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Sessió 18, dimecres 19 d’abril de 2017

Comissió d’Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Socials i Famílies davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de 
promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de depen-
dència. Tram. 356-00603/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. (*)

2. Sol·licitud de compareixença del director general de Protecció Social davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les bases de la llei catalana de 
promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de depen-
dència. Tram. 356-00605/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.(*)

3. Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Tram. 250-00720/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 169).

4. Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la 
llar. Tram. 250-00865/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 339, 44; esmenes: 
BOPC 370, 72).

5. Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació. Tram. 202-
00033/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
Nomenament de la Ponència (text presentat: BOPC 152, 13).

6. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys. 
Tram. 202-00018/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substitució de membres en la 
Ponència (text presentat: BOPC 89, 29).

7. Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de de-
pendència. Tram. 202-00036/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Acord de la comis-
sió sobre les propostes d’audiència (text presentat: BOPC 158, 9)

7.1 Proposta d’audiència en ponència de Carolina Homar, directora de Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01361/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

7.2 Proposta d’audiència en ponència de Jordi Tudela, exdirector del Programa per a 
l’impuls i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones 
amb dependències (Prodep), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 

(*) La presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a subs-
tanciar les compareixences acordades.
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per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01362/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

7.3 Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de l’Associació Pro-
fessional Catalana de Directors i Directores de Centres i Serveis d’Atenció a la Depen-
dència (Ascad), amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar 
la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les 
persones en situació de dependència. Tram. 352-01363/11. Grup Parlamentari Soci-
alista. Debat i votació de la proposta.

7.4 Proposta d’audiència en ponència de Núria Fustier, professora de treball social a la 
Universitat de Barcelona i consultora de polítiques socials, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius 
a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 
352-01364/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

7.5 Proposta d’audiència en comissió de José Manuel Ramírez, president de l’Asso-
ciació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius 
a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 
352-01416/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 
proposta.

7.6 Proposta d’audiència en comissió de Vicente Botella, representant de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01436/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.7 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Comitè Català de Re-
presentants de Persones amb Discapacitat, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01437/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.8 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Professional 
Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència, amb relació 
a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació 
de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de 
dependència. Tram. 352-01438/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

7.9 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de de-
pendència. Tram. 352-01439/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la proposta.

7.10 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Direc-
tors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia 
personal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01440/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

7.11 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Entitats 
d’Assistència a la Tercera Edat amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01444/11. Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

7.12 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catala-
na de Recursos Assistencials amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents 
per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a 
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l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01445/11. Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

7.13 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures ur-
gents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia perso-
nal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01446/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

7.14 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació d’Asso-
ciacions de Gent Gran de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures 
urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis relatius a l’autonomia per-
sonal i a l’atenció a les persones en situació de dependència. Tram. 352-01447/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

7.15 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Suara Cooperativa 
amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en si-
tuació de dependència. Tram. 352-01448/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat 
i votació de la proposta.

7.16 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja de Cata-
lunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat 
en la prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones 
en situació de dependència. Tram. 352-01449/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la proposta.

7.17 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Ecom amb 
relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la pres-
tació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situa-
ció de dependència. Tram. 352-01450/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i 
votació de la proposta.

7.18 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Dincat amb relació a 
la Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de de-
pendència. Tram. 352-01451/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el projecte de trasllat del centre 
d’acollida La Misericòrdia, de Girona, i la petició del Síndic de Greuges d’aturar-lo. 
Tram. 354-00154/11. Gemma Lienas Massot, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.

9. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l’Associació de Fa-
miliars d’Afectats per Trastorn de Conducta, davant la Comissió d’Afers Socials i Fa-
mílies perquè informi sobre l’entitat, els seus problemes i les respostes necessàries. 
Tram. 356-00597/11. Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Raúl Moreno Montaña, 
del Grup Parlamentari Socialista, Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00720/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 1 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-

tó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en 
marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 
2030, así como las 169 metas conexas, son el resultado de más de dos años de un 
proceso en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil 
ha podido participar.

