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Sessió 12 de la CASF

La sessió de la Comissió d’Afers Socials i Famílies (CASF) s’obre a les deu del matí i set 
minuts. Presideix Magda Casamitjana i Aguilà, acompanyada de la vicepresidenta, Elisabeth 
Valencia Mimbrero, i del secretari en funcions, Chakir el Homrani Lesfar. Assisteix la Mesa el 
lletrat Francesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Germà Bel Queralt, Anna Figueras i Ibàñez, Natàlia Figueras 
i Pagès, Josep Maria Forné i Febrer, Neus Lloveras i Massana, Eduardo Reyes i Pino, David 
Rodríguez i González, Alba Vergés i Bosch i Montserrat Vilella Cuadrada, pel G. P. de Junts 
pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de 
Ciutadans; Eva Granados Galiano i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Gemma Li-
enas Massot i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez 
Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa 
i Coll, acompanyada del secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies i Riumalló, i del 
director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz i Nogueras.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades en territoris inun-

dables (tram. 250-00564/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 216, 33; esmenes: 
BOPC 253, 14).

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Generalitat per a assolir 
l’aplicació efectiva de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 354-
00092/11). Portaveu, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la conse-
llera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del departament amb relació als 
missatges a les xarxes socials d’un homòfob detingut a Mataró (tram. 354-00094/11). Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Homeless Entrepre-
neur davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats de l’associa-
ció (tram. 356-00372/11). Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’Adolfo Sánchez, president de la Fundació Espanyola de 
la Tartamudesa, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats 
d’aquesta fundació (tram. 356-00400/11). Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del 
dret d’asil a Catalunya (tram. 356-00410/11). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació ACSAR davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya 
(tram. 356-00411/11). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana per a la 
Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya (tram. 356-
00412/11). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Creu Roja Catalunya davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya 
(tram. 356-00413/11). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’una representació de SICAR davant la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del dret d’asil a Catalunya (tram. 
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356-00414/11). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència (tram. 355-
00052/11). Comissió d’Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

12. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
12.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d’incloure nous 

criteris socials per a l’accés a la renda mínima d’inserció (tram. 311-00007/11). Raúl Moreno 
Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació (text presentat: BOPC 61, 69).

12.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els requisits que pre-
veu incloure per a l’accés a la renda mínima d’inserció (tram. 311-00008/11). Raúl Moreno 
Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació (text presentat: BOPC 61, 69).

12.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les obligacions socials 
bàsiques per a accedir a la renda mínima d’inserció (tram. 311-00009/11). Raúl Moreno Mon-
taña, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació (text presentat: BOPC 61, 70).

12.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la quantitat prevista per 
a la renda mínima d’inserció en els pressupostos del 2016 (tram. 311-00010/11). Raúl More-
no Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació (text presentat: BOPC 61, 70).

12.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de benefi-
ciaris de la renda mínima d’inserció que té previst incrementar amb l’ampliació del pressu-
post per al 2016 (tram. 311-00011/11). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació (text presentat: BOPC 61, 70).

12.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de benefi-
ciaris de la renda mínima d’inserció que n’han quedat exclosos el 2014 i el 2015 (tram. 311-
00012/11). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 61, 71).

12.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·lici-
tuds d’indemnitzacions per a dones víctimes de la violència masclista registrades el 2015 
(tram. 311-00050/11). Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 61, 71).

12.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les empreses o les 
entitats amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis socials en el període 
2010-2015 (tram. 311-00070/11). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Substanciació (text presentat: BOPC 73, 113).

12.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les residències per a 
gent gran de titularitat d’una corporació local amb les quals té un conveni de cofinançament 
(tram. 311-00071/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-
ciació (text presentat: BOPC 73, 113).

12.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 
de residències per a gent gran de titularitat de la Generalitat (tram. 311-00072/11). Noemí de la 
Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 73, 114).

12.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol d’inspec-
ció dels centres per a la gent gran (tram. 311-00172/11). Elisabeth Valencia Mimbrero, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 146).

12.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla d’actuació per 
a la inspecció de residències per a la gent gran (tram. 311-00173/11). Elisabeth Valencia 
Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 
147).

12.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el model de resolució 
per a l’avaluació de la inspecció de residències per a la gent gran (tram. 311-00174/11). Elisa-
beth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 
BOPC 123, 147).

12.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el període per a resol-
dre les incidències detectades en la inspecció de residències per a la gent gran (tram. 311-
00175/11). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 
(text presentat: BOPC 123, 147).

12.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el tràmit d’audièn-
cia que es dóna a les residències per a la gent gran per a presentar les incidències resol-
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tes (tram. 311-00176/11). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 123, 148).

12.16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències detec-
tades en les inspeccions de centres per a la gent gran (tram. 311-00177/11). Elisabeth Valencia 
Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 148).

12.17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres per a la gent 
gran en què les inspeccions han detectat incidències (tram. 311-00178/11). Elisabeth Valencia 
Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 148).

12.18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències re-
soltes favorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà (tram. 311-00179/11). 
Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 123, 149).

12.19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les incidències resol-
tes desfavorablement en els centres per a la gent gran del 2014 ençà (tram. 311-00180/11). 
Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-
sentat: BOPC 123, 149).

12.20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions 
de residències públiques per a la gent gran (tram. 311-00181/11). Elisabeth Valencia Mimbrero, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 149).

12.21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’inspeccions 
de residències concertades per a la gent gran (tram. 311-00182/11). Elisabeth Valencia Mimbre-
ro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 150).

La presidenta

Molt bon dia. Disculpeu aquests set minuts de retard, però ara us explico el perquè 
comencem set minuts amb retard.

La diputada Noemí de la Calle, i en nom de Carmen..., bé, en nom del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, ens van fer arribar un escrit en què ens demanaven que, amb re-
lació a l’escrit entrat en el registre general el 17 de novembre, amb el número tal, vist el 
que disposa l’article 162.3 del Reglament del Parlament, que estableix: «Les preguntes 
que han de tenir una resposta oral en comissió poden ésser incloses en l’ordre del dia set 
dies després d’haver estat publicades», vist que les esmentades preguntes s’han publicat 
en data d’avui, de 18 de novembre de 2016, us faig avinent –signo, jo, aquesta carta– el 
següent: «Les preguntes han estat admeses a tràmit i se n’ha ordenat la seva publica-
ció.» I el 2 és que «les preguntes de referència no poden ser incloses a l’ordre del dia» 
–d’avui; és a dir, de la sessió, propera sessió de la comissió–, «atès que es vulneraria el 
transcrit article 162.3 del Reglament.» Això ho vaig signar el 18 de novembre.

El cas és que Ciutadans va entrar unes preguntes perquè les contestés la consellera, 
sobre una temàtica d’actualitat, però per temes que, en aquest moment, ara se m’esca-
pen, les van retirar. I al veure que s’havien retirat, al cap d’uns dies diuen: «Les volem 
tornar a incloure.» Nosaltres diem que d’acord, però com que no estan publicades i el 
Reglament ho marca, no podem dir que la consellera tingui l’obligació de contestar-les.

Avui, aquest matí, la senyora Noemí de la Calle es dirigeix a la presidència i dema-
na, una altra vegada, que ens reunim la Mesa. Ja ho vam fer, com us dic, l’altre dia –la 
Titon no hi era, però la senyora Valencia sí. I em torna a demanar una altra vegada el 
mateix, i em demana que, si us plau, convoqui la Mesa –que és el que he fet, tot i no te-
nir-ne l’obligació–, i em diu que em torni a ratificar sobre aquest escrit.

I, per tant, amb el Chakir, que en aquest moment està fent de secretari, que substi-
tueix la Titon Laïlla, ratifiquem aquest escrit dient: «S’han admès a tràmit i, per tant, la 
consellera les contestarà quan legalment i el procediment legal ho permeti.»

Per tant, aquestes són..., el que... Em demanen que jo, abans de començar la comis-
sió..., si jo podia fer aquest speech inicial. I, per tant, l’he fet. I ara, doncs, suposo que 
vostès volen la paraula. (Pausa.) Té vostè la paraula.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gràcies, presidenta. A veure, en concret, aquestes preguntes per les quals nosal-
tres hem presentat aquesta sol·licitud són preguntes que fan referència a la situació dels 
nens de la cola, que em sembla una situació prou greu –recordem que són menors que 
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estan al carrer amb aquestes addiccions i molts d’ells estan sota la tutela de la Generali-
tat–, i que, per tant, creiem que cal resoldre com més aviat millor els dubtes que hi hagi 
al voltant d’aquesta qüestió. Entenem que no es vulnera l’article o la finalitat d’aquest 
article que vostès ens esgrimeixen ara per denegar-nos la sol·licitud, perquè el que pre-
tén aquest article o el que busca és que el Govern tingui coneixement de l’objecte de les 
preguntes abans de la compareixença per tal de poder donar les explicacions correctes 
o congruents.

En aquest cas, no hi ha cap dubte que el Govern –i la consellera, en concret– té co-
neixement d’aquest cas, perquè s’han presentat preguntes idèntiques, o amb contingut 
molt similar, en altres comissions; perquè, a més a més, també se li va fer una pregunta 
en el Ple passat, i perquè, a més, la consellera ha donat explicacions també fora de la seu 
parlamentària. Per tant, entenem que és aquí, en aquesta comissió, on s’han de respon-
dre aquestes preguntes, i que no hi hauria d’haver més dilació en aquest tema, donada la 
gravetat dels fets. Per tant, no entenem aquesta fonamentació que se’ns fa des de la Mesa.

I, a més, també puntualitzar que nosaltres no és que retiréssim les preguntes, sinó 
que se’ns va dir que es traslladarien a una altra comissió. Entenem que és objecte de la 
Comissió d’Afers Socials i per això insistim en aquesta petició.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Miri, insisteixo que les preguntes es van retirar, no les 
vaig retirar jo. Per una cosa o l’altra, les preguntes van sortir defora d’aquesta comissió. 
S’han tornat a entrar i les hem tornat a admetre a tràmit. Tenim el procediment que te-
nim i el Reglament que tenim. Jo entenc que és un problema d’actualitat; n’hi ha tants 
i tants! La consellera ho va contestar; ha estat sempre aquí, ara vindrà. I insistim que 
per respondre les preguntes que vostès desitgen que es responguin, en aquest moment 
en aquesta comissió no pot ser per un tema de procediment, per un tema de Reglament 
i perquè no senti precedent.

Per tant, creiem..., la consellera per descomptat que pot parlar amb vostès. Si estan 
tan preocupats, cap problema, demanem que és urgent, que parlin amb vostès en un dai-
xò, i després ella ja contestarà quan li toqui en la comissió. Entenguin, vostès, que no és 
un tema polític ni un tema... Únicament i exclusivament de procediment. I que el lletrat 
ens ha dit: «Les coses són així.» Per tant, jo demano, si us plau, que també ens enten-
guin a nosaltres i que puguem iniciar i començar aquesta comissió amb l’ordre del dia, 
eh? Moltíssimes gràcies.

Bé, doncs, si us sembla..., si els sembla –perdonin–, començaríem aquest ordre del dia.
La senyora De Rivera em deia que estava acabant de redactar una transacció i que si 

podíem començar per la votació de les sol·licituds. Senyora De Rivera... (Veus de fons.) 
Sí?, ho prefereix? (Veus de fons.)

Doncs, si els sembla i no els fa res, començaríem per votar i aprovar les sol·licituds 
que en aquest moment hi ha pendents. Hola? (Veus de fons.) Això. És que ho tenia aquí 
apuntat, en cada un dels... (Veus de fons.) Sí, sí. Un moment, eh? Hi han aquestes... (Veus 
de fons.) Sí, però ho tenia apuntat... Aquí! Ja està, ja ho he trobat.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Generalitat 
per a assolir l’aplicació efectiva de la Llei 11/2014, per a garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

354-00092/11

El punt 2 és la sol·licitud de sessió informativa, en aquesta comissió, amb la conse-
llera de Treball sobre les actuacions de la Generalitat per assolir l’aplicació efectiva de 
la Llei 11/2014, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i transfòbia. És una sol·licitud que presenta 
el Grup Parlamentari de Ciutadans. Volen, vostès, la paraula? (Veus de fons.)

Noemí de la Calle Sifré

El motivo de esta solicitud no es otro que poder contar con la comparecencia de 
la consellera Bassa, la máxima representante política del despliegue de esta ley, tal 
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y como compareció ayer la consellera Munté en relación con el despliegue de la Ley 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Cierto es que apenas hace un mes que 
compareció la directora general de Igualdad sobre este tema, pero hubo preguntas 
que dejó de responder, ya que, como ella misma reconoció, no tenía potestad o infor-
mación para ello. 

El 15 de diciembre está previsto un encuentro con la Plataforma de Entidades 
LGTBI de Cataluña para la exposición de prioridades y calendario de temas que aún 
colean, como el decreto del Consell Nacional LGTBI, el protocolo del deber de in-
tervención, las políticas de prevención y lucha contra el estigma social y la discrimi-
nación a las personas con VIH, la elaboración del protocolo de atención a la salud 
LGTBI.

Y luego está el tema de la formación a funcionarios y profesionales afectados por 
esta ley, que lo que nos comentó la directora general es que hay problemas en este sen-
tido porque no se puede obligar a los funcionarios a hacer esta formación. Entonces, es 
un tema que deberíamos, entre todos, encontrar la manera de sensibilizar a los profesio-
nales para que accedan voluntariamente a esta formación.

Y creemos que esta cuestión merece la pena. Creemos que la consellera debe ex-
poner los retos y dificultades que se puede estar encontrando, porque el bloqueo conti-
nuado a las solicitudes de comparecencia que se han dado en otras comisiones, en este 
sentido, no contribuyen a tranquilizar al colectivo en lo relativo a la voluntad de la Ad-
ministración de alcanzar la plena erradicación de la LGTBIfobia.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Algun grup vol la paraula o passem a votació? (Pausa.) 
Doncs, Anna Figueras. Si us plau, diputada... 

Anna Figueras i Ibàñez

Gràcies, presidenta. No, només per expressar que nosaltres aquí, doncs, votarem en 
contra d’aquesta compareixença; no perquè no vulguem que la consellera comparegui 
–avui compareixerà, avui respondrà preguntes–, sinó perquè el que tampoc no volem és 
que..., ho ha dit abans la proposant, no? Fa un mes escàs, va comparèixer el Govern per 
explicar exactament el que demanen que torni a vindre a explicar la consellera. I, per 
tant, no hi trobem sentit.

Abans, fins i tot, no?, quan deien: «Escoltin, volem que es facin unes preguntes que 
ja han estat respostes; que a més a més ho han respost fora d’aquí, però volem...» No-
saltres el que no volem és entretindre la consellera. Que vingui les vegades que hagi de 
venir, realment, doncs, per explicar el que ens hagi d’explicar. Ara, si ja ho ha fet, segu-
rament no cal que la tornem a fer venir.

La presidenta

D’acord. Algun grup més? (Pausa.)
Passem a votació.
Vots a favor de la proposta?
Sis vots a favor. Sis vots a favor del Grup Socialista, del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Abstencions?
Vots en contra?
Onze vots, que són 10 de Junts pel Sí i 1 del Partit Popular.
Moltes gràcies.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre les actuacions del departament 
amb relació als missatges a les xarxes socials d’un homòfob 
detingut a Mataró (retirada)

354-00094/11

Passem al punt número 2, que presenta la..., perdó, número 3, que presenta la sol·li-
citud Catalunya Sí que es Pot, sobre..., la sol·licitud de sessió informativa sobre les ac-
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tuacions del departament amb relació als missatges a les xarxes socials d’un homòfob 
detingut a Mataró. Voleu la...? (Marta Ribas Frías demana per parlar.) Perdó, la senyora 
Ribas, si us plau.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies, presidenta. Per anunciar que retirem aquesta sol·licitud de comparei-
xença de sessió informativa perquè ja ha estat respost aquest tema per altres vies i, 
per tant, perquè constés formalment vam esperar a retirar-ho avui directament a la 
comissió.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.

Sol·licituds de compareixença acumulades

356-00372/11, 356-00400/11, 356-00410/11, 356-00411/11, 356-00412/11, 

356-00413/11 i 356-00414/11

Passem al punt número 4, que és la sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació Homeless Entrepreneur davant d’aquesta comissió perquè expliqui les 
activitats de l’associació. Té la paraula el Grup Parlamentari de... Ciutadans? (Veus de 
fons.) Sí? (Veus de fons.) Sí.

Fernando Sánchez Costa

Presidenta, no, potser..., per dir que potser no fa falta que anem punt per punt, i si ho 
podem votar tot conjuntament.

La presidenta

Per tant, mireu: hi ha la 4 i la 5, que és a proposta de Ciutadans; la 6 i la 7 i la 8 i la 
9 i la 10, que són propostes de Catalunya Sí que es Pot. Es poden votar en bloc? (Pausa.) 
Sí? (Pausa.)

Bé, doncs, vots a favor de totes les sol·licituds?
Per tant, és per assentiment de tots els grups.
Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades 
en territoris inundables

250-00564/11

I ara passarem al punt número 1, que és aquesta proposta de resolució, la... Podem 
fer primer una compareixença i...? (Pausa.) Els sembla? (Pausa.) O mirem, a veure... 
Poden preguntar si la senyora De Rivera en té per a molt, o...? (Pausa.) Farem entrar la 
consellera, que està fora. (Veus de fons.) Sí, però la ponent no hi és. (Veus de fons.) Sí. 
Ah!, ja estem. (Remor de veus.) Sí, però era: votaven totes les sol·licituds i fèiem la PR. 
Si poden preguntar, si us plau, si ve... I, si no... (Veus de fons.) Ah! Al final de la sessió. 
Doncs... (Algú diu: «No, no.») No, no, com vulgueu. Mirem a veure si pot venir, si us 
plau? (Veus de fons.) D’acord.

