia personal, com deia abans, 
però segur que ho he fet parlant com una metralleta, 
a finals del 13, per tant a finals de l’any passat, hem 
finalitzat el que seria el document de bases, que evi-
dentment que voldrem estar en disposició de començar 
a compartir amb vostès i amb el sector, tal com ens hi 
vam comprometre, amb el benentès que, hi insisteixo..., 
i aquest és un tema que per mi és fonamental i espero 
que també ho sigui per vostès, però en tot cas per mi és 
fonamental, que és poder tenir una valoració de l’im-
pacte econòmic d’aquesta llei, des del punt de vista de 
la seva sostenibilitat. Ens estem plantejant la sostenibi-
litat de la llei actual i de les dificultats que representa 
en el seu dia a dia. I presentar una llei que pugui gene-
rar unes grans expectatives, que sigui ambiciosa, com 
vostès demanaran i com el Govern també vol que sigui, 
per atendre la manca d’autonomia de les persones, eh?, 
de les persones, sense un adequat, doncs, estudi del seu 
finançament... Doncs, quan això estigui acabat, senyora 
diputada, té el meu compromís que això serà presentat 
i discutit.

Sobre la Llei de protecció social, que ve més de nou, 
jo li garanteixo que hi estem treballant, en els termes 
que la vam anunciar i en els termes que consten en la 
seva memòria, en la seva memòria justificativa, i que 
allò que tenim més avançat, que és el mapa de presta-
cions, també properament..., i no m’agrada posar dates 
concretes, perquè després el calendari ens canvia a tots 
d’una manera molt ràpida, i, per tant, vostès m’acusa-
rien de no complir amb els meus compromisos, pe-
rò aquest mapa de prestacions, que és part important 
d’aquesta llei, també ho intentarem i el presentarem al 
més aviat possible.

Igual que això..., i li respondria al senyor López, que 
nosaltres i jo hem manifestat sempre un respecte es-
crupolós per les decisions que pren el Parlament, i 
més, quan estem parlant de figures o d’aspectes que 
estan reconegudes en el nostre Estatut.

El president 

Molt bé, doncs. Moltes gràcies, consellera, i moltes 
gràcies a tots els grups parlamentaris per l’esforç que 
fan de contenció i de concreció dels seus posiciona-
ments.
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Preguntes
al Govern acumulades relatives al deute 
amb les entitats de dones i feministes 
(tram. 311-00548/10, 311-00549/10, 
311-00550/10 i 311-00551/10)

Entraríem al següent punt de l’ordre del dia, que agru-
paríem en una sola pregunta, perquè les quatre pre-
guntes diguem que versen sobre la mateixa qüestió.

Per tant, la diputada Marta Ribas, del Grup d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
té dos minuts i mig per plantejar la pregunta a la con-
sellera.

Marta Ribas Frías 

Gràcies, president. Consellera, el passat 8 de març, 
aquesta diputada entrava quatre preguntes escrites per 
tenir resposta escrita del Govern sobre el que ara li 
repreguntaré, eh? Li preguntàvem sobre el deute de la 
Generalitat amb les entitats de dones i feministes, so-
bre la previsió de pagament d’aquest deute de subven-
cions concedides els anys 2011 i 2012, i sobre quan es 
tenia previst obrir la convocatòria de subvencions per 
a entitats el 2013. 

Això ho preguntava fa un any. Al cap d’uns mesos, 
al juny, rebia una resposta escrita que no ho responia. 
Vaja, venia a dir-me que l’apartat 3.c de la Llei general 
de subvencions regula que no cal publicar les subven-
cions concedides. Miri, gràcies per la informació, pe-
rò no és el que preguntava. 

Per tant, espero, i per això hi ha avui aquestes preguntes 
orals..., i espero que avui sí que em respongui clarament 
sobre quin és el deute pendent de pagament de subven-
cions concedides a les entitats de dones i feministes, 
quan es té previst pagar aquest deute, i també li pregun-
tava per la convocatòria de subvencions del 2013. 

Com estan entrades fa un temps, aquestes preguntes, 
han passat coses. L’any 2013 aquesta convocatòria pú-
blica de subvencions es va aprovar per part de l’ICD 
el 26 de setembre, i la resolució de les subvencions no 
es va produir fins el 29 de novembre, sense explicació 
pública ni a les entitats que se’ls havia concedit, ni a 
les que no, sobre els criteris que s’havien aplicat per 
concedir-les o no concedir-les, especialment sobre un 
punt dels criteris, que li dóna un 40 per cent dels cri-
teris a l’ICD, eh?, del percentatge dels criteris, a l’Ins-
titut Català de les Dones, i que no se sap encara com 
s’ha valorat.

Bé, tot plegat, com deia, es resolia al novembre i se’ls 
donava quatre dies hàbils, des que se’ls deia «tens la 
subvenció», quatre dies hàbils per justificar la subvenció 
del 2013, a les que se’ls havia concedit, a unes entitats 
a les quals es devien subvencions dels anys anteriors,  
sense saber encara ni tan sols quan ho cobrarien... Bé, 
la veritat, espero que ara sí que em respongui, perquè 
de veritat que la situació és esperpèntica.