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos.» (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En con-
creto, el Objetivo 1 de la Agenda 2030 versa sobre poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.

Por todo ello, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 1de la Agen-

da 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 1de 

la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 51459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la protecció de la gent 
gran davant dels incendis a la llar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les darreres dades del Cos de Bombers de la Generalitat i del Cos de Bombers 

de Barcelona han posat de relleu la greu situació en la que es troben algunes perso-
nes grans que, per qüestions econòmiques, de salut i/o de manca de mobilitat perden 
la vida en el moment que es produeix un incendi a casa seva.

L’any 2016, a Catalunya van cremar 5.894 domicilis, el que suposa un incre-
ment d’un 5% respecte l’any anterior. De fet, des del 2014, el nombre d’incendis ha 
augmentat un 15,7%. Una tendència que també es dona a la ciutat de Barcelona, on 
l’any passat van cremar-se 1.398 llars, el que va provocar la mort de 20 persones el 
darrer any.

El 60% de les víctimes mortals són persones grans, en tant que són més vulne-
rables a la inhalació de fum. A més, una part important d’aquest col·lectiu viu en 
soledat i la seva capacitat de reaccionar, pel que té a veure amb la mobilitat, és més 
reduïda.

Segons els bombers de Barcelona i Catalunya, les causes habituals que provo-
quen els incendis són oblits a l’hora de cuinar, endolls en mal estat o en sobrecàrre-
ga, i la presència d’estufes amb flama.

Per tal de prevenir i reduir el número d’incendis i de morts entre la gent gran, 
facilitar la tasca dels cossos de Bombers i millorar la informació al col·lectiu de la 
Gent Gran, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Crear un fons públic específic per a la instal·lació de detectors de fum con-

nectats al servei d’emergències a les cases de les persones grans majors de 75 anys, 
prioritzant aquelles que viuen soles i/o pateixen algun tipus de malaltia mental i dis-
capacitat física superior al 33%.

2. Assegurar, en el període de 2 anys, que el 70% de les llars a Catalunya dis-
posen d’aquest servei, i que es donarà sense cap tipus de copagament per part de la 
persona beneficiària.

3. Realitzar un informe de cada llar on s’instal·lin els detectors, que reculli l’es-
tat de la instal·lació elèctrica, presència de líquids o materials inflamables, o d’altres 
elements que puguin posar en perill la seguretat de les persones, i que proposi me-
sures correctores.

4. Incrementar, mitjançant els mitjans de comunicació de la CCMA, les campa-
nyes específiques per al col·lectiu de Gent Gran a Catalunya, respecte a la prevenció 
d’incendis i a la manera d’actuar un cop s’hagi produït.
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5. Procedir a la instal·lació dels detectors, de les campanyes informatives i dels 
informes de riscos d’incendis dels habitatges, sempre amb coordinació i seguint les 
indicacions i suggeriments dels Cossos de Bombers de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54956 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 24.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54956)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 5

1. Incrementar la dotació del Servei Atenció Domiciliària (SAD) en totes les Àre-
es Bàsiques de Serveis Socials (ABSS), tant per la part de finançament dels ens lo-
cals com de la Generalitat de Catalunya, per tal que en aquelles llars on visquin 
persones en les que els serveis de revisió i inspecció de les instal·lacions elèctriques 
hagin detectat una situació de risc, es pugui incloure com una prestació més del 
SAD la instal·lació de detectors de fum i altres mesures de seguretat.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Aprovar en el termini d’un any, la regulació normativa del SAD de manera que 
dins les tecnologies de suport i cura inclogui els detectors de fum i altres mesures de 
seguretat per les persones en situació de vulnerabilitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió

3. Realitzar un informe de cada llar on s’instal·lin els detectors, que reculli l’es-
tat de la instal·lació elèctrica, presència de líquids o materials inflamables, o d’altres 
elements que puguin posar en perill la seguretat de les persones, i que proposi me-
sures correctores.
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