(Fernando Sánchez Costa demana per parlar.) Sí, sí. I tant –i tant.

Fernando Sánchez Costa

Sí; presidenta, jo, amb relació a les votacions que hem fet..., i que jo ho celebro, però, 
a veure, hi ha unes quantes que..., han vingut a tres comissions en un mes. No hi vota-
rem en contra, però el tema dels refugiats, que ens preocupa, i que volem ajudar..., però 
en un mes han vingut les mateixes persones a tres o quatre comissions. És a dir, que 
potser, també, parlamentàriament hauríem de tenir una mica de racionalitat en la distri-
bució i en les demandes de compareixences.

La presidenta

Ara ja està aprovat; tot i que és veritat que sempre en l’últim moment, doncs, es po-
den retirar. I fer saber, com vostè diu molt bé, que ara hem creat un grup interdeparta-
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mental per parlar sobre el tema dels asils, i de l’asil i els refugiats, i que aviat ens reuni-
rem. Però, bé, això..., de moment estan aprovades, eh?

Bé, doncs, la senyora De Rivera està preparada? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Carmen de Rivera i Pla

Quasi, quasi, però...

La presidenta

Més o menys. D’acord. Doncs, jo ara me’n vaig d’aquí, perquè he de defensar la PR, 
jo. Llavors, aquí...

La vicepresidenta

Ah!, d’acord.

La presidenta

...eh?, passes tu?

La vicepresidenta

Sí. (Pausa.) Té la paraula Carmen de Rivera, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. La moción que aquí..., la propuesta de resolución que aquí se 
trae es sobre las medidas que se recomendaron desde el Síndic de Greuges para que no 
vuelvan a ocurrir hechos tan luctuosos como los que ocurrieron el 3 de noviembre en la 
Pobla de Segur. Saben ustedes que fallecieron tres personas, y todo ello porque la resi-
dencia geriátrica estaba emplazada en una zona de terrenos inundables. Se ha visto –se 
ha podido comprobar– que no es la única residencia en Cataluña que tiene o que está 
ubicada en terrenos inundables.

¿Qué propone esta propuesta de resolución? Pues que..., en el fondo, es que se 
haga un estudio por parte del Departament de benestar social i Treball i Famílies 
para tomar todas aquellas medidas que haya que tomar para evitar que vuelva a ha-
ber inundaciones. ¿Qué proponemos? Pues, que se informe, en primer término, al 
Parlament de Cataluña de todas aquellas residencias geriátricas que estén situadas 
en territorios inundables, que se realice una campaña intensiva de inspecciones en 
todas las residencias geriátricas de las zonas inundables, y que se indiquen el..., y se 
informe a esta comisión de qué número de inspecciones se han hecho por parte de la 
inspección del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies desde el mes de no-
viembre del 2015, que es cuando ocurrió la inundación. Y yo me imagino –queremos 
pensar que así ha sido– que se han hecho inspecciones y que se han tomado medidas 
desde el Departament d’Afers Socials.

Por tanto, se han presentado unas enmiendas por parte del Grupo de Junts pel 
Sí. Nosotros le aceptaríamos la enmienda número 1, que nos dice que es «una vez se 
haya podido obtener la información de las diferentes administraciones competentes.» 
Yo les diría «en un término máximo de tres meses», para informar a este Parlament 
de lo que vaya haciendo, porque yo estoy segura de que el departament ha hecho ins-
pecciones. Seguramente, a lo mejor no termina de concretar el mapa, pero estoy se-
gura de que ya han hecho. Y que, en todo caso, vayan informando del avance de las 
gestiones. Y si hay administraciones –porque hay distintas administraciones impli-
cadas: están los ayuntamientos, está la ACA, está la Confederación Hidrográfica del 
Ebro–..., bueno, si hay alguna administración que no quiere colaborar o no responde 
a lo que se inste desde la inspección o desde el departament, que también se informe 
a este Parlament.

Entregaremos la propuesta redactada. O la podemos recoger, si quieren ustedes, in 
voce, pero yo preferiría..., la presentaremos redactada. Yo lo que solicitaría es el voto 
afirmativo. Estamos de acuerdo con la señora Casamitjana, que es la portavoz en esta 
propuesta de resolución, en que, bueno, se han hecho cosas, pero que se tiene que infor-
mar de lo que se ha hecho; y meter prisa, porque ya llevamos un año.

Nada más. Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Té la paraula Magda Casamitjana per defensar les esmenes pre-
sentades.
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Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies. I gràcies a la senyora Carmen de Rivera; tot i que hem anat una mi-
queta de pressa, però –en vam parlar ahir, també, d’aquest tema– hi estem absolutament 
d’acord. Recordi que l’alcalde d’Agramunt ens ho ha pogut explicar directament –per 
tant, ens ha vist– i, per tant, l’angoixa que això pugui passar en un altre ajuntament, en 
un altre territori, és una angoixa de tots plegats.

Entenem que..., vostès han presentat aquesta proposta de resolució; nosaltres tenim 
l’obligació de dir-los algunes coses. El departament no té cap inconvenient, mai, a fa-
cilitar i fer pública aquesta informació al Parlament. La dificultat existeix perquè no hi 
ha un mapatge del territori català inundable en relació amb totes les residències gerià-
triques. Aquesta informació es troba disgregada, com ha dit molt bé la diputada, entre 
diferents administracions: com saben vostès, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
–a qui nosaltres també hem fet una còpia d’aquesta PR, perquè sàpiguen que molt aviat 
els reclamarem que estigui fet, al més aviat possible, aquest mapatge–, la Confederació 
Hidrològica de l’Ebre també hi està implicada... I, sobretot, la dificultat que tenim en 
aquest moment de poder tenir tota la informació en aquest..., ara mateix.

Atès que el Parlament no disposa d’aquesta informació, d’aquestes zones inundables, 
no podem dir exactament quins és el nombre d’inspeccions realitzades en aquestes zones. 
I la consellera em fa saber que ara tenen..., té una pregunta que vostès li dirigiran, i podrà 
dir exactament quin és el nombre d’inspeccions de residències en total. Si en un moment 
determinat s’està mirant, s’està investigant una residència, i es veu que està en zona inun-
dable, s’apunta, encara que no tinguem el mapatge, eh? Això ja els ho contestaran.

Jo el que demanava era que acceptessin les esmenes, perquè hi estem d’acord, però 
diguéssim que fins que no tinguem tota la informació no li podrem satisfer la seva de-
manda. I per això demanava si era possible fer una transacció, que digués que el que 
provaríem de fer primer és que el TiS, que és el servei de Territori, elaborés el mapa 
amb les zones inundables. I en cas que hi haguessin residències afectades, aquestes hau-
rien de ser urgentment un objecte de revisió. I demanàvem que acceptessin les esmenes, 
i hi afegim –que aquest dematí ho hem parlat– que instem, tot el Parlament –és a dir, 
tota la comissió–, urgentment el Govern a encarregar –si no ho ha fet ja, immediata-
ment– un mapa amb les zones inundables, per tal d’identificar quines residències poden 
ser objecte de riuades, o altres problemes derivats de la seva ubicació.

Aquesta era..., el que jo creia que podíem..., fer-ho tot. Ens posa en un compromís, 
en aquest moment; no hi podríem votar a favor, perquè tres, quatre mesos... Jo no li puc 
garantir que en tres o quatre mesos tinguem el mapa de totes les residències de Catalu-
nya. Potser les tindrem d’alguna zona, potser les tindrem d’algun espai determinat; però 
no de tot. En aquest cas, vostè em demana que hi col·loquem tres mesos o quatre; en 
aquest moment no podem garantir-li el temps.

I, per tant, nosaltres..., votar-hi en contra, per descomptat que no; ens haurem d’abs-
tenir. Jo he fet el possible perquè també vostès entenguessin, no?, que no és una cosa 
únicament i exclusivament política, sinó que estem pendents que Territori ho faci. Si no, 
doncs, moltes gràcies, senyora De Rivera, i ens abstindrem en els dos punts.

Gràcies

La vicepresidenta

Entenem que no s’accepta la transacció realitzada per Junts pel Sí? (Pausa.) No. 
D’acord, gràcies.

Té la paraula..., llavors, passem el segon torn de paraula al Partit dels Socialistes.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes. Bé, nosaltres ja informem que votarem 
favorablement aquesta proposta de resolució. Els fets que van ocórrer a Agramunt, ara 
fa un any, són suficientment greus perquè s’hagin pres mesures més contundents que 
les que s’han pres en aquests moments. Han de tenir vostès en compte que aquest tema 
no només va ser tractat pel Síndic de Greuges, també va haver-hi la compareixença del 
conseller d’Interior en seu parlamentària, que en va explicar les causes.

El nostre grup parlamentari ja va fer preguntes sobre les conseqüències de la mort 
d’aquestes quatre persones a la residència Ribera del Sió, però ens angoixa una mica 
veure que un any després, i a més a més en aquesta setmana de pluges, si ens torna a 
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passar alguna cosa com la que va passar a Agramunt, la resposta al ciutadà sigui que 
no hem pogut fer inspeccions suficients perquè no tenim un mapa de zones inundables.

Per tant, home, un any després, amb els efectes que pot tenir, amb la climatologia 
que tenim a Catalunya, segurament si vostès parlen amb els ajuntaments –i no tinc dub-
tes que hi hagin parlat–, els diran quines són les residències que estan ubicades en zones 
que són perilloses per la seva possibilitat d’inundació, o aquelles que estan a prop de la 
llera d’un riu.

Per tant, donem recolzament a aquesta proposta de resolució, però advertim que en 
aquest tema, que és un tema molt greu en què van morir persones, creiem que el Go-
vern ha pogut fer molt més del que ha fet, i que fins i tot, tot i que donem recolzament a 
aquesta proposta de resolució, ens sembla que és massa laxa, en el sentit que es podria 
demanar una actuació molt més contundent. És a dir, no podem tenir persones en unes 
residències i posar la seva vida en situació de perill, pel fet que no tinguem un mapatge; 
i que un any després encara hi hagin administracions que no ens diguin la informació 
que necessitem per poder fer-lo.

Em sembla, en tot cas, que és una deixadesa per part del Govern, que ens preocupa, 
que ens amoïna, i esperem, entre tots, que els fets d’Agramunt no tornin a passar. Per-
què, si no, en aquest sentit el Govern es trobarà en fals i amb arguments que no són, ni 
molt menys, potents per poder defensar que durant un any no s’ha pogut fer res per de-
tectar –per detectar– les residències que estan en aquesta situació.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Ara passo la paraula al Grup de Catalunya Sí que es Pot. Té la pa-
raula Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. No, evidentment, en el mateix sentit: no entenem com podríem 
justificar que no s’hagi pogut fer aquest mapatge. O sigui, podem entendre que el Go-
vern digui: «Ara no podem dir si en tres mesos o en quatre mesos.» Però és que venim 
d’un any enrere, d’aquesta situació.

Per tant, sí que farem suport a la proposta de resolució, encara que no s’accepti la 
transacció. Ens hauria agradat que això..., hi hagi un compromís tancat amb Junts pel Sí 
i, per tant, una garantia que es fa i en un termini determinat. Però, vaja, es que no veiem 
justificables els arguments de Junts pel Sí per no votar favorablement aquesta resolució, 
o per no acceptar posar un termini concret al compromís de fer aquest mapatge de zo-
nes inundables i de residències afectades.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Ara té la paraula el Grup del Partit Popular, Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Sí; gràcies, presidenta. I em permetrà una petita digressió sobre... Aquest matí, quan 
preparàvem una mica la votació i el text, doncs, he conegut la notícia de la mort de la 
Rita Barberà. I estava llegint també això. I llavors m’ha vingut –i perdonin-me– una 
cosa que a mi de petit em va impressionar molt a classe. Jo feia classe de religió; i, lla-
vors, un text que sempre em va impactar molt, no?, que és aquell en què –i alguns el co-
neixereu–..., un moment del poble hebreu que, bé, fa el que vol i, diguéssim, Déu diu: 
«Este pueblo es de dura cerviz.» A mi m’impressionava molt aquella frase castellana, 
que en podríem dir: «Es duro de mollera», però amb misericòrdia, i deia: «Es...» I des-
prés, doncs, tot s’arregla, no?

Però pensava: realment sí que és veritat que les persones i la societat «somos un 
poco duros de mollera y de dura cerviz». I fins que no passa alguna desgràcia..., fins que 
passa alguna desgràcia no aprenem de les coses. I ha passat, fa ara poc, amb el tema de 
l’espelma que va caure i va morir aquesta persona. I jo sé que molts i molts hem estat 
preocupats amb el tema de la pobresa energètica; alguns des del PP català vam fer tot 
el possible perquè aquell article no fos recorregut. I no ho va ser. Però, llavors, ara tots 
hem pres una mica més de consciència. Fins que no hi ha una inundació i moren perso-
nes, no prenem consciència de la dificultat de la situació.
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I avui jo també pensava: «Ha de passar una desgràcia perquè tots prenguem cons-
ciència que una cosa és la crítica a les actuacions, una cosa és la crítica a com s’ha por-
tat una persona i una altra cosa és linchamiento personal.» I ho dic per aquest cas, i ho 
dic també per altres coses –i m’ho aplico a mi mateix– vinculades a Catalunya, perso-
natges públics de Catalunya, que tots tenim les nostres llums i ombres, no? I jo em feia 
aquesta reflexió.

I, per tant, el que seria un error és no aprendre’n, d’aquestes coses. I, per tant, espe-
ro que avui votem i s’aprovi aquesta moció, perquè una cosa és que passin coses, i una 
altra cosa és que allò ens ha de servir per prendre nota, per rectificar i per prendre les 
mesures convenients, que és el que es demana aquí. I parlo d’això i parlo de totes les al-
tres coses que he dit.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Ara li passo la paraula al Grup Parlamentari de la CUP. Té la pa-
raula Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies. És trist, eh?, com diu el company Fernando, que no reaccionem fins que hi 
ha una desgràcia, no? Ens sembla que a aquesta proposta que es presenta s’hi ha de do-
nar suport, tot i que sabem que tres mesos, tenint en compte que el mes de desembre és 
mig inhàbil, és una data que no té massa sentit; però, bé, d’aquí a tres mesos tindrem el 
que tindrem. Però penso que quan es parla de tres mesos no és el mateix gener, febrer, 
març, que novembre, desembre i gener, que hi ha quasi un temps inhàbil. 

Ara bé, ja que es parla de comentar amb els ajuntaments i que podríem recollir in-
formació dels ajuntaments, jo el que em pregunto és: com és que s’han concedit llicèn-
cies perquè hi hagin centres que s’edifiquin i que es facin servir en zones inundables? 
A mi el que em preocupa és això. Com és que hem arribat a aquesta situació? Perquè 
ara podem fer un mapatge, i un cop haurem fet el mapatge, desviarem el riu, pararem 
els núvols o clausurarem els centres? Perquè el que haurem de fer serà clausurar els cen-
tres. Si són privats, mira, l’empresa privada perdrà un negoci amb els iaios, i si és públic 
haurem de construir un altre edifici.

Vull dir, jo el que em pregunto és: com és possible que tinguem centres d’aquest ti-
pus, amb persones profundament vulnerables, edificats en zones que són inundables? 
I algun permís han rebut, algun permís han demanat per tenir aquests centres funcio-
nant. Per tant, això és el que em preocupa.

I em preocupa, de dir: si estem en un moment on sabem que haurem de construir 
molts més centres d’aquests, perquè augmenta la nostra població vulnerable, la nostra 
població gran, tinguem en compte on els construïm, tinguem en compte on els posem. 
Perquè, si no, continuarem tenint possibilitats d’oferir desastres com va passar fa poc, 
un any, a Agramunt. Vull dir, pensa que..., em sembla que el problema està aquí: com és 
possible que això s’hagi pogut construir i estigui en funcionament?

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. M’està demanant la paraula, la Carmen de Rivera, per posicio-
nar-se amb relació a les esmenes? 

Carmen de Rivera i Pla

No era per les esmenes, presidenta, perquè ja ha quedat clar que no..., ells no volien 
la transacció que jo oferia. Llavors, entenc –i, si no, el lletrat que ens ho aclareixi– que 
la proposta de resolució queda com era primitivament abans de fer totes aquestes esme-
nes. Gràcies.

Però no, sí que volia afegir que jo acceptava «en el termini màxim de tres mesos», 
per què? Perquè estic segura –i així ho he recalcat– que el departament ja ha fet coses 
–n’estic segura. I ara ens ho dirà la consellera. Llavors, pot anar donant..., parcialment, 
informant aquest Parlament dels avenços i del que s’ha recomanat en les distintes ins-
peccions. No volen arribar a aquest acord? Bé, doncs, a mi em sap greu, però només era 
per anar avançant.

Res més. Gràcies.
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La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Li dono la paraula a Magda Casamitjana per fer aclariments so-
bre les esmenes.

Magda Casamitjana i Aguilà

Només per una contradicció –i agraeixo les paraules de la diputada de la CUP–: no 
hi tenim cap..., no hi ha cap, absolutament cap deixadesa. Hi ha... S’estan fent..., i ara 
els ho dirà la consellera, la quantitat d’inspeccions que s’estan fent. El que passa, que si 
vostès posen aquest text i em diuen: «Informar el Parlament de totes les residències». 
Totes, no podem. Em diuen: «Realitzar una campanya intensiva d’inspeccions de totes 
les zones inundables.» Les que ens diguin. «Indicar el nombre d’inspeccions realitzades 
en totes les residències geriàtriques situades en zones inundables.» Com saben molt bé, 
són els ajuntaments qui donen les llicències, hi ha un POUM aprovat, i, per tant, no ens 
podem saltar tampoc una administració i una altra. Tots els ajuntaments, per la part que 
els toca, estan treballant profundament perquè no els passi això a casa seva. I nosaltres 
també, al seu costat. Però amb aquestes paraules i aquestes situacions tan rígides i tan 
dures, nosaltres no podem acceptar, perquè no podem garantir que les tindran totes un 
mateix dia. 