D’una banda, quin és el deute que té el seu departa-
ment i l’Institut Català de les Dones en subvencions a 
entitats de dones? Quan pensen pagar-lo? Com expli-
quen el desgavell que li acabo de descriure en la con-

vocatòria de l’any passat? I quan i com tenen previst 
fer les subvencions en la convocatòria de subvencions 
de 2014, espero que d’una altra forma i que amb molt 
més temps?

El president

Molt bé. Ho ha clavat, eh?: dos minuts i mig. Té la 
paraula la consellera per respondre. Endavant, conse-
llera.

La consellera de Benestar Social i Família

Gràcies, senyor president. Senyora diputada, comen-
çaria per respondre-li en relació..., d’allò més antic a 
allò més nou, per tant d’allò més antic a allò de futur, 
i del prec o el suggeriment que vostè feia en referència 
al 2014. 

Pel que fa a l’any 2011 i a la convocatòria de subven- 
cions de l’ICD, de l’Institut Català de les Dones, que 
va tenir 794 sol·licituds de subvenció de les quals es 
van concedir o atorgar 690 ajuts, no resta cap deute 
pendent en relació amb aquests ajuts –m’estic referint, 
hi insisteixo, a l’any 2011–; l’import total abonat va ser 
de 963.619,35 euros.

Pel que fa al 2012, l’import, diguem-ne, total a pagar 
en aquesta convocatòria, a la qual es van presentar 
748 sol·licituds i se’n van atorgar 644, l’import total a 
pagar era de 905.187,77 euros, dels quals resta pendent 
un pagament de 352.197,90, que farem efectiu tan aviat  
com les disponibilitats econòmiques ho permetin; que 
el passat 30 de gener es va poder saldar un petit im-
port afegit al que ja li deia, però que en tot cas con-
tinua quedant pendent una part petita, però una part, 
eh?, d’aquest 2012.

Respecte a l’any 2013, li recordo que, crec que va ser 
en la mateixa compareixença, si no ho recordo mala-
ment, de presentació del pressupost, aquest va ser un 
tema que va sorgir; crec que va ser precisament el seu 
grup parlamentari, la senyora Laura Massana, qui va 
fer esment del poc temps transcorregut des de la con-
vocatòria i de les dificultats, els quals, doncs, sincera-
ment, jo també vaig lamentar. Vam explicar que va ser 
un any, a efectes de convocatòria de subvencions, cer-
tament complex a causa de la pròrroga pressupostària, 
de la sortida, doncs, amb uns terminis molt tardans, 
amb uns terminis molt justos. 

Jo lamento que vostè digui que les entitats no van ser 
informades o no van ser prou informades. Jo perso-
nalment a algunes vaig tenir ocasió de fer-ho, però 
és possible que sigui tal com vostè ho diu. En tot cas, 
som conscients de les dificultats que van representar. 

L’import total dels ajuts, enguany..., al 2013, eh?, m’es-
tic referint encara, no enguany, va ser de 619.312 euros 
–per tant, una partida també substancialment més pe-
tita; és evident, vam sortir més tard i amb menys im-
port, sí–, que està pendent de pagament i previst fer-ho 
també quan les disponibilitats econòmiques ho per-
metin, sent conscients, hi insisteixo, de les dificultats 
que representa per a aquestes entitats –se m’ha acabat 
el temps, també? (Pausa.)
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I, en tot cas, pel que fa al 2014, evidentment que no 
és la nostra voluntat, ni serà així, repetir uns terminis 
tan ajustats, sinó fer-ho amb el màxim temps possible, 
treballar-ho de manera més propera amb les mateixes 
entitats. De fet, ja s’han iniciat els tràmits adminis-
tratius perquè hi ha la previsió, efectivament, de tor-
nar a publicar una convocatòria de subvencions amb 
aquestes entitats, precisament per a la realització de 
projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i 
homes, i la voluntat és fer-ho durant el primer trimes-
tre d’enguany, sent conscients que estem ja finalitzant, 
com aquell qui diu, el mes de febrer –per tant, imagi-
ni’s que els treballs interns estan en una fase avança-
da– i tenint en compte, doncs, per no repetir-ho, les 
circumstàncies que malauradament van acompanyar 
la convocatòria de l’any passat.

El president

Molt bé, doncs. Moltes gràcies, consellera. Hem com-
plert l’objectiu, que era acabar a les set; han estat cinc 
minuts més. 

En tot cas, moltes gràcies a l’equip que ha acompanyat 
la consellera; al senyor Moreno per haver-hi assistit,  
i a tots els diputats i totes les diputades, i, evident-
ment, a la secretària general i a la consellera Munté.

I fins a la propera comissió. 

La sessió s’aixeca a les set del vespre i sis minuts.
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