Per tant, ens hi abstindrem, entenent que el de dintre, és a dir, la proposta està bé, 
però que és molt rígida. Per això havíem fet l’esmena.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada.
Procedirem a efectuar la votació.
Vots a favor?
Deu vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
Deu abstencions.
Per tant, queda aprovada.
Suspenem un minut la sessió per anar a buscar la consellera.

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i nou minuts i es reprèn a tres quarts d’on-
ze i un minut.

La presidenta

Molt bon dia. Continuem aquesta Comissió d’Afers Socials i Famílies, la sessió nú-
mero 12, amb el punt de l’ordre del dia, que és l’11, que és la sessió informativa de la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famí-
lies sobre la situació de les persones amb dependència. 

Sessió informativa amb la consellera de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre la situació de les persones amb dependència

355-00052/11

Molt benvinguda, consellera, a la comissió. Molt benvingut, també, el secretari 
d’Afers Socials i Famílies, com també el director general de Protecció Social, i a tots 
els membres de la conselleria que avui esteu aquí en la comissió.

Passo la paraula a la consellera. Em diu la consellera que hi intervindran els tres 
com a ponents, i tenen una hora de temps per fer l’exposició.

Moltes gràcies i endavant.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies (Dolors Bassa i Coll)

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades, companys i companyes del depar-
tament. Bé, fa poc, de fet fa dues setmanes, contestava una interpel·lació que m’havia 
fet el diputat del PSC, el senyor Moreno, sobre places de residència i centres de dia. Per 
tant, primer de tot, li agraeixo aquella interpel·lació, perquè el que va permetre és fer 
sobretot un debat constructiu, un debat serè sobre l’estat en què ens trobem en aquests 
moments el sistema de dependència al nostre país. 
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Avui tinc l’oportunitat, per tant, de tornar-ne a parlar, a partir de llavors, i vinc 
acompanyada, com molt bé ha dit la presidenta, del secretari d’Afers Socials i Famílies, 
el senyor Francesc Iglesies, i el director general de Protecció Social, el senyor Joan Ra-
mon Ruiz. Intentarem, per tant, exposar i resumir tot el que és l’estat de la dependència, 
de l’autonomia personal del nostre país, però sobretot de les actuacions que portem a 
terme com a govern.

Ens ho hem repartit..., que jo mateixa faré una introducció d’idees clau de què és el 
que defensem i quin model defensem com a govern, als serveis d’atenció a la dependèn-
cia, que sigui de qualitat i, per tant, que ens permeti avançar, durant aquesta legislatura 
endavant, en aquest model. I el secretari Iglesies, per la seva part, farà esment de totes 
aquelles dades, de les accions, de les actuacions i els fets concrets que anem portant a 
terme i que tenim previst fer dintre el departament. El director general de Protecció 
Social ens acompanya per a tots aquells temes que siguin a disposició de qualsevol de 
vosaltres, més dades o temes concrets que hàgim d’aclarir, i, per tant, que llavors en el 
debat puguem anar avançant.

Començo, doncs, per comentar una mica el model de protecció. Volem que es basi 
en tres idees principals. Una, el tema dels serveis socials: els serveis socials han de 
ser ràpids en la detecció de les necessitats i les emergències socials, però també han 
de fer un pas més. Una segona part, doncs, en què volem que siguin àgils en aquesta 
resposta eficient, de qualitat, però també de prevenció de qualsevol necessitat. I una 
tercera part, que sigui el reforç de l’organització de tot el sistema de servei social 
com l’entenem.

En la detecció ràpida de les situacions per a l’atenció de l’emergència, ho fem mit-
jançant ajuts de subministrament bàsic, atenció a la pobresa energètica, dret a l’alimen-
tació i accés a l’habitatge.

En el segon punt, quan parlem d’àgils en la resposta, sobretot eficients i que sigui de 
qualitat, del que es tracta és de l’abordatge de les necessitats socials des de la prevenció, 
fent referència sobretot al fet que hem d’aclarir i hem de posar esment important en el 
que són les causes de les desigualtats.

Per tant, una priorització màxima, l’acció comunitària, però sempre posant en el 
centre l’atenció a les persones, que a llarg termini sigui que el sistema públic de ser-
veis socials pugui atendre a totes les persones, estiguin en risc d’exclusió o no. Per tant, 
allò que tots coneixem el metge de família, o tots coneixem els equips que tenim de les 
àrees bàsiques de salut, sigui també el mateix que passi amb els equips bàsics d’atenció 
social, sigui per aspecte comunitari, sigui per aspecte personal.

Tots sabem que estem en un context d’envelliment de la població que anirà variant, 
que, per tant, va augmentant l’envelliment al mateix temps que hi ha un descens de la 
natalitat; de fet, ha disminuït en els darrers mesos un 22 per cent. Per tant, una de les 
prioritats serà l’envelliment actiu com a prioritat de les persones. I diem «envelliment 
actiu» perquè el que tenim pensat com a envelliment, o el que hi havia anteriorment, es-
tava previst amb un envelliment que comptava que les persones a seixanta anys ja eren 
envelliment. Nosaltres creiem que això ha canviat, que aquest creixement de la població 
ha fet que la piràmide variï, i, per tant, l’envelliment actiu és clau per tenir sobretot unes 
polítiques adequades.

Ha d’anar, aquest envelliment actiu, acompanyat d’un endarreriment de la instituci-
onalització, perquè les persones grans, majoritàriament, el que volen quan preguntes és 
estar a casa, estar en un entorn familiar, estar..., sobretot un foment de l’autonomia per-
sonal. I el que necessitem són plataformes de serveis importants, des de centres de dia, 
servei d’atenció domiciliària, atenció a la dependència... El mateix..., tota aquesta part 
que representa l’autonomia de les persones mereix que hi donem la màxima prioritat, 
com deia, i que la part institucionalitzada quedi com l’últim recurs de tots.

Fer possible, per tant, un servei social basat en la prevenció vol dir: l’escolta activa 
de cada un dels usuaris que hi ha en aquests moments i dels futurs; el reconeixement en 
especial de la tasca de cuidador i dels professionals; el treball social basat en l’ètica, en 
el compromís i el valor de respecte per la dignitat de les persones, i un impuls a la inno-
vació social i a la recerca en l’àmbit de benestar; en la innovació i la recerca, que també 
vol dir en l’avaluació, en la col·laboració amb totes les entitats potents del país que es de-
diquen a fer recerca d’aplicacions, tecnologies, cures, per poder avançar en aquesta cura 
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de les necessitats socials que tenim a l’entorn i, per tant, poder avançar en la millora de 
la qualitat de vida.

Per últim, el que comentava del reforç de l’organització del sistema de serveis so-
cials. Com tots saben, les polítiques socials s’han anat consolidant pel camí del que va 
significar un gran canvi en la nova Llei de serveis socials, que ja és del 2007. Per tant, 
en deu anys estem en previsió d’avaluar-la i de veure exactament què és el que hem po-
tenciat de la llei i què és el que hem deixat, i sobretot que la cooperació interinstitucio-
nal ha de ser imprescindible per fer aquest pas endavant.

Tot plegat, per tant, perquè la societat civil i el tercer sector social continuïn dispo-
sant de recursos; recursos que mai han estat suficients. I aquí no em deixaré una vegada 
més de dir el problema que hem tingut: l’esforç que fem com a país amb el 0,7 de la de-
claració de l’IRPF destinat a finalitats socials, i el poc retorn que tenen aquests diners. 
I sobretot dir que hem de basar l’acord amb aquestes entitats potents, com deia, del ter-
cer sector, que hem de passar del que és la subvenció a un sistema de concertació amb 
totes aquelles que sabem que treballen bé, amb totes aquelles que responen sobretot a 
l’interès públic.

Per tant, tot això faria un model de serveis socials i d’atenció a la dependència que 
és el que volem, un model que també vull dir que hi tenim moltes pegues. De fet, no em 
cansaré de dir –i ja ho dic cada vegada que parlo del tema del sistema de serveis socials, 
que parlo de la Llei de dependència– que en aquests quatre anys hem deixat de rebre 
336 milions d’euros que ens tocaven, que això hauria pogut, posat en persones, incre-
mentar 18.000 places residencials, o 37.000 persones dins el sistema de protecció, amb 
la idea aquesta de protecció social amb l’autonomia personal, potenciar figures de cui-
dadors no professionals, o simplement augmentar 8.400 places de serveis residencials i 
diürns per a persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental.

D’altra banda, tots sabeu que va entrar el grau I, i, per tant, el PIA ha hagut de fer 
una entrada massiva, vista de valoracions. De fet, 68.000 noves sol·licituds de valoraci-
ons per al PIA, el juliol de l’any passat, i en aquest temps hem pogut realitzar 23.000 
sol·licituds. Per tant, des d’aquí també agrair l’esforç de la gent que està en el PIA, de la 
ingent tasca que han estat fent, i jo crec que sempre hem d’agrair l’esforç de tots els pro-
fessionals que estan en la protecció social.

Què hem fet des del mes de gener cap aquí, en el departament? Jo diré les deu idees 
més importants que hem fet, i llavors passaríem la paraula..., la presidenta, perquè passi 
la paraula al secretari, que en concretarà cada una amb dades.

Primer de tot, vam negociar un pla de xoc, que sabeu que no va poder avançar. Era un 
pla de xoc de 50 milions d’euros, que ens permetia 1.500 noves places concertades, nous 
convenis de concertació amb les entitats, increment de places residencials, increment de 
places de problemàtica social... Per tant, va ser la primera pedra, jo crec, que vam tenir 
en el sistema de protecció social, perquè aquests 50 milions ens haurien permès avançar, 
sobretot, en temes puntuals. Però, malgrat això, hem fet deu punts importants.

Primer: s’ha presentat el nou model de serveis socials bàsics als responsables de les 
àrees socials municipals i comarcals de Catalunya, en diferents jornades, anant-hi des 
del departament, i, per tant, tenir aquesta entrada, però també el retorn de cada una de 
les comarques o dels llocs on s’han fet les trobades.

Segon: es va constituir el Consell de la Discapacitat de Catalunya. I aquí dir que 
vam anunciar i vam aprovar l’ordre per incrementar els diners de lliure disposició a les 
persones amb discapacitat, per tal d’afavorir encara més la seva autonomia. Això repre-
senta una inversió de 9,5 milions d’euros i 6.000 persones beneficiàries; però, a més a 
més, amb un increment amb què anunciem l’ordre, fem l’ordre, i des d’aquell moment 
hem dit que pagàvem. Com sabeu, les ordres tarden un temps, però tot aquest temps 
serà retroactiu perquè la gent ho pugui cobrar.

Tercer: es va presentar i aprovar el Decret de llei 3/2016, de mesures urgents en ma-
tèria de contractació pública, que preveu això que anunciava, aquesta fórmula nova de 
concert social. En aquest moment el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
ha considerat, però, que aquest decret envaeix amb caràcter general les seves competèn-
cies en manera de contractació; per tant, el tenim aturat. Però sí que hem fet reunions 
amb totes les entitats, explicant com era aquest decret, què deia i, per tant, què vol dir 
aquesta concertació social que tots i totes necessitem.
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Quart: s’ha fet una inversió del departament d’1,3 milions fins a final d’any, i de 7 
milions durant el 2017, per subvencionar entre 750 i 800 noves places per a gent gran, 
distribuïdes en 149 centres a tot Catalunya. Eren places privades. Eren places en enti-
tats que eren col·laboradores del departament, ja que ens quedava frenada la concerta-
ció. Dèiem que havíem de fer aquest avanç, que no podíem deixar aquests diners que no 
anessin directament a les persones; per tant, són places que passaran a formar part del 
sistema públic de protecció social com a places col·laboradores. Això ja s’ha fet, i tots 
els centres ja disposen de la quantitat que els pertocava.

Cinquè: s’ha treballat per la modelització del model de transport adaptat a cada un 
dels contractes programa que hem signat amb els diferents ens locals.

Sisè: també sobre la normalització dels centres de dia i l’acolliment residencial en 
salut mental.

Set: s’ha creat o s’ha convocat un grup de treball sobre la revisió del copagament 
dels serveis no gratuïts de la carta de serveis socials en el marc de l’actuació de la carte-
ra que està preparant el departament, amb tota la modificació que representa la cartera 
de servei social.

I s’ha modificat, amb efectes d’1 de gener del 2017, la carència en el pagament del 
mòdul social en les llargues estades sociosanitàries, que ha passat d’un a tres mesos. Ho 
hem anunciat fa poc. Per tant, les estades en centres sociosanitaris tornaran a ser gratu-
ïtes durant els tres primers mesos en què a una persona li pertoca estar-hi. Aquesta me-
sura tenim calculat que té un cost de 2,5 milions d’euros, però que permetrà a l’usuari 
estalvi d’una mitjana de 930 a 1.080 euros, depenent del centre sociosanitari. I recordeu 
que és revertir una mesura que s’havia fet el 2013 amb una ordre especial que passava 
ja dels tres mesos a l’un; per tant, ara revertim aquesta mesura en data, com deia, d’1 de 
gener del 2017.

Novena: les mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la com-
patibilitat per regular la gestió del pagament als cuidadors no professionals. El departa-
ment –ho hem anunciat ja aquesta setmana– abaixem, fem una rebaixa de la carència de 
vint-i-quatre a divuit mesos per al pagament del cuidador no professional a casa seva.

Per tant, finalment, d’aquestes nou mesures, dir que a l’última hem iniciat els tre-
balls per dissenyar i executar el procés participatiu de la nova llei catalana de promoció 
de l’autonomia i de la situació de les persones amb dependència. Això ho presentarem a 
inicis de l’any que ve. Cal que en aquest nou debat que hem encetat parlem de model de 
futur; per tant, model de concertació, model de gestió de prestacions, model d’envelli-
ment actiu, institucionalització de les persones com a últim recurs i un mapa interactiu 
de recursos, perquè el que tenim ara tot és sectorial i, per tant, ens convé fer al revés: 
posar la persona com a centre de totes les polítiques, posar l’espai com a centre de totes 
les polítiques i, per tant, comarcalitzar qualsevol dels recursos que tenim, per veure en 
cada moment, la persona, quin és el seu procés i què pot fer en el lloc on està situat. Per 
tant, que totes les polítiques que impliquen el sistema de protecció social siguin iguals a 
tot Catalunya, a tot el país, per a cada persona, visqui on visqui del nostre país.

Jo ho deixaria, això, com a introducció i, presidenta, per poder...
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. I passem la paraula al senyor Francesc Iglesies, secretari 
d’Afers Socials i Famílies.

El secretari d’Afers Socials i Famílies (Francesc Iglesies i Riumalló)

Gràcies, presidenta. Molt bon dia. Gràcies, consellera. Diputats, diputades, com-
panys del departament i, en general, senyores i senyors que ens acompanyeu, intentaré 
fer una intervenció que procurarà posar en contextualització les paraules de la conselle-
ra, que han resumit el conjunt d’accions i de la situació actual en què es troba el sistema 
de la dependència en el nostre país.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Intentaré estructurar una intervenció, parlant de la situació actual, a mode de diag-
nosi, en la qual intentarem donar algunes xifres. Intentarem veure quin és l’estat de sa-
lut del sistema d’atenció a les persones en situació de dependència, també, des d’un punt 
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de vista funcional, que això genera bastant d’interès, doncs, en tots els usuaris i les per-
sones, òbviament, afectades, com també a l’opinió pública. Intentarem explicar el per-
què d’aquesta diagnosi, i anirem a veure les responsabilitats o les desresponsabilitats, 
doncs, que hagin pogut tenir les administracions.

Intentarem plantejar també, explicar, des d’un punt de vista funcional i de resultats i 
d’impacte, la feina feta al llarg d’aquests deu mesos en aquesta nova etapa en el depar-
tament, i de cara a la necessitat d’intentar plantejar un debat seré, un debat que alhora 
és urgent amb vistes al futur, per veure com som capaços d’atendre la nostra gent gran 
amb la màxima dignitat i com es mereix. I crec que en aquest debat serè no podrem ob-
viar, també, una mirada a què han fet els països del nostre entorn, que han trobat o han 
tingut problemes que poden ser similars als que ha tingut l’Estat espanyol i als que ha 
tingut Catalunya, i veure una mica com reaccionen, si més no com a brúixola, com a 
pauta a tenir en consideració.

I acabaria amb com creiem des del Govern que caldria orientar una nova etapa en 
l’atenció a la dependència, i sobretot pensant en l’autonomia de les persones, en l’auto-
nomia de la nostra gent gran; per tant, amb vistes al compromís que tenim en el pla de 
govern de, durant el 2017, doncs, diríem, parlar de la nova llei d’autonomia personal, 
eh?, de debatre-la, etcètera. I acabaríem, si de cas, amb alguns compromisos que, una 
mica, assumim des del departament, doncs, per intentar millorar la situació.

Començant amb la situació actual i aquesta mena d’estat de salut del sistema de la 
dependència en el conjunt de l’Estat i a Catalunya, m’agradaria referir-me a les opini-
ons, no judicis de valor que fem des del departament, sinó opinions i judicis de valor 
que fan els analistes del sistema. I podem esmentar des de la fundació Fedea, per exem-
ple –la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada–, que té un cert prestigi, eh?, la seva 
opinió; com també ens podem referir a opinions que per exemple poden tenir, no ho sé, 
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que a vegades, doncs, tenen 
una certa, també, penetració en la formació d’opinió. 

Si anem a veure què diuen els principals analistes a l’hora de valorar el sistema de 
dependència, en primer lloc ens parlen que, vuit anys després del naixement del sistema 
de dependència a l’Estat, en primer lloc hi hauria una menor cobertura efectiva, entesa 
com a persones amb prestacions actives per dependència, de les persones majors de sei-
xanta-cinc anys amb relació a la mitjana de l’OCDE.

En el gràfic... –espera’t, que intentarem..., a veure si el podem... Bé, si el podem fer 
una mica més gran... En el gràfic, una mica, es pot veure que la mitjana de l’OCDE de 
cobertura –per tant, d’indicador sintètic d’èxit del sistema amb relació a la cobertura 
que aprovisiona la nostra gent gran– és de l’11,4 per cent de beneficiaris del sistema de 
la dependència amb relació a la població major de seixanta-cinc anys. Aquest és un in-
dicador, eh?, sintètic que sempre hem de tenir en compte.

Ens podem fixar que, per una banda, tenim països amb unes cobertures entre el 16 
i el 20 per cent, que òbviament són països amb estats del benestar molt desenvolupats, 
països del nord d’Europa. Podem veure que en el cas de l’Estat espanyol està ja encetant 
el furgó de cua amb un 8,1 per cent; per tant, tres punts menys, 3,3 punts menys que la 
mitjana de l’OCDE. Amb la qual cosa ja d’entrada es demostra que el sistema té un dè-
ficit clar a l’hora d’atendre les persones.

Dir-vos que el cas de Catalunya està en un 9 per cent; està, per tant, nou dècimes per 
sobre de la mitjana de l’Estat. Per tant, d’entrada, com a indicador sintètic de l’èxit del 
sistema, doncs, estem en una situació evidentment molt millorable, una miqueta per so-
bre de la mitjana de l’Estat.

El segon element de diagnosi que diuen els analistes –i explica aquesta menor cober-
tura amb relació als països del nostre entorn– és la caiguda del sosteniment financer de 
l’Estat en els sistemes de la dependència. Caiguda, a Catalunya, d’un 60 per cent. Hem 
de tenir present que de cada cent euros de cost del sistema, a l’inici del desplegament 
del sistema l’Estat n’aportava trenta-dos –de cada cent, l’Estat n’aportava trenta-dos. 
Actualment, l’Estat només n’aporta divuit. Per tant, és una caiguda realment espectacu-
lar, que evidentment explica, amb relació al sistema normatiu de la dependència, doncs, 
dificultats en el sosteniment dels drets de la nostra gent gran.

El tercer element és no només quantitatiu, sinó qualitatiu. Més enllà de la caiguda de 
fons, hi ha la incertesa cap als gestors públics de les comunitats autònomes, els quals no 
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sabem amb quins recursos comptem, la qual cosa condiciona l’oferta de serveis, de pres-
tacions, i evidentment impedeix qualsevol planificació en funció de recursos disponibles. 
Som conscients que va desaparèixer el model conveniat el 2013, sobre el nivell acordat 
de finançament, que tal com va anar la llei és entre l’Administració general de l’Estat i 
les comunitats autònomes. Per tant, això, d’entrada..., el 2013 va ser l’últim conveni de 
tres anys. Des del 2014 sabem que anem, doncs, any a any, en funció de pressupostos ge-
nerals de l’Estat –per tant, en funció de l’espera i la vènia de què decideix el Congrés dels 
Diputats–, i això ens complica molt poder establir plans pluriennals i, per tant, treballar, 
doncs, en marcs d’estabilitat, que és el que convindria en una cosa tan sensible. 

El quart element, que tots en som conscients, és l’augment del pes del copagament. 
El copagament ha augmentat, des de l’inici del desplegament del sistema, en una contri-
bució que estava en el 6,39 per cent del total del cost –era el que assumien directament 
els usuaris–..., i actualment està situat al voltant del 17 per cent. Per tant, és una progres-
sió del copagament realment espectacular. De totes maneres, també val la pena situar 
en un moment donat tots els treballs que es feien de justificació econòmica de sostenibi-
litat econòmica del sistema. De l’any 2006 a l’any 2007, els informes que en aquell mo-
ment treballava el Govern espanyol per justificar la sostenibilitat del sistema indicaven 
que el copagament s’hauria de situar en velocitat de creuer al voltant del 33 per cent. 
Actualment estem en el 17. Ha augmentat des del 6? Sí. Però els governs responsables 
de la posada en marxa del sistema ja preveien que la sostenibilitat significaria augmen-
tar el copagament fins al 33 per cent del cost, cosa que òbviament no som partidaris 
d’arribar-hi –no som partidaris d’arribar-hi.

El cinquè element que diuen els analistes és l’excessiva burocratització del siste-
ma –del sistema de valoració, de les revisions, de les modalitats que condiciona la llei 
a l’hora de fer les resolucions dels plans individuals d’atenció. Hi ha incompatibilitat 
entre prestacions i hem arribat a una situació en la qual, perquè ens fem una idea, cada 
trimestre el sistema de gestió ha de fer noves resolucions, noves valoracions a partir de 
modificacions que sol·licita l’usuari –i penseu que en fem tantes com sol·licituds noves–, 
i això, òbviament, genera un estrès en el sistema de gestió. Derivat per què? Doncs, deri-
vat per tots els anys, diríem, de crisi, de retallades, d’ajustaments del sistema, que han 
fet que les valoracions quedessin desfasades, eh?, i que, per tant, els usuaris tenen el dret 
de demanar una nova valoració quan ho desitgin.

L’avantpenúltim element seria la manca de criteris, també, sobre competències mu-
nicipals, autonòmiques i l’alt grau d’inequitat territorial, no només entre comunitats au-
tònomes, que això, evidentment, pot preocupar a qui li preocupi, a nosaltres ens preo-
cupa sobretot la inequitat des del punt de vista de municipis de dins de les comunitats 
autònomes. Hi han prestacions que són molt sensibles i estratègiques a l’hora de treba-
llar per la nostra gent gran, i en canvi, doncs, poden tenir una variabilitat en la intensi-
tat, en el cost, en la cobertura, municipi a municipi en el nostre país. És, evidentment, 
un tema, eh?, que l’estem treballant, com direm posteriorment.

El penúltim element de diagnosi és aquest impacte de les retallades, dels ajustos 
operats en els darrers sis anys. Han generat una certa perversió en el sistema de gestió. 
Per exemple, a l’hora de fer resolucions dels plans individuals d’atenció, els serveis so-
cials, en cooperació, doncs, amb el departament que cogestionem el sistema, ens hem 
trobat amb llistes d’espera, que vostès coneixen prou bé; ens hem trobat, per exemple, 
que no es donen plans individuals d’atenció per a cuidadors en l’àmbit familiar, perquè 
es va decretar un termini suspensiu de dos anys, amb la qual cosa els mateixos pres-
criptors del pla ja no contemplen, per exemple, doncs, aquesta situació; no s’ha prescrit 
mai el cuidador professional; ha generat molta pressió en el recurs dels centres de dia, 
que per la pressió de la via dels fets ha alterat una mica el model funcional que hauria 
de tenir per ser molt més amable i molt més desitjat per part dels ciutadans; la figura de 
l’assistent personal no s’ha pogut implementar a causa de retallades que hi van haver en 
el seu moment amb relació a la figura dels cuidadors.

Per tant, tenim un sistema en el qual els condicionants financers, els condicionants 
normatius, han, en certa manera, pervertit en part el sistema. I jo crec que l’expressió..., 
o de conclusió és dir: sabem que els usuaris s’apunten a les llistes d’espera de residèn-
cies indiscriminadament, més enllà de si pot ser el recurs més adient o menys adient per 
a la família, per a la persona, per a la sostenibilitat del sistema, de tal manera que tenim, 
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doncs..., hem de lidiar, diríem, hem de gestionar una realitat molt complexa. Però és evi-
dent que estem intentant fer-ho. I és evident que això ens, diríem, interpel·la per fer un 
debat serè i, alhora, doncs, bastant urgent de com encarem el futur.

Acabaríem aquesta diagnosi parlant dels llimbs de la dependència. Els «llimbs de 
la dependència» és un concepte que molts analistes, doncs, han articulat per explicar el 
decalatge que hi ha entre les persones que són..., que tenen dret a rebre la prestació, que, 
per tant, ja han estat valorades i a més a més se’ls ha resolt el pla individual d’atenció, 
eh?, el sistema de gestió ja els ha atorgat el dret no només legal, sinó el dret adminis-
tratiu, i per altra banda, si això ho comparem amb relació a les persones, doncs, que no 
tenen la prestació activada –per tant, persones que no tenen la prestació activada que 
desitjarien, eh?, o la prestació activada que segurament mereixerien.

Aquí, com s’ha referit la consellera, ha tingut un impacte l’entrada de 68.000 usuaris 
de grau I al juliol del 2015; per tant, us podeu imaginar que aquests anomenats «llimbs 
de la dependència» han augmentat de manera generalitzada en tot el conjunt del siste-
ma, a totes les comunitats autònomes. En podem parlar després, però, en qualsevol cas, 
amb relació a les llistes d’espera de residències que podríem assimilar –no directament, 
eh?, però sí que podríem assimilar com uns certs llimbs de la dependència que tenim a 
Catalunya i en general a totes les comunitats autònomes–, també les hauríem de con-
templar junt amb aquests llimbs de la dependència que tenen els cuidadors no professio-
nals, que com que han patit el termini suspensiu de vint-i-quatre mesos –que ara també 
estem, com ha dit molt bé la consellera, intentant-lo reduir per enviar un senyal al con-
junt del sistema–, doncs, això generaria un gruix de població evidentment considerable, 
pel qual hem d’esforçar-nos, diríem, tots plegats perquè puguin tenir activada una pres-
tació si les condicions financeres i la sostenibilitat del sistema, doncs, ho van permetent.

Aquesta seria, una miqueta, d’entrada, la diagnosi que farien els experts. Podríem 
parlar de quantificar elements, també, de la caiguda del finançament de la Llei d’aten-
ció a les persones..., per l’autonomia i la dependència. Podem veure com, entre el 2012 
i el 2015, que és un cop s’han concentrat les retallades del Partit Popular, ens trobem 
que, per una banda, el nivell acordat, que va quedar, diríem, fixat en els pressupostos i 
congelat en els pressupostos generals de l’Estat, s’ha situat en uns 48 milions d’euros; 
mentre que el nivell mínim, que és el nivell, diríem, base que hauria de cobrir el terra 
social, tal com està concebut a la llei, per al conjunt de les comunitats autònomes, fi-
xeu-vos que és un terra social que, anualment..., o sigui, l’any 2015, representava 32 mi-
lions d’euros. Si el terra social que ens ofereix l’Estat en el nivell mínim són 32 milions 
d’euros i el cost global del sistema arriba als 1.500 milions d’euros, us podeu imaginar 
quin nivell mínim..., és realment de mínims.

Si anem a veure el conjunt del cost, contemplant-hi les participacions que fa l’Estat, 
que fa la Generalitat i que fan els usuaris, podeu veure en aquesta sèrie, al llarg de la tra-
jectòria del sistema de dependència, entre 2008 i 2015..., es pot veure com l’Estat, eh?, 
aportava pràcticament un terç del cost del sistema, el 2008, o ho superava, fins i tot, una 
miqueta, el 2009. Mai –mai– va arribar al 50 per cent promès en els debats, diríem, que 
van fer néixer aquesta llei i que estan escrits a la llei, en el sentit que l’Estat, com a mí-
nim, eh?..., les comunitats autònomes han d’aportar, com a mínim, el que aporti l’Estat.

Podem veure la trajectòria del suport del Govern de la Generalitat, que evidentment 
ha augmentat vuit punts percentuals des dels inicis del sistema, que suposa un augment, 
en termes absoluts, de 240 milions fins a 1.000, superant els 1.000 milions. El 2016, dir-
vos que estem situats, segurament, ja, als mil..., segurament 1.200, aproximadament. 
Per tant, l’esforç ingent del Govern de la Generalitat, amb total solitud, doncs, és el que 
ha permès que més de trenta mil beneficiaris no quedessin fora del sistema. I podem 
veure, eh?, aquesta evolució del copagament dels usuaris amb relació als costos totals 
del sistema, que s’han, gairebé, triplicat, des de l’origen del sistema. I recordar, eh?, 
aquella idea de la velocitat de creuer del 33 per cent, en el qual va ser concebut, diríem, 
l’acord parlamentari, el 2006.

Hauríem de fer referència no només a qüestions de diners. Perquè, a vegades, parlar 
de diners sembla que..., evidentment, és el resultat, però tenen molta incidència els can-
vis normatius que es varen aplicar en el Reial decret del 2012, de 13 de juliol, aprovat 
pel Govern de l’Estat, que va tenir un impacte en la governança, diríem, i en l’orientació 
del sistema de dependència; d’això, moltes vegades no en parlem prou.
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La supressió de la classificació dels graus de dependència en dos nivells; és evi-
dent que això pot ser, diríem, percebut, per molts usuaris –sobretot, els de graus de 
dependència o amb dificultats o amb limitacions funcionals que no arribarien a grau 
III, però que han estat decretades de grau II–..., una molta variabilitat, eh?, de persones, 
per exemple, dins del grau II.

L’endarreriment de l’entrada al sistema de persones dependents en grau I fins al ju-
liol de 2015, això ha acabat pervertint el sistema, i ara, òbviament, n’estem rebent, eh?, 
bastant, les conseqüències.

Com també el decret d’anar augmentant les aportacions dels usuaris, tal com es va 
fer en aquest Reial decret del 2012.

Va haver-hi, aquí, un impacte també important en la prestació del cuidador no pro-
fessional, que va significar, doncs, un canvi d’orientació; un canvi d’orientació que pro-
bablement pot ser defensat com a necessari en aquell moment, però dir-vos que, en la 
mesura que ens acostem al present i ens projectem cap al futur, l’atenció informal, i 
l’atenció en l’àmbit familiar, i l’atenció domiciliaria i el cuidador professional hauran 
de ser figures potenciades en tant que són preferides pel conjunt de ciutadans i famílies. 
Aquí va ser aquell moment en el qual la contribució de l’Estat a les cotitzacions socials 
dels cuidadors es varen suprimir, amb la qual cosa, doncs, es va tocar de mort aquesta 
qüestió i, alhora, es van reduir un 15 per cent les partides de la mateixa prestació eco-
nòmica per al cuidador.

Dir-vos que hi va haver, eh?, suspensió de retroactivitat de prestacions per a les que 
estaven aprovades, i es van ampliar els ajornaments d’abonaments de cinc a vuit anys.

Clar, tot aquest relat ens explica per què en el conjunt de l’Estat tenim aquest deca-
latge, amb relació a la mitjana de l’OCDE, en cobertura de beneficiaris del sistema; dos 
punts poblacionals és, realment, molta quantitat de gent gran desatesa.

Jo..., el que m’agradaria explicar-vos ara és dir com queda el sistema d’atenció de la 
dependència, des del punt de vista de la gestió, en perspectiva comparada amb altres in-
drets de l’Estat espanyol. 

Mireu, els acadèmics i els analistes solvents del sistema el que fan és generar uns 
indicadors per veure com som capaços, en el conjunt del sistema, d’atendre les sol·lici-
tuds que fan les persones; en segon lloc, com som capaços de convertir les sol·licituds en 
drets, i, en tercer lloc, com som capaços de convertir els drets en prestacions actives i, 
per tant, cobertura efectiva. Aquests són els tres indicadors fonamentals de la salut del 
sistema, amb la qual cosa ens indicaran si el sistema de gestió és millorable o no, si hi ha 
taps, si hi ha colls d’ampolla i, finalment, quin grau de cobertura som capaços d’assolir. 

Si anem a buscar l’indicador... –un segon, si us plau...–, quantes valoracions som 
capaços de generar en el sistema amb relació al total de sol·licituds, i ho expressem en 
percentatge, podem veure que Catalunya s’ha situat, en els darrers anys, en uns nivells, 
en percentatge, elevats: del 97 per cent, el 2012, i del 95 per cent, el 2015. Per què bai-
xen el 2015? Aquí és on hi ha l’impacte de l’entrada d’aquests 68.000 usuaris del grau 
I, que, en proporció i en pes, és molt important en el conjunt de l’Estat. La mitjana del 
conjunt de l’Estat..., fixeu-vos que la conversió de sol·licituds en valoracions se situaria 
en el 94 per cent; per tant, Catalunya estaríem un punt per sobre la mitjana. 

Podem veure els sistemes de Madrid, del País Basc, que en aquest cas estarien en 
una banda molt alta. Madrid, els sistemes de valoració amb relació a sol·licituds, eh?, 
només deixen un decalatge de l’1 per cent; País Basc, un 3 per cent, i Andalusia se situ-
aria en un 92 per cent. Amb relació a l’Estat, doncs, podeu treure’n la conclusió.

Un cop s’han fet les valoracions, com som capaços de generar drets amb relació a 
les valoracions. I aquí és evident que, un cop s’ha fet la valoració, doncs, hi ha un ter-
mini, eh?, per fer les resolucions del PIA, i és evident que també hi han resolucions que, 
amb relació a la valoració, doncs, poden començar a generar llistes d’espera o poden co-
mençar a generar..., com també desistiments de l’usuari, eh?, o poden generar, diríem, 
PIA no realitzables.

En qualsevol cas, podem veure com ha anat creixent, afortunadament, la genera-
ció..., la conversió de drets en sol·licituds de valoració, en dictàmens de valoració. En 
aquest anys, de 2012 a 2015, hem augmentat del 62 per cent al 79 per cent, en el cas de 
Catalunya. Fixeu-vos que, en el cas del 2015, la darrera dada disponible, en comparativa 
–per tant, amb dades del ministerio i de Fedea–, ens situem exactament en la mitjana de 
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l’Estat: 79 per cent. I aquí fixeu-vos que aquelles comunitats autònomes que tenien les 
ràtios de conversió de drets en sol·licituds, com Madrid o el País Basc, queden ja, una 
miqueta, per sota. I Andalusia, en aquest sentit, doncs, el seu esforç que fa, en el model 
de gestió, també és important, eh?, que està situada també en la mitjana estatal, igual 
que Catalunya. 

Si, finalment, anem a veure els resultats, amb relació a cobertura poblacional, de 
quin és el percentatge de persones amb dret a prestació del conjunt del sistema, referit 
al conjunt de persones que tenen més de seixanta-cinc anys, com a indicador en com-
parabilitat internacional –que en parlàvem al principi de l’exposició–, podem veure que 
Catalunya, i l’Estat també, tornen a estar exactament en la mitjana: l’11 per cent de la 
població amb més de seixanta-cinc anys té cobertura, des d’un punt de vista del dret. 
En el cas de Madrid, estaríem en el 9; en el cas del País Basc, estaríem al 10 i en el cas 
d’Andalusia estaríem en el 16. Això són drets, eh?, legals i administratius. 

I, finalment, si ja parlem de persones amb dret a..., amb prestació activada, prestació 
efectiva, que no sigui atenció domiciliària, eh?, i que no sigui..., perdó, que no sigui tele-
assistència, millor dit. Aquí ens trobem, doncs, que Catalunya té una cobertura del 9 per 
cent; l’Estat, aquell 8,1 per cent que havíem vist a l’inici; Madrid està en un 8; País Basc 
en el 9, i Andalusia en un 12.

Per tant, podem veure que la situació de salut del sistema de gestió a Catalunya, amb 
tots els seus problemes, està immers, diríem, en la mediocritat, diríem, del conjunt de 
l’Estat.

Si em permeteu, més enllà d’aquesta diagnosi i situació actual..., i en podem parlar, 
de la feina feta el 2016, sobre com hem sigut capaços, diríem, d’accelerar les qüestions 
de la gestió, i com hem sigut capaços d’augmentar la cobertura de la població beneficià-
ria de prestacions.

Aquí teniu una comparativa que us podem fer arribar, que és veure què ha passat 
en els tres trimestres de l’any en curs 2016. I aquí, com a conclusions, d’entrada podeu 
veure, en la part inferior del quadre, com hem sigut capaços de generar fins a gairebé 
uns vuit mil beneficiaris nous del sistema. I hem sigut capaços, entre 31..., la situació a 
31 de març i el 30 de setembre, doncs, d’activar un total de nou mil prestacions i ser-
veis. Podeu veure i us podeu encantar a veure, amb tota la tipologia de prestacions, tant 
de servei, com tecnològiques, com econòmiques..., podeu veure, una mica, les que hem 
potenciat. 

Jo..., m’agradaria anar acabant la intervenció parlant d’aquesta voluntat de començar 
a obrir un debat sobre la sostenibilitat del sistema i pensar en un futur, diríem, de so-
birania per poder controlar els nostres recursos i poder generar un sistema adaptat a la 
realitat del país. I m’agradaria, succintament, comentar-vos una miqueta què han fet els 
països europeus del nostre entorn.

Als països europeus del nostre entorn, quan han hagut d’abordar aquests debats i 
han generat, diríem, novetats en el sistema i noves orientacions en el sistema, ens tro-
bem que, per exemple, països com França han generat, des de gener de 2016, una llei de 
l’envelliment que ha suposat un impuls estratègic a l’atenció domiciliària, i a l’atenció 
domiciliària feta des d’un sistema en el qual les persones tenen un drets econòmics; a 
aquests drets econòmics se’ls assigna..., o sigui, en funció del grau de valoració i el grau 
de dependència, i en funció dels seus ingressos, doncs, se’ls determina un dret econò-
mic, i amb aquest dret econòmic, doncs, si és el cas, el sistema els incentiva que con-
tractin, diríem, un servei d’atenció domiciliària.

Podem veure com, per exemple, Suècia, que és el paradigma de l’estat del benes-
tar i provisió de serveis formals, atenció formal, institucional, als usuaris, acaba de 
generar ajustos des de la figura de l’assistent personal; per tant, de potenciar el cuida-
dor professional.

Per exemple, podem parlar d’Holanda, com han sigut capaços de..., a veure, ja estan 
destinant un 4 i mig per cent del PIB a atendre la dependència, eh?, que multiplica per 
quatre el que som capaços de fer aquí, i en el conjunt de l’Estat i a Catalunya. Però allà, 
per exemple, han activat l’esquema del pressupost personal, en el sentit que reconeixen 
uns drets i, a partir d’aquí, la família, l’usuari, degudament orientat i informat pels ser-
veis socials i els equips mèdics, doncs, són capaços d’adquirir un determinat menú de 
cobertura en funció del seu, diríem, dret a decidir, d’acord? 



DSPC C 263
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CASF 22

Les lliçons que prenem una mica de com han anat, per tant, evolucionant els siste-
mes, diríem, més propers, jo crec que d’entrada ens impel·leixen o, com a mínim, ens 
haurien de fer reflexionar sobre com som capaços d’impulsar el sistema d’atenció do-
miciliària en totes les seves vessants. Això vol dir no només augmentar la intensitat 
de suport dels serveis d’atenció domiciliaria i mantenir el servei SAT social com un 
complement per a la població i famílies en situació de vulnerabilitat; veure com som 
capaços de desplegar un programa ambiciós d’ajudes tècniques, prestacions tecnolò-
giques i desenvolupar els bancs d’ajudes tècniques i productes de suport amb criteris 
socials i criteris de cobertura també ambiciosos; com som capaços de potenciar la 
teleassistència i la teleassistència avançada; com som capaços també de, en el marc 
d’una atenció centrada en la persona i integral des d’un punt de vista social i de salut, 
generar models de cooperació horitzontal i integrats conjuntament amb Salut, d’as-
sistència, diríem, al domicili –que és, per exemple, els ajustos que ha fet el sistema 
alemany, en aquest sentit. I, per tant, com podem fer totes aquestes..., com poder do-
nar eines sobretot per a l’autonomia i l’apoderament de les persones i, per tant, posar 
l’èmfasi en les seves capacitats, des d’un punt de vista de treballar per a l’envelliment 
actiu, com explicava la consellera.

Acabaria, si m’ho permeteu, molt succintament de com, per tant, creiem que hau-
ríem d’enfocar en un futur la nova llei d’autonomia personal, i està clar que els principis 
en els quals ho hauríem de centrar, en consonància amb els models amb què ens volem 
homologar en el conjunt d’Europa..., d’entrada hauríem de tenir molt present l’atenció 
centrada en la persona, i posar l’èmfasi en les necessitats derivades de limitacions fun-
cionals, i l’èmfasi en el reconeixement i promoció, eh?, de les capacitats de les persones 
i anar cap a models de vida independent de les persones.

Saber intervenir en el context i en l’entorn, això és fonamental per poder potenciar 
capacitats. Prevenció, que és la gran assignatura pendent de la Llei de la dependència; 
treballar la prevenció en el deteriorament mental i físic de les persones i d’atenció a la 
discapacitat, òbviament. Dret a decidir, amb el suport familiar, quan aquest existeix, i 
amb la deguda orientació professional medicosocial. I òbviament anar a espais de ga-
rantia de drets reals, no com la filfa de la LAPAD; la garantia de drets reals i universali-
tat de l’atenció, cap a prestacions econòmiques d’autonomia, criteris de coresponsabili-
tat dels usuaris en les seves decisions, sempre ajustats a la seva situació econòmica. Tots 
els models europeus analitzats tenen coresponsabilitat dels usuaris –tots–; absolutament 
tots, des de Suècia fins a Itàlia.

En l’àmbit de la gestió, necessitem nous marcs normatius que simplifiquin la buro-
cràcia, que donin proximitat al territori, que generin un model integral de provisió co-
munitària en col·laboració amb els ens locals. Necessitem aquests models integrats amb 
Salut, com dèiem. Necessitem òbviament una actualització tècnica de la cartera de ser-
veis socials, específica per a les persones amb limitacions funcionals, i sobretot, també, 
una assignatura pendent del sistema de dependència d’àmbit estatal en la governança 
del sistema, com també nostre, d’establir sistemes d’avaluació de resultats.

Acabaria amb un compromís, amb alguns compromisos, que és que ens agradaria 
presentar el document de bases de la llei catalana d’autonomia personal en aquesta co-
missió a finals de març de 2017. Tenim la voluntat política i ens agradaria crear un ob-
servatori del sistema català d’atenció a la dependència. Hi ha una manca de dades; hi ha 
una dispersió d’agents; hi ha una dispersió d’opinadors, no sempre tots ells amb credibi-
litat i amb rigor. I, per tant, des del departament i en col·laboració amb grups de recerca, 
universitats i experts, hem de ser capaços de generar un observatori amb la cooperació 
de tots, que ens doni informació molt més precisa per orientar un sistema que consu-
meix tants de recursos i que ha de cobrir drets de la nostra gent gran.

Dir-vos que el compromís també és en el marc de treballs del PIAISS, de l’atenció 
centrada en la persona, i hi ha una comissió específica, amb un alt impuls polític per 
part dels departaments implicats de treballar el dossier de l’atenció domiciliària, de sa-
lut i social, que ens ha de generar respostes, eh?, importants i rellevants per a la nostra 
gent gran.

I acabaria amb el pla de xoc de gestió sobre el sistema de protecció social i autono-
mia personal, que entre el 2017 i, si el país i en general el Parlament també ho perme-
ten, doncs, de cara al 2018, que pugui ser l’any de la dependència. Si l’any 2017 ha sigut 
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l’any, o esperem que sigui l’any de la renda garantida en situació de pobresa i, per tant, 
fer un impuls important en l’atenció a la pobresa a partir d’esquemes de renda garanti-
da, que el 2018 pugui ser el gran any, diríem, d’atenció a la dependència.

Per la meva part, de l’exposició res més. A la vostra disposició per a qualsevol acla-
riment.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Iglesies. I passo la paraula a la consellera per acabar de tan-
car amb les conclusions.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Pràcticament no cal, perquè, de fet, els compromisos havíem dit que els faria... (veus 
de fons), que us els explicaria jo, però els ha explicat molt bé el secretari. Per tant, com 
deia ell, creació d’un observatori del sistema català. No pot ser que no tinguem un ob-
servatori concret amb una secretaria tècnica, amb una participació d’experts, amb una 
participació de tots els representants de les entitats del tercer sector, molt fort en aquests 
temes, i que, per tant, els hem d’incorporar dins del sistema. Ell ho ha explicat molt bé.

La presentació d’aquest document de bases, que tenim calculat entregar-lo a finals 
del març del 2017, de la manera que estan anant els treballs i els estudis. El pla aquest 
de treball en el marc del PIAISS, que presentem, per exemple, una jornada ja –em sem-
bla que és a principis del mes que ve– de les dues conselleries, i que hem anat treballant 
conjuntament amb Salut, perquè tota la part de sociosanitari ha de ser un impuls priori-
tari en el tema de dependència, i esperant el pla de xoc.

I ell ho ha dit molt bé, i fem..., no broma, però sí que ho diem com un lema impor-
tant del departament, que l’any 2016 ha sigut l’any de revertir temes que ens sembla-
ven importantíssims per millorar cap a la igualtat d’oportunitats de les persones, tant 
en tema de dependència com en d’altres. I alguns són els que he explicat al principi, de 
compromisos que ja hem portat a terme, de les retallades que s’havien hagut de fer en la 
legislatura passada i que, per tant, ara estem en condicions de, amb el mateix pressupost 
i amb una idea, sobretot aquesta d’un pressupost social i d’atendre les famílies com a 
centre d’atenció, revertir-les, i això és el que hem anat fent.

Que l’any 2017..., un gran increment de diners, però sobretot d’acompanyament, per-
què sigui l’any de garantia de les rendes per a aquelles persones que estan en situació 
de pobresa –pobresa extrema i pobresa llindar–, i que tot el 2017, amb treballs, i sobre-
tot el 2018, ha de ser l’any de l’autonomia i de l’atenció a la dependència en tots els seus 
nivells: a nivell individual, com explicàvem al principi, però també a nivell comunita-
ri, a nivell de relació amb les famílies i de relació amb l’entorn que tenim. La igualtat 
d’oportunitats, vista en tota la seva més amplia visió.

Per tant, estem a disposició de contestar totes aquelles qüestions que us hagin gene-
rat la compareixença i totes aquelles que teníeu previstes de fer als tres del departament.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Diu el Reglament que, si ho vol algun grup parlamentari, podríem 
aturar la comissió uns minuts. Hi ha algun grup parlamentari que voldria aturar-la o 
passo la paraula...? (Veus de fons.) Sí? Doncs... (Veus de fons.) No: hores, no, eh?, uns 
minuts.

Carmen de Rivera i Pla

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han que-
dat enregistrats els primers mots.)...algo de este volumen de datos con el que se nos ha 
obsequiado, digamos, pues, sería como para suspenderla horas, incluso.

La presidenta

Bé, doncs, com que hores no ho farem, eh?, i minuts em sembla que no cal, jo, si ho 
creuen convenient, passo la paraula a cada un dels grups parlamentaris, que tenen uns 
deu minuts aproximats per poder contestar. I després, consellera i secretari..., tenen des-
prés, vostès, mitja hora per contestar les preguntes.

Per tant, passo la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula la se-
nyora De la Calle.

Gràcies.



DSPC C 263
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CASF 24

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Bueno, la difícil situación socioeconómica que viven los ciuda-
danos más desfavorecidos en situación de dependencia hace imprescindible contar con 
unos servicios de atención a los mismos de alta calidad y efectividad. Las últimas eva-
luaciones públicas y privadas sobre la gestión de dichos servicios muestran una situa-
ción que dista mucho de la óptima. Ustedes en su exposición han loado las virtudes del 
sistema y han hablado de que algunos expertos, pues, loaban nuestro sistema; nosotros 
los datos que tenemos no se corresponden con estos. Porque la realidad –y estos son 
sus propios números, facilitados por el propio Govern– es que desde el año 2011 al año 
2015 murieron 10.031 personas sin valoración de la dependencia, y 12.557 defunciones 
sin el PIA; es decir, en total 22.588, de las cuales, además, a fecha de 31 de diciembre 
de 2015, se habían abonado a los legítimos herederos un total de 105 millones de euros.

Si tantos problemas tienen para construir residencias, porque hace dos semanas us-
ted dijo en el Pleno que no gastaría en construcción ni un solo euro más, pues, den ese 
dinero a la gente para que puedan elegir entre la oferta disponible o servicios. Porque, 
claro, nos gustaría preguntarle si le parece correcto pagar más de 100 millones de euros 
a los herederos, con sus intereses de demora, cuando se les debería haber dado ese dine-
ro a estas personas antes de fallecer.

Por este motivo creemos que es imprescindible establecer mecanismos legales de 
evaluación y optimización de la gestión de este tipo de servicios. En este sentido, desde 
Ciudadanos presentamos una proposición de ley para intentar solucionar lo que han de-
nunciado varias instituciones públicas, como el Síndic de Greuges –yo creo que ya se lo 
comenté una vez en el Pleno–, como la falta de transparencia y vocación de servicio en 
la gestión, y la aplicación efectiva de los servicios destinados a las personas dependien-
tes, para..., la creación de un marco jurídico, aplicable, por ejemplo, a las listas de espe-
ra existentes, así como los criterios para su elaboración y, en su caso, modificación, para 
evitar las malas prácticas denunciadas y mejorar la calidad del servicio que se presta a 
uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Hace seis meses, en la interpelación que le hice yo misma en el Pleno, pudimos ha-
blar de varios temas relacionados, y se aprobaron una serie de medidas por unanimi-
dad. Y quería preguntarle por ellas.

Una de ellas sería la adaptación de las leyes catalanas a la convención de las Nacio-
nes Unidas relativa a la discapacidad, que además se cumplirá ahora en diciembre el dé-
cimo aniversario, y quería saber cómo se encuentra esta adaptación en estos momentos; 
si se han empezado ya los trabajos, porque hace ya diez años y es un tema que ya debe-
ríamos ir cerrando.

En lo relativo a la ley catalana de autonomía personal y dependencia que han men-
cionado, hace ya varias legislaturas que el Govern afirma llevar trabajando en ello. Has-
ta la anterior consellera anunció el borrador del anteproyecto de ley y nunca terminó 
de llegar. Usted afirmó al inicio de la legislatura lo mismo que ha afirmado hoy, que, 
bueno, pues, que se va a abrir un proceso participativo. Pero, claro, es que ya ha pasado 
un año de la legislatura y seguimos esperando a que se inicie ese proceso participativo, 
cuando además las propias entidades ya se han expresado en múltiples ocasiones, han 
comparecido en este Parlament en otras tantas y, bueno, son las primeras en insistir en 
la urgencia de la aprobación de esta ley.

En la moción que presentamos se aprobó presentar el proyecto de ley antes de fi-
nalizar la legislatura. Pero, claro, ustedes ya han afirmado que esta legislatura durará 
más bien poco. Es decir, si a principios del año que viene empezaremos con el proceso 
participativo, y ustedes más o menos a finales del año que viene ya quieren tener listo, 
¿no?, pues, el alcanzar esa gloria eterna con las elecciones constituyentes –que yo más 
que gloria eterna lo veo un poco como el final del Johnstown–, a mí me gustaría saber 
si cumplirán con lo aprobado en la moción y presentarán ese proyecto de ley antes de..., 
pues, de eso, de alcanzar la gloria y bondades infinitas de la república catalana. Porque 
los que vivimos en el planeta Tierra lo que queremos son hechos aquí y ahora, y no re-
nunciamos a conocer esa ley antes de que finalice la legislatura.

Me gustaría también preguntarle por un problema que nos hemos encontrado con 
el... servei de suport a l’autonomia en la pròpia llar, d’acord? Aquest servei, bé, va co-
mençar amb l’aprovació de les ordres 6/2002, la 12/2002 i la 197/2004, que consisteixen 
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en una prestació econòmica complementària per aconseguir que les persones depen-
dents tinguin el màxim d’autonomia possible. El problema és que aquestes ordres són 
anteriors a l’aparició de la Llei de dependència del 2006, i l’Administració catalana no 
ha tramitat la seva compatibilitat amb aquesta llei. Això comporta que les persones be-
neficiàries d’aquest programa hagin d’incloure la prestació del servei de suport a l’auto-
nomia a la pròpia llar com a ingrés a la presentació de la declaració de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques. Llavors, l’Administració tributària computa a les perso-
nes que reben aquest servei el cost del servei subvencionat com a increment patrimonial 
perquè aquesta prestació no s’ha adaptat a la Llei de dependència. És una qüestió de..., 
com són anteriors a l’aparició de la llei... No estan compatibilitzades.

Llavors, nosaltres des de Ciutadans hem presentat una proposta de resolució per ade-
quar aquesta prestació a la Llei de dependència, perquè amb aquesta situació s’està gene-
rant una situació discriminatòria amb relació a d’altres ajuts, ja que es dóna tractes fiscals 
diferents a situacions de dependència d’anàloga naturalesa. I això es solucionaria amb un 
tràmit molt senzill, que seria incloent aquesta prestació a la Llei de dependència. I ens 
agradaria saber la disposició que tindria la conselleria per solucionar aquesta situació.

Hoy nos han expuesto una serie de datos, pero la realidad es que hay comunidades 
que..., como ha comentado mi compañera Carmen de Rivera, la verdad es que asimilar 
y procesar todos estos datos es difícil; alguno hemos podido pillar por el camino. En-
tonces, hay comunidades autónomas que han tenido un crecimiento de solicitudes cinco 
veces superior a la que tiene Cataluña. Y según su propio powerpoint el incremento de 
los dictámenes, o sea, de las resoluciones... (Veus de fons.) De los dictámenes, sí. O sea, 
hay comunidades que han tenido un incremento de solicitudes cinco veces superior a 
las que tiene Cataluña, y según el powerpoint, el incremento de los dictámenes –o sea, 
resoluciones emitidas–, que es el 1 por ciento, no cubre el incremento de solicitudes. Es 
decir, no se están resolviendo al mismo tiempo que la prestación. Entonces, hablemos 
de transparencia en la gestión. Conozcamos bien los números. O sea, no seamos victi-
mistas. Evidentemente estamos lejos de Suecia o de Dinamarca, que es a lo que quere-
mos, ¿no?, llegar. Pero tampoco..., pero no somos tampoco Italia ni Portugal.

Han hablado de los recortes tan perversos..., los recortes del Partido Popular; lo he 
escuchado en varias ocasiones. Coincidimos, sí, los recortes son perversos; pero es que 
la Ley de estabilidad presupuestaria se aprobó con el voto de Convergencia, que aho-
ra está en este Gobierno. Y por eso nos parece cínico que un gobierno formado por un 
partido que fue cómplice de esos recortes los critique de esa manera. En Ciudadanos 
somos conscientes de la complicada situación económica y de la desmesurada deuda 
acumulada por la Generalitat, gestionada siempre, por cierto, por alguno de los partidos 
que está ahora en el Gobierno. Yo he nacido en democracia y esta comunidad autóno-
ma, desde que tengo uso de razón, ha estado gobernada por Convergencia, ha estado 
gobernada por Esquerra, y ahora, bueno, están ahí todos juntos. Entonces, yo no conoz-
co otra cosa. Y digo yo: algo de responsabilidad tendrán ustedes también de la actual 
situación, porque en toda la intervención no he tenido la sensación de haber escuchado 
nada de autocrítica.

Y, bueno, desde Ciudadanos lo que les solicitamos es que se esfuercen; se esfuercen 
en gestionar mejor, de la mejor forma posible, para procurar una sociedad lo más justa 
posible. Y, bueno, mejorar la gestión, básicamente.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I passem la paraula al Grup Parlamentari Socialista, al se-
nyor Moreno. Si us plau...

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bon dia, consellera, secretari d’Afers Socials i Famílies, i al di-
rector general de Protecció Social. Gràcies per la seva participació, avui, en aquesta co-
missió, d’una interpel·lació que nosaltres..., d’una compareixença –perdó– que nosaltres 
vam demanar en aquesta comissió i que per fi s’ha produït. I s’ha produït amb una certa 
celeritat i, per tant, això li ho agraeixo.

Anem per parts, perquè certament jo m’esperava un altre tipus de compareixença. 
Crec que tenim un malalt, que és el sistema de dependència, i tots som metges, i tots 
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hem diagnosticat dues mil vegades quins són els problemes del sistema. Ara caldria in-
tervenir-hi en algun moment. Ho dic perquè el diagnòstic ja el tenim. I, a més a més, el 
diagnòstic, en funció de la font, és diferent. Les dades del ministeri són unes, les dades 
de la Generalitat són unes altres i les entitats, com deia, que analitzen aquestes dades 
són diferents, cadascuna del seu pare i de la seva mare. I, per tant, per fer una anàlisi 
concreta de quina és la situació exacta tenim veritables problemes; entre altres coses, 
perquè és difícil accedir a les dades, a les dades de la mateixa Generalitat –és difícil 
accedir-hi. Per tant, demanaria també que aquest powerpoint se’ns passés al conjunt de 
diputats i diputades.

Per tant, el diagnòstic el podem tenir i podem coincidir en quins són els problemes, 
ara cal intervenir. I jo esperava d’aquesta compareixença de la consellera més concreció 
en què li direm al conjunt de la ciutadania demà. És a dir, en què millorarem? Què farem 
de nou? Com canviarem tots aquests problemes que hem diagnosticat i que hem detectat? 

El primer, el del finançament. Certament, senyora consellera, la Llei de dependència 
podrà començar a ser una llei bona en el moment que l’Estat la financi correctament. 
Els 336 milions d’euros que no ha finançat durant aquests anys han estat cabdals i im-
portantíssims, justament, per l’efecte contrari: per intentar desmantellar un sistema de 
protecció social i d’atenció a la dependència per donar l’entrada, entre altres coses, a la 
iniciativa privada. I, per tant, allò que no pot fer la pública, ho farà la privada. I aquesta 
és una responsabilitat del Govern de l’Estat.

Per tant, el que li demano –i en això amb el PSC hi pot comptar– és que en la recla-
mació d’un bon finançament de la Llei de dependència ens tindrà al costat. Però també 
li reclamo que li digui al senyor..., al president Puigdemont, que vagi, si us plau, a la 
Conferència de Presidents i que posi aquest tema sobre la taula, com a president de tots 
els catalans. I que aquest és un tema molt greu i que necessitem que la màxima autoritat 
del país posi aquest tema a la Conferencia de Presidents i que exigeixi el finançament de 
la Llei de la dependència. Per tant, que hi vagi –que hi vagi.

En segon lloc, si tenim actualment un problema de finançament greu de la Llei de 
la dependència, m’agradaria també que m’aclarissin: com ens ho farem en el moment 
de la desconnexió? Augmentarà el copagament en dependència a la Catalunya inde-
pendent? Baixarà? S’eliminarà? Com pagaran la part que posa l’Estat? Perquè hem vist 
que des del punt de vista del finançament vostès no volen fer, com a govern, una aposta, 
diguem-ne, per augmentar els ingressos des del punt de vista pressupostari; li ho hem 
escoltat al vicepresident Junqueras. Com s’ho farà, aquesta Catalunya independent, des-
connectar del món? (Veus de fons.) D’aquí a pocs mesos, sí. Això és el que vol saber la 
gent. D’aquí a un any, com ens ho farem, això?

Entro en algunes afirmacions que s’han fet i després en altres valoracions. Certa-
ment, en el mes de març, si mal no ho recordo, vostès van arribar a un acord amb les 
entitats de persones amb discapacitat..., per arribar a un acord de mínims en el tema del 
copagament. Que, per cert, s’ha posat en marxa fa quatre dies, que ha sortit publicat. Ho 
dic, perquè des de l’anunci fins al moment la situació és exactament la mateixa. I vostès 
van fer l’anunci el mes de març o el mes de maig, ara no ho recordo exactament, però 
tinguem tots en compte que aquelles persones que no tenien diners de butxaca han con-
tinuat amb aquesta realitat fins fa quatre dies que va sortir publicat.

Algunes de les afirmacions que ha dit el senyor Iglesies, no? Home, hi ha una afir-
mació que jo crec que també forma part, diguem-ne, de la intensitat de l’exposició, que 
ha dit que els usuaris s’apunten de manera indiscriminada a les residències. Ho ha dit 
així i jo he intentat agafar-ho entre cometes. Nosaltres podem coincidir que la gent, les 
persones s’apunten a les residències just..., inclús anys abans de tenir-ne la necessitat, 
no perquè un bon dia s’aixequin i diguin: «Mira, me voy a apuntar a una residencia.» 
No. Perquè saben que la llista d’espera va entre els dos i els quatre anys. I la consellera 
l’altre dia en la interpel·lació em deia: «No, hi ha residències molt més..., que tenen dos 
mesos de llista d’espera.» Sí, i d’altres que en tenen quatre anys –i d’altres que en tenen 
quatre anys. Per tant, no fem trampa, eh? Hi ha gent –sobretot, que viu a l’àrea metropo-
litana– que ha d’esperar-se molts anys; ha d’esperar-se molt, no sap quan, perquè no hi 
ha manera de determinar quina és la llista d’espera d’una residència. 

I això és un tema a què vostès es van comprometre, a més a més, en una moció del 
Ple. Per tant, caldria començar, si volem transparència i si volem un servei eficaç, a dir-
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li a la gent quant s’ha d’esperar si vol entrar en aquella residència. I la gent es pot apun-
tar dues o tres vegades, però estic segur que si som capaços de fer un país independent, 
serem capaços de fer una neteja de la llista d’espera de les persones que han demanat 
una plaça de residència pública i concertada en el nostre país.

Parlaven, abans, del finançament. Hem vist aquest quadre que hem hagut d’analitzar 
així, a corre-cuita. I, bé, d’aquesta anàlisi ràpida el que podem trobar és que, efectiva-
ment, hi ha una davallada de les transferències de l’Estat, però que des del 2012 fins ara 
qui més ha pagat han estat els usuaris; no en quantitat, en augment de proporció. Per 
tant, ha augmentat el copagament des del 2012 fins ara. I, per cert, des del 2013 al 2014, 
en aquell moment van haver 40 milions d’euros menys posats en el sistema de dependèn-
cia. I en aquest 2015 ha augmentat l’aportació de l’Estat, l’aportació de la Generalitat i 
l’aportació, també, del copagament de les famílies. Per tant, el que voldria dir és..., el que 
voldria preguntar és: bé, i amb això què farem? Això és 2015. El 2016, el pressupost ac-
tual del 2016, i sobretot el pressupost proper del 2017..., quines diferències substancials 
hi hauran, des del punt de vista de dependència, amb el que hem tingut aquest any?

I també una afirmació que jo crec que ho resumeix una mica –també ho ha dit el 
senyor Iglesies–: que el sistema català està en una situació de mediocritat com el de la 
resta de l’Estat. Efectivament –efectivament. El sistema de dependència a Catalunya, en 
aquest sentit, està en una situació de mediocritat; no sé si com la resta de l’Estat, per-
què no totes les comunitats estan en la mateixa situació. Miri, les dificultats de finan-
çament –les dificultats de finançament– són per a totes les comunitats. Ho dic, perquè, 
clar, des del l’any 2009 l’Estat, efectivament, ha anat invertint menys i les comunitats 
autònomes han anat invertint més. Totes. I, clar, s’adona un que l’increment de persones 
ateses..., només Catalunya, l’any 2016, és la comunitat autònoma que menys persones ha 
atès; no com la resta de comunitats autònomes. Vostès posaven Andalusia, però poden 
posar Castella i Lleó, Astúries, Madrid, La Rioja, que ens superen i per molt el nombre 
de persones ateses.

I ara vaig a dades de la Generalitat. Que les hem de fer així, clar. Tenim, respecte a 
l’any 2015 –ja no me’n vaig més cap endarrere–, unes dues mil persones, uns dos mil ajuts 
menys pel que té a veure amb centres de dia –amb relació al 2015–; menys prestacions 
vinculades a residència; menys cuidadors familiars –prestacions vinculades als cuidadors 
familiars–; menys de mil ajuts per a temes de prevenció; vint-i-quatre mil prestacions 
menys, en general, que l’any passat. I, clar, a banda de fer el diagnòstic, jo el que li dema-
naria és què faran per solucionar aquesta situació, perquè d’això n’hem parlat molt poc.

Document de bases de llei d’autonomia catalana per al març de 2017. A veure si 
aquesta vegada és veritat. Perquè és que nosaltres ja vam veure aquest document fa anys 
–el vam veure. Per tant, més enllà d’anunciar l’arribada d’aquesta meravellosa llei, bé, la 
presentació del procés participatiu, entenc, o el document de bases han dit, eh? Per tant, 
larga vida al procés de la llei de l’autonomia catalana. Ens sembla que en un any hauria 
estat suficient –i va ser el seu compromís també, consellera– de tenir-ho enllestit. Ha pas-
sat un any i ara encara ens haurem d’esperar tres mesos per tenir el document de bases. 

La situació catalana quant a dependència, en comparació, com li deia, a la resta de 
comunitats –que també pateixen complicacions econòmiques molt importants–, posa 
de manifest una certa incapacitat del Govern a fer les modificacions necessàries i les ac-
cions necessàries per intentar donar un cop i un canvi a la situació actual. 

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) És el 
temps, senyora presidenta? (Veus de fons.) Acabo de seguida.

No li faré referència a les 6.742 places de residència que ja coneix vostè que estan 
buides en aquets país. Vostè ens aporta, o ens diu la setmana passada, després de la in-
terpel·lació, que en serien set-centes. Està molt bé, ens en queden sis mil. Per tant, anem 
treballant el tema. Però també m’agradaria, vostès que són defensors, diguem-ne, de les 
institucions catalanes, com ho som nosaltres, a veure si són capaços, ara sí –per segona 
vegada ho intentaré–, que em concretin si faran efectius els compromisos que aquest 
Parlament va instar el Govern en el passat mes de juny.

I, per tant, vostès faran possible en els propers pressupostos la universalitat de les 
prestacions vinculades a residència, tal com vostès mateixos van votar? Han establert 
ja un sistema més àgil, transparent, per a la gestió administrativa dels expedients de de-
pendència, tal com es va comprometre aquest Parlament? Ha establert ja un calendari 
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per a l’ocupació de places de residència i centre de dia públiques i concertades, tal com 
es va comprometre el mes de juny? Per què el seu departament encara no ha publicat al 
web del departament de benestar social el temps d’espera orientatiu previst per accedir 
a les places de residència i centre de dia? Que les havien d’haver publicat el mes de se-
tembre. Com també...

La presidenta

Diputat...

Raúl Moreno Montaña

Sí, acabo de seguida. Com també el mes de setembre haurien d’haver publicat les 
dades de les revaloritzacions de les PIA, tant de les sol·licituds com de les revisions de 
demandes del canvi de grau de dependència. Quan començarà aquesta reforma a la car-
tera dels serveis socials? Etcètera. 

Li demano, consellera, concreció, menys diagnòstic; concreció i acció, perquè men-
tre nosaltres parlem la gent ho està passant malament.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I passem la paraula...., ara és el torn del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot, la senyora Marta Ribas. Diputada, quan vulgui.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, en alguns elements jo crec que ens anirem repetint alguns 
grups, però sol passar en aquests temes. De fet, crec que es deia ara molt encertadament 
la diagnosi del que passa, i del que li passa al sistema de dependència; l’hem fet tots i se-
gurament és coincident en l’àmplia majoria dels grups parlamentaris, i també de l’anàlisi 
que en pot fer el Govern. I en això els dono tota la raó amb la lectura que feien, per dir-ho 
així, molt simplificada, de perversió del sistema, tant per la via legislativa, com també de 
perversió del sistema per la via del finançament insuficient. Totalment d’acord.

El problema és que –i aquí coincideixo també amb algun grup que ha intervingut ja 
abans– la no-claredat de les dades o la confusió de les dades, o el confusionisme volgut 
de les dades genera un cert cinisme per part de tothom, després, a l’hora, no?, de plan-
tejar per on han de venir les solucions i qui és el culpable i a qui li pengem el mort, i, 
per tant, per on han de venir les solucions. Un cert cinisme, que em preocupa que també 
fins i tot l’estiguin utilitzant avui vostès, fins i tot per explicar aquelles propostes con-
cretes positives que ens vénen a explicar. Això em preocupa, perquè ho podrien vendre 
d’una altra forma.

Bé, em felicito que tinguin ganes de posar en marxa l’observatori..., ara els explico 
per què els dic això. Em felicito que posin en marxa l’observatori perquè pot ser una 
manera de, precisament, acabar amb aquest cinisme i confusionisme de les dades, però 
em preocupa com expliquen, per exemple, doncs, que intentaran, o que es comprometen 
a reduir el cobrament dels PIA i no ens expliquen que, bé..., o sigui, molt bé, és voluntat 
de..., és un tema de voluntat política i es reduirà de dos mesos a un any i mig, però es 
podria reduir a zero, perquè en realitat el reial decret no obliga que es pagui a dos anys, 
és opcional. Perquè la voluntat política seva sigui de reduir, i redueixen de dos anys a 
un any i mig..., doncs, venguin-ho en positiu, però no ens enganyin, tampoc; vull dir, 
la voluntat política podria ser que fos a zero, tenint en compte, sobretot, que des que se 
sol·licita fins que no s’acaba reconeixent, ja passa un any, i, per tant, si hi sumem un any 
i mig més, doncs, tot això que tenim.

Em preocupa el cinisme en el tema dels diners de butxaca, que per fi ja està en mar-
xa, però que..., això, portem mesos i mesos amb la mesura anunciada i no ha estat fins 
ara que s’ha publicat, i, ja publicada, encara no tenim clar com s’aplicarà la retroactivi-
tat. Hi havia dubtes tècnics que ens traslladaven les entitats amb les quals vam pactar el 
redactat de... I les fórmules per millorar el tema dels diners de butxaca..., i que ens tras-
lladaven fa poc, a tots els grups parlamentaris, respecte a dubtes tècnics de com duran 
a terme realment el tema de la retroactivitat. I continuen tenint-los a dia d’ahir. Per tant, 
fins i tot publicat, no?, en el DOGC aquest tema.

Ens preocupa el cinisme de la lectura de dades que vostès mateixos ens han posat 
aquí, avui, en aquest powerpoint de múltiples dades, que demanem que se’ns faci arri-
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bar, perquè vostès mateixos, amb el quadre que han posat del finançament de la LA-
PAD, ens demostren que en aquests anys, des del 2008 fins al 2015, la Generalitat ha 
augmentat del 61 al 67 per cent la part de finançament. L’Estat l’ha reduït a la meitat, la 
seva part, del 32 al 15. Però, escoltin, és que la que ha augmentat, per tant, bàsicament 
ha estat la dels usuaris, que s’ha més que doblat: del 6,4 al 17 per cent. Per tant, si algú 
ha de fer-se víctima en el finançament del sistema de dependència són els usuaris. I, per 
tant, o sigui, si aquesta és la lectura, sols dic..., vull dir, no entenc per què no fem... Fem 
lectures una mica més correctes, tots plegats! Aquest és el greu problema que, si de cas, 
hauríem d’intentar resoldre primer. i, per tant, és el copagament –és el copagament.

Ens diuen, després de donar-nos aquestes dades –i després de dir-nos que, de nou, 
no?, després d’unes quantes vegades anunciat, i ara un altre cop, que farem la llei cata-
lana–, que, sigui com sigui, tot model ha d’incloure un sistema de coresponsabilitat dels 
usuaris –després de detectar que aquest és el greu problema que tenim, eh? Bé. Molt bé, 
però quin tipus de sistema de coresponsabilitat dels usuaris? És que portem uns quants 
anys en què el que hem estat vivint és un model cada vegada menys just i menys pro-
gressiu. Canviarem això o no? De moment, vostès poden sortir amb la carta d’«hem re-
solt el tema dels diners de butxaca dins d’aquest any» –rozando el larguero, però dins 
d’aquest any. Però, què més? Farem altres coses, en aquest tema, o no? Hi ha molts més 
elements que cal retocar del sistema de coresponsabilitat dels usuaris? Ja no els estic po-
sant en dubte que hi hagi coresponsabilitat dels usuaris –saben que el nostre grup parla-
mentari el posem en dubte, el tema del copagament–, però fins i tot plantejant-nos, no?, 
per a l’any vinent –és que no els vull parlar de més endavant–, que ha de continuar ha-
vent-hi un copagament, tocarem elements..., de fer-lo més just, de fer-lo més progressiu?

I els vaig a preguntes concretes: per a quan la taula de..., la comissió de seguiment 
de temes pendents del tema del copagament, més enllà dels diners de butxaca? Van 
acordar, amb les entitats que van acordar el tema dels diners de butxaca, que a més, es 
faria una comissió de seguiment de la resta dels temes pendents, que són aquests que els 
estava plantejant jo ara: quan parlarem de patrimoni? Com podem resoldre el tema del 
patrimoni? Quan parlarem de què passa amb el mòdul hoteler i mòdul no hoteler? Hau-
ríem d’estar fent pagar per un i no per l’altre, i fer-ho, pagar, d’una forma més progres-
siva. Tot això està pendent. Què passa amb la gent de Salut Mental? Quan es reunirà, 
per tant, aquesta comissió per fer el seguiment? I això són coses molt concretes que no 
depenen pressupostàriament, eh? Quan? Per a quan la comissió de seguiment del siste-
ma de dependència? De fet, des de quan no es reuneix? Que sapiguem no s’ha reunit en 
tota aquesta legislatura. Per a quan la comissió de seguiment del sistema de dependèn-
cia, perquè, potser, aquestes anàlisis que els fem nosaltres, en aquesta comissió de se-
guiment segur que es fan molt millor i podríem anar una mica més enfocats tots plegats.

Els deia, en el tema dels diners de butxaca, i els ho reitero com a pregunta: com 
resoldran el tema de la retroactivitat? I m’ha generat un dubte com ho ha explicat la 
consellera. Crec que les entitats tenien entès que la retroactivitat era des d’1 de gener. 
Que, tal com ho ha explicat la consellera, crec –i m’ho poden aclarir, si de cas, en la se-
güent intervenció–..., semblava que fos retroactivitat des del moment en què es va pactar 
aquest acord. Molt bé.

I els faig unes peticions també molt concretes, que són de valentia per a l’any vinent. 
Hi ha molts més elements a plantejar-nos ja per a l’any vinent. Em preocupa que parlem 
de l’any de la dependència el 2018. Crec que n’hi ha molts que s’han de posar en marxa 
l’any vinent. Especialment, perquè el 2017 –i retorno a l’argument del cinisme que els 
deia inicialment– no és cert que hagi estat l’any de reversió de les retallades. Per tant, al-
gunes de les retallades que encara cal revertir estaria bé que ho féssim el 2017. Per tant, 
crec que vostès són els primers interessats a estar instant el seu Govern que es replantegi 
–encara hi estan a temps– com fer perquè hi hagi més ingressos en els pressupostos del 
2017, perquè realment el 2017 sigui l’any de garantia de rendes, cosa que ara mateix no 
tenim garantit, i també el 2017 sigui l’any, com a mínim, de reversió de retallades, com 
a mínim en els elements de temes del sistema de dependència. Ja no demano més, però 
com a mínim això. I això, si no ingressen més diners en els pressupostos per al 2017, difí-
cilment serà ni una cosa ni l’altra, ni rendes ni reversió de retallades. Per passar de parau-
les a fets, que també els ho estava demanant algun dels grups anteriors, no?, els demano 
proactivitat des del seu departament a reclamar que hi hagi aquests ingressos.
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I un últim element molt concret, també, de petició. Un dels elements que ens cal, 
com l’aigua, és garantia –i els demano que ens diguin si ja ho poden avançar, no?, com 
ho tenen plantejat per als pressupostos de 2017– de pressupostos suficients per als ser-
veis d’atenció domiciliària l’any que ve, perquè la incorporació de tota la gent de grau 
I –amb comptagotes, amb la lentitud que s’està fent, però tot i així és una incorpora-
ció de milers i milers de persones–, temem que l’any 2017 recaigui bàsicament en els 
pressupostos municipals, si des de la Generalitat no s’està fent –a banda dels usuaris– 
l’aposta important que s’ha de fer d’increment important de pressupost per als SAD. Per 
tant, els demanaria si ja ho poden concretar. Perquè hi ha una intranquil·litat important 
des del món local, de debò, de com estarà de dotat el tema dels SAD en els pressupostos 
de 2017 per als municipis l’any vinent, i fins a quin punt això els hipotecarà, als munici-
pis, els seus..., en els pressupostos municipals, la resta dels seus pressupostos de serveis 
socials bàsics, perquè no estiguin dotats des de la Generalitat. 

Ja estic, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara té la paraula, per part del Partit Popular, el senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. He vist el diputat socialista molt preocupat per com pa-
garien les prestacions després de la desconnexió. Jo li vull dir que no es preocupi; que 
no es preocupi, perquè nosaltres pensàvem..., bé, ens havien anunciat que l’any 2018 
seria l’any de la independència; però avui ens han dit que serà l’any de la dependència. 
I, per tant (rialles), podem estar tots tranquils, perquè jo, la veritat, no noto un clima 
molt... Bé. Me n’alegro, eh? 

He començat... I, consellera, li vull preguntar una cosa. Perdoni’m, eh? Vostè ha 
parlat de pobresa energètica. Jo fa dies que hi ha una cosa que em ronda al cap, i és que 
l’empresa diu que és que als serveis socials de l’ajuntament no li van passar el nom de..., 
que aquella persona estava dintre de les persones que rebien ajuda social i que tenien 
dificultats socials, etcètera. Bé. El protocol el que diu és que ha de ser l’empresa la que 
demani l’informe social. Però jo el que em preguntava...: és que potser hi ha un acord...?, 
que no ho sé, que no ho trobaríem... Li vull preguntar: és que potser hi ha un acord entre 
les empreses i l’Administració, de tal manera que per simplificar els tràmits els ajunta-
ments passen un llistat de...? Vostè té informació sobre això? Que passen un llistat de 
persones que tenen dificultats, per simplificar la relació i... Perquè, clar, em suscitava 
aquesta pregunta el que deia l’empresa, que és que no li havien passat el llistat. I jo em 
preguntava si és que és una pràctica habitual que els ajuntaments passen llistats i així 
l’empresa no ha de demanar l’informe detall. Bé.

Sobre la compareixença. Moltes gràcies, doncs, per la seva presència, per les seves 
intervencions... Jo abans d’entrar en el que no veig i el que criticaria de la seva com-
pareixença i de la seva actuació, vull dir que estic, en bona part, molt d’acord amb la 
primera intervenció que ha fet la consellera, de marc general i de dibuixar un escenari 
futur amb un model social més inclusiu, amb una economia de tall, doncs, social..., i ha 
dit una cosa de passada en la qual jo voldria posar l’accent. Vostè ha dit que «també, 
d’alguna manera hem d’aprofitar aquest envelliment», m’ha semblat, «doncs, per crear 
innovació i per aprofitar per crear un cert motor econòmic a partir d’aquí». I a mi em 
sembla una cosa molt interessant, això, i que potser ens hi podem aturar.

És a dir, que les problemàtiques o reptes que suposen l’envelliment, en qualsevol 
cas, una realitat, pot ser també una gran oportunitat econòmica, una gran oportunitat de 
creixement econòmic i, per tant, d’ocupació, de pols social, d’innovació... I podem fer 
que aquests reptes socials que tenim, l’envelliment o la igualtat, siguin també eixos de 
l’economia del futur. I una economia, per tant, forta, creixent, però també amb una pet-
jada social. I Catalunya jo crec que podem ser-ho, consellera, podem ser capdavanters 
en una economia de les persones grans, amb una atenció a la població envellida, doncs, 
a través d’innovació, de producció de productes, de residències, d’investigació, de tec-
nologia, de càtedres universitàries..., és a dir, que donem-li la volta a la situació. L’en-
velliment és un problema social, és una situació, però també pot ser una oportunitat de 
capital humà, de capital econòmic, que ens distingeixi com a societat. Tenim un sector 
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que està capacitat, tenim un sector que en té ganes, donem-li eines, doncs, perquè tam-
bé creï llocs de treball, perquè també contribueixi al progrés de tots.

Bé. Vostès comentaven, feta aquesta primera consideració, que jo crec que podem 
coincidir i que ens pot obrir vies de col·laboració i de progrés de tots..., vostè ha detallat 
alguns problemes o conflictes amb el Govern d’Espanya, com el 0,7 per cent i el model de 
concertació. Jo li haig de dir, consellera, que a mi em preocupa, aquest tema del model de 
concertació, i, a més, ho he parlat amb les entitats. Li haig de dir que no ho entenc. Per-
què, escolti’m, el model de concertació és el model del Partit Popular, al final, és el que 
hem defensat sempre, és el que hem aplicat a les Balears, és el que hem volgut sempre, 
és el que hem portat als nostres programes electorals. I, per tant, no entenc què ha passat, 
d’acord? Entenc que vostès tampoc. Però jo els agrairia..., si em poden dir (l’orador riu), 
si em poden explicar què ha passat. És a dir, jo no tinc aquesta informació, i potser vostès 
em poden dir quin és el problema tècnic. I ara direu: «Truqui, truqui.» Bé, escolti’m, ara 
vaig a això. Però si vostès em poden explicar quina és l’al·legació tècnica que els donen, o 
quina és la problemàtica, perquè jo no la conec, en aquests moments.

I nosaltres som partidaris de la concertació i d’una cosa que el secretari ha anome-
nat «el dret a decidir», que nosaltres també l’hem portat sempre als nostres programes 
electorals. És a dir, que les persones, al final, tinguessin un ventall de prestacions i que 
elles escollissin quina s’adequa millor a les seves necessitats i, per tant, garantíssim així 
una millor prestació dels serveis i una major excel·lència i una certa competència, tam-
bé, entre prestadors de serveis, que beneficiés al final els ciutadans.

I jo li diria, consellera: ha parlat vostè amb la ministra? Està disposada a parlar-hi 
o vol seguir tancada en la comoditat de l’aïllament? És a dir, és molt còmode, al final, 
l’aïllament, el victimisme i dir «tot és culpa...» Li ho deia abans un altre diputat: «–Però, 
vostès, de debò estan denunciant el que estan denunciant i no estan disposats a anar a 
Madrid a parlar de finançament? –No, és que...» Ara ens diuen vostès que s’han guanyat 
el dret a una relació bilateral. És a dir, per manifestar-se i per liar el pollo del siglo té..., 
se suposa que admets i guanyes un dret a no sé què. Escolti’m, si de debò els preocupa 
a vostès el finançament, vagin a Madrid i no ens deixin a tots els catalans en l’estacada.

Per tant, jo li demano que parli, que s’asseguin amb la ministra, ella és catalana, 
ella ha escoltat molt les entitats socials catalanes i sap la problemàtica del 0,7 per cent, 
i sap moltes de les problemàtiques de què vostè parla. Ara, també li ho diré, conselle-
ra –també li ho diré–: vostè ens deia o el secretari ens deia que totes les polítiques i els 
serveis siguin iguals, independentment d’on visqui una persona, si viu a Barcelona, si 
viu a la Seu d’Urgell o si viu a les comarques de Lleida. Doncs, això, exactament això 
és el que defensem nosaltres; però també per a tot Espanya. I això implica la solidaritat. 
És a dir..., i el que vostès neguen és aquest principi de solidaritat, o vostès volen posar 
perímetres i fronteres a aquest principi de solidaritat. Evidentment que es pot negociar 
millor, evidentment que podem tenir un millor finançament; però, clar, no s’oblidin que 
el que vostès denuncien és el que després demanen per a Catalunya.

I jo vull dir també que vostès estan donant una informació parcial i tramposa sobre 
el finançament de la dependència. I a mi em sap molt de greu i hem de ser molt curo-
sos amb aquesta qüestió, perquè estem parlant també de la situació de moltes persones 
que no ho estan passant bé. I, per tant, hem de ser molt curosos i no podem fer trampes. 
Mirin, l’Estat ha injectat 2.000 milions d’euros, aquests darrers anys, en dependència 
a Catalunya, però vostès només parlen dels 640 milions que vénen corresponents al ni-
vell mínim, i obliden –i obliden– l’1,2 milions d’euros que vénen per finançament ad-
dicional per la Llei de finançament autonòmic del 2009, que vostès van pactar –a més, 
Esquerra Republicana. És a dir, hi ha dues vies de finançament de la dependència: el 
que ve per l’Imserso, diguem-ho d’alguna manera, i el que ve pels recursos addicionals 
d’acord amb la llei de finançament del 2009. I vostès només parlen d’una d’aquestes vies 
i n’ometen l’altre.

I el Tribunal de Cuentas ho ha dit clarament, el mateix Tribunal de Cuentas que en 
el seu moment va denunciar la situació de la llei de la dependència. Perquè, clar, el dipu-
tat socialista parlava que aquí tots hem estat metges..., bé, uns han estat més matasanos, 
perquè el que... (l’orador riu), el que... Clar, escolti’m, com ens vam trobar nosaltres la 
situació de la dependència era per tancar-ho. I ho hem intentat arreglar. I avui –i avui– 
tenim més persones ateses que el 2011 i menys persones en llista d’espera que el 2011. 
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Però, consellera, jo ho repeteixo, el Tribunal de Cuentas ho ha dit: la Generalitat aporta 
un 50 per cent i l’Estat aporta un 49 per cent a través d’aquestes dues vies, que són l’Im-
serso i els recursos addicionals... (L’orador riu.) No sé per què riu, consellera. Escolti’m, 
això és el que diu el Tribunal de Cuentas.

Home..., ara, jo el que he trobat una mica sorprenent, per dir-ho d’alguna manera, 
és..., i és una cosa que ja va dir la consellera l’altre dia (sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –i acabo, presidenta–, ho ha dit, això, el secre-
tari, però la consellera ho va dir l’altre dia. És que vostès ara culpen els usuaris, de la 
situació. I jo també ho he apuntat literalment: vostè ha acusat la ciutadania d’apuntar-se 
indiscriminadament a les llistes d’espera. Escolti’m, diguéssim, el victimisme el tenen 
molt interioritzat. Si no poden culpar Madrid, la culpa és dels ciutadans, o sigui..., quan 
són vostès els que han gestionat molt malament. I ho deia abans la diputada de Ciuta-
dans. Diu: «Necessitem un millor finançament a Catalunya? Sí. Però també necessitem 
gestionar millor, perquè si no tinguéssim el deute que tenim» –aquest deute, digués-
sim, dels governs de Pujol i dels governs del tripartit–, «si no tinguéssim aquest deute 
tremend, podríem destinar molts més diners a polítiques socials.» I, per tant, assumim 
també una part de la nostra responsabilitat. 

Al final ens ha parlat vostè de la nova llei d’autonomia personal; ens n’han parlat 
vostès. En sentim parlar des de l’any 2010; o sigui, això és bastant impressionant. I vos-
tès han tapat amb el procés aquest compromís; vostès i aquells socis que tenen, que 
per mantenir en marxa la bicicleta del procés han deixat de parlar d’aquells compromi-
sos socials que també portaven als seus programes. Però, bé, celebrem que hagin posat 
data, celebrem que estiguem ja en gestació, que al març sigui el naixement. És impor-
tant –i li ho demanem– un ampli consens polític; que parlem, que també parlin amb el 
sector i amb els partits polítics, perquè és important que aquesta llei sigui compartida 
per molts, perquè així serà bona per a tota la ciutadania.

Gràcies, consellera.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I passem la paraula al Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, la senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Això de ser l’última va molt bé, perquè ja t’han fet molta feina 
els que han parlat primer i, per tant... Primer de tot, agrair moltíssim la compareixença 
que heu fet. Comparteixo amb la companya de Ciutadans que hem de digerir i proces-
sar tota la informació que se’ns ha donat, i més a una persona com jo, que sóc «novata» 
i transitòria en aquest afer. Saludar –ja s’ha fet, però sí que la vull saludar– la comissió 
de seguiment. Penso que és imprescindible que poseu data per crear-la; penso que és un 
instrument que serà bàsic i substancial.

I tres cosetes. Una: mireu, companys, a mi, quan us sento parlar de cinisme, algu-
na cosa em dol, i penso si potser no hi ha un punt també d’arrogància en les persones, 
els grups que parlen de cinisme. Per què? Perquè la falta d’una llei d’autonomia cata-
lana, la falta de diners de butxaca, la falta d’una renda mínima, la falta d’una provisió 
i previsió de tal..., això no és d’ahir ni d’abans-d’ahir. I va haver-hi un tripartit..., que 
fins i tot jo alguna vegada em sembla que el vaig votar. Va haver-hi un tripartit que 
va tenir dues legislatures. I, per tant, aquests diners de butxaca, aquestes previsions, 
aquestes cartes, aquesta renda mínima, aquesta llei de bases, tot això es podria haver 
treballat una mica més, no? Per tant, jo penso que tots plegats, potser..., aquí sí que la 
CUP - Crida Constituent no en té cap, de responsabilitat, perquè mai hem governat 
i mai hem estat a govern; quan hi estarem ja veurem què passa i com ho fem, espero 
que ho farem bé.

Per tant, jo diria que hem d’anar una mica amb compte en això. Per què? Perquè 
les carències, ho hem dit, són moltíssimes. Senyor Fernando, del PP, evidentment que 
a Catalunya hi han hagut problemes fortíssims. Li recordo que fa quatre dies que la 
CUP - Crida Constituent està presentant, precisament, un treball interessantíssim so-
bre la corrupció a casa nostra, i entre les quals hi han figures molt eminents del que 
va ser Convergència Democràtica, entre elles el president Pujol. Però això no és ex-
cusa perquè Madrid deixi de donar-nos tots els milions que ens dóna. I vostès estan 
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al Govern a Madrid. Per què? Perquè, fixi-s’hi, nosaltres no ens volem desconnectar 
del món. Perquè Espanya no és el món. El món és més gran, eh?; el món és bastant 
més gran, gràcies a Déu. I els republicans que vivim en el planeta Terra..., és molt 
més gran, el planeta Terra. Per tant, Madrid i la resta d’Espanya són països... S’ha 
d’anar a Madrid, consellera –s’ha d’anar a Madrid. De vacances. És una ciutat preci-
osa, meravellosa, és una ciutat plena de museus, de passejos, d’avingudes, gent estu-
penda, «carinyosa» i que ens acull molt bé. Ara bé, el que no hem d’anar a fer a Ma-
drid és a donar diners. Per què? Perquè ens pregunten: «Com pagarem a la república 
independent?»

Doncs, a la república independent pagarem, primer, no donant a Madrid el que produ-
ïm aquí, que es quedi a casa. I del que es quedi a casa, no es preocupi, senyor Fernando, 
Catalunya sempre n’ha estat, de solidària. Solidaríssims, hem estat. I, per tant, continuem 
sent solidaris, però nosaltres decidirem amb qui volem ser solidaris. Perquè jo vull ser so-
lidària amb el SOC i no amb la condesa de no sé dónde de Andalucía. M’explico? M’es-
timo més treballar amb el SOC, que tenen problemes, els camperols..., i no treballar amb 
l’aristocràcia terratinent de l’oligarquia terratinent andalusa, per exemple, no?

Com podrem millorar el nostre finançament? Doncs, ajudi’ns a augmentar la fisca-
litat; ajudi’ns que el Tribunal Constitucional tiri enrere el veto a l’impost de nuclears; 
ajudi’ns a tirar endarrere la llei que ens té aturada de les entitats bancàries; ajudi’ns a 
tirar endarrere, que ens ho ha parat el Tribunal Constitucional, l’impost sobre turisme; 
ajudi’ns en això. Ajudi’ns, quan tinguem el debat de pressupostos, a augmentar la fisca-
litat per a la gent rica, la gent que més diners té, la gent que viu millor. Ajudi’ns en això, 
perquè això és millorar la fiscalitat catalana, també.

I això també es podia haver fet en governs anteriors, evidentment, des del primer 
Govern de Convergència, passant pels governs del tripartit i acabant amb els governs 
de Junts pel Sí. Això ja es podria haver fet; clar, que es podria haver fet. No hi havia 
res que ho impedís –no hi havia res que ho impedís. Per tant, no ho hem fet. Som ara a 
temps de fer-ho –som a temps de fer-ho. I som a temps de fer-ho, precisament, perquè la 
pobresa i la necessitat d’assistència ni comença ni acaba avui, ve de lluny.

I deixi’m dir una altra cosa: jo desitjo aquesta república independent; que la tin-
drem. Perquè l’any que ve no serà l’any de la dependència, Fernando, t’ho garanteixo; 
serà una altra cosa, però de la dependència segur que no. Ara bé, potser quan tin-
guem una Catalunya independent i republicana podrem pensar en si tenim la millor 
manera, el millor sistema d’assistència als nostres avis i a les nostres àvies. Perquè jo 
em nego a acceptar que la millor manera d’acollir els nostres avis sigui posar-los en 
una residència, per bona que sigui la residència. I jo penso que amb la nova república 
potser tindrem més llibertat i més temps per dir: com volen estar els avis? Quins vo-
len estar apuntats a les llistes d’espera, i quins són apuntats a les llistes d’espera, per 
què? Perquè no hi ha una renda mínima, perquè no hi han uns salaris ajustats, perquè 
no hi han unes «vivendes» adequades, perquè no hi ha una energia suficient a les ca-
ses, etcètera.

Per tant, anem amb compte quan parlem de cinismes, anem amb compte quan par-
lem de qui pagarà, i anem amb compte, també, quan parlem –i en això estic d’acord–, 
que hi ha molt a repensar sobre com hem d’acollir els nostres avis. Jo no sé –la desco-
nec, perdoneu la meva ignorància absoluta–..., aquesta llei d’envelliment que sembla que 
estan fent els països nòrdics –que tampoc són tan perfectes–, però possiblement algun 
dia haurem de repensar com hem de tractar la nostra gent gran i quina és la millor ma-
nera de tractar la nostra gent gran, perquè potser ni amb tot el que estem fent ara sigui 
la millor manera.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Penúltima, senyora Gabriela Serra, eh?, penúltima a l’hora d’interve-
nir, perquè l’última és l’Anna Figueras...

Gabriela Serra Frediani

Ah!, disculpi.

La presidenta

...de Junts pel Sí. Última, si us plau...



DSPC C 263
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CASF 34

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Sí, sí; i a mi, la veritat és que m’agrada molt ser l’última, 
perquè així, com a mínim, puc fer referència no tan sols al que avui ens han vingut a 
exposar, doncs, la consellera i el secretari i el director que l’acompanyen, sinó fins i tot a 
moltes coses que s’han dit per aquí, no?

Consellera, abans de re, i secretari i director, una salutació molt cordial i, a més a 
més, un agraïment especial, perquè a nosaltres sí que ens agrada que ens donin dades, 
sí que ens agrada que ens expliquin realment què estan fent vostès des del Govern, per-
què a nosaltres ens sembla que realment l’objectiu de les compareixences no és altre que 
precisament això. Vostès vénen aquí a retre comptes, no?, a explicar-nos què estan fent. 
Però ja han pogut veure que la cosa no canvia i que per a molts grups parlamentaris l’ob-
jectiu no és aquest, no és saber el que vostès estan fent. Vostès donen dades? Els ho cri-
tiquen: «No, no volem dades!» Vostès fan diagnòstic? «No, ja el sabem, el diagnòstic.» 
Vostès fins i tot avui, aquí, calendaritzen compromisos; tampoc, tampoc no ho volen.

I saben què passa? Que és que el problema és, segurament, que l’objectiu de deter-
minats grups parlamentaris no és vindre aquí a escoltar-los a vostès, és vindre aquí a 
col·locar una píndola de crítica per la crítica. I fins i tot s’atreveixen a portar, diguem-ne, 
eh?, doncs, les seves intervencions preescrites. Per tant, què vol dir? Que el que vostès 
puguin explicar aquí els importa ben poc. Ells al que van és a col·locar allò que real-
ment els interessa. Bé, són dues maneres de viure, de veure i de viure, segurament, el 
parlamentarisme. Cap problema.

Però en tot cas, com els deia, donar-los les gràcies; agrair-los realment, doncs, que 
ens hagin vingut a explicar detalladament què és el que estan fent, quin és el model que 
persegueixen. Ja ens ho han centrat, evidentment, principalment, no?, tot basat en l’aten-
ció a la persona, la persona en el centre de tot. I, doncs, per això ens explicaven que 
aquest model ha de ser basat en l’àgil detecció, en la prevenció sobretot i també, evi-
dentment, de fàcil accés, no?, d’accés per a tothom.

També ens han vingut a explicar quin és el desenvolupament, o com pensen vostès, 
doncs, fer-ho, no?, com pensen aplicar aquest model. I aquí, la veritat és que..., desta-
car també les pegues, que deia la consellera; perquè de traves, se n’han trobat; Déu n’hi 
do, com se n’han trobat! Home, segurament no és gratuït, i mai més ben dit, que l’Estat 
hagi deixat, diguem-ne, d’invertir 336 milions d’euros, deixant de poder-se materialitzar 
18.000 places, crec, o atenció a 36.000 persones. Ostres! Vaja. I, a més a més, vostè deia 
–em sembla que era el secretari–: «No, a més a més, l’aportació de l’Estat ha estat en cai-
guda.» En caiguda lliure! Perquè, escolti’m, no ha parat. Bé, ens ho acaben de demostrar.

Per tant, home, fàcil no ho tenen. I suposo que, a més a més, la capacitat de fer mà-
gia, vostès tampoc no la tenen. És a dir, amb els recursos que es tenen o que no es tenen 
vostès han hagut de fer molta feina. I la veritat és que, a banda de la crítica, home, jo, un 
agraïment..., que segurament queda malament que el faci jo, eh?, perquè això també deu 
estar, oi?, com esperat. Però, en tot cas, un agraïment per fer la ingent feina que vostès 
fan amb els pocs recursos que tenen i amb la minva de recursos que, a més a més, els 
ve de l’Estat, jo crec que, com a mínim, això era de rebut. Però, vaja, seguirem amb els 
diferents objectius que té cadascú en aquestes compareixences.

Ens deien, doncs, també amb les pegues que es trobaven; amb els reptes, també, 
que es trobaven, no? Vostè, fins i tot, ha vingut i ens deia: «Escoltin-me, faré una 
diagnosi que no es feta pel Govern, sinó que, a més a més, es feta per analistes.» 
I analistes que em sembla que, a més a més, res tenen a veure amb, diguem-ne, sinto-
nies..., eh?, perquè pel que he vist, doncs, són gent que, fins i tot, no resideixen, molts 
d’ells, aquí, a Catalunya, no? Ens parlaven, doncs, que la situació és millorable. Però, 
com diria aquell, escoltin, «no estamos tan mal»; si més no, comparat amb qui resul-
ta que no ens deixa, diguem-ne, tirar endavant, o amb qui resulta que ens va minvant 
els recursos, no? Per tant: millorable? Seguríssim. Necessari que la cosa millori? Se-
guríssim. Ara, jo crec que el que també és de justícia és veure, no?, en quina situació 
ens toca portar això.

El tema de copagament, que també ha entrat en la diagnosi, no?, i sobretot, doncs, 
amb què s’estan trobant. Jo crec que avui ha quedat molt clar, diguem-ne, que el copa-
gament mai ha estat un caprici d’alguns governs, diguem-ne, així, malèvols o malèfics, 
sinó que, en tot cas, doncs, ha estat previst ja des del pecat original, per dir-ho d’alguna 
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manera. I ha estat previst, doncs, perquè es va crear una LAPAD que ja incloïa aquest 
copagament per a la sostenibilitat d’aquesta, no?

Abans, no sé on ni si ho trobaré, però ens deia un diputat: «Tenim un malalt. Tots 
som metges.» Miri, tenim un diagnòstic, ja; ja li ho puc ben assegurar. I segurament el 
problema és congènit, i vostès ho saben. És a dir, que el sistema va néixer malalt. I vostè 
sap qui el va parir, oi?, el sistema?; sap qui el va engendrar; sap qui el va gestar. I, a més 
a més, era un fill molt desitjat, segurament –segurament. Però és que, a més a més, va ser 
in vitro, i la criatura, diguem-ne que fins i tot va tindre un procés de selecció genètica.

Per tant, home, que vostès ens critiquin segons quines coses, quan vostès, crec que 
varen posar els cinc sentits, no?, per gestar segons què i per engendrar-ho, doncs..., ca-
ram! Aquí, en tot cas, eh?, la coresponsabilitat deu ser compartida. Alguns no hi vàrem 
donar suport, a aquesta llei, això és veritat. (Veus de fons.) No, no; no n’hi vàrem donar. 
Cadascú, segurament, fa el que pot, o el que vol.

Més cosetes –i arribem ja segurament al final, que se’m deu estar esgotant el temps, 
no?–: compromisos. Vostès avui també ens han vingut a parlar de compromisos, encara 
que alguns, doncs..., és igual, eh?, no, no donaran, diguem-ne, importància a res –i ara 
he perdut jo aquí els compromisos; no, no els he perdut. Ens deien: «Escoltin, el 2016 
serà l’any de revertir.» I és veritat. Nosaltres quan ens diuen això, el Govern, fins i tot 
ens sentim orgullosos. Quan vàrem haver de fer alguns reajustaments, ho vàrem dir des 
del principi. Escolti’m, vàrem dir retallades? Doncs, retallades. Ho vàrem dir des del 
principi. Quan realment sigui possible, això es revertirà. I el Govern és el que està fent. 
Com a mínim, intentar-ho –ho segueixo dient, eh?–, en, diguem-ne, aquelles condicions 
que realment ens deixen.

El 2017, ens deia la consellera, serà l’any, diguem-ne, de garantir, doncs, les rendes. 
I per això, hi estem treballant els uns i els altres. Ens parlava, doncs, de compromisos, 
com és..., vostès avui han posat data al document de bases de la llei; no s’havia fet fins 
ara. Escolti’m, què més els pot...? Vostès avui ens han dit que faran un observatori; que, 
evidentment, per a l’avaluació que tant ens demanen, no?, comissió rere comissió, els di-
ferents grups parlamentaris..., és essencial, realment, per avaluar i poder tirar endavant, 
millorant tot allò que sigui millorable. I d’altres, no?

Per acabar, només dir-los que també ens deien que el 2018... Senyor Sánchez, el 
2018, la consellera no ha dit que seria ben bé l’any de la dependència; la consellera ha 
dit que el 2018 seria l’any de l’autonomia personal, l’any de l’apoderament de les perso-
nes i de la capacitat de les persones. Escolti’m, no pateixin: el 2018, que nosaltres segu-
rament ens podrem gestionar tots els nostres recursos, serà un any per acabar amb la de-
pendència estatal i personal, i un any segurament, doncs, perquè Catalunya quedi lliure 
de dependències, i molt plena de capacitats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara té la paraula, per contestar les preguntes, la conselle-
ra; que té, doncs, trenta minuts per contestar-les totes, consellera.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; gràcies, presidenta. Que podem repartir-nos-ho, també? Perquè hi han temes 
puntuals que contestarem tots tres, i, per tant, també el director de Protecció Social, que 
donarà algunes dades.

Jo faré una cosa..., una visió general de tot el que s’ha dit, i llavors anirem contestant 
puntualment el que..., concretament i de manera el més concisa possible, algunes de les 
coses que hi ha hagut.

Bé, primer, agrair el to de tots i totes. Però hi ha una paraula que m’ha sabut molt de 
greu. I m’ha sabut molt de greu parlar de cinisme. I no podria deixar la meva resposta 
sense dir-ho. M’ha sabut molt de greu parlar de cinisme, sobretot perquè el que s’ha co-
mentat són temes econòmics. No s’ha parlat «cinisme» en el model, que és el que vení-
em a explicar, que és el que veníem a dir: quins són els nostres objectius, en què volem 
dirigir les prioritats.

S’ha comentat «cinisme» –cinisme– pels temes econòmics; quan, com molt bé han 
dit tant la CUP com Junts pel Sí, amb un mateix pressupost que hauríem tingut l’oportu-
nitat de canviar-ho, amb un pla de xoc, que gran part..., i ho he dit al començament i no 



DSPC C 263
23 de novembre de 2016

Sessió 12 de la CASF 36

he volgut deixar de dir-ho, perquè, a més a més, és un pla de xoc que ens va portar a par-
lar-ne, a negociar-ho, que, per tant, com a departament, també hi vàrem ser implicats; re-
presentava canviar molts dels temes que hem hagut d’anar fent amb els mateixos diners.

Per tant, parlar de cinisme quan, com molt bé has dit, s’estan revertint temes so-
cials..., perquè volíem donar aquesta idea, de dir «tot el que puguem revertir, ho reverti-
rem amb els mateixos diners»; per tant, vol dir que hem deixat de prioritzar altres coses, 
prioritzant per sobre la persona. Em sembla que no és adequat parlar de cinisme. I ho 
dic clarament, perquè no podia deixar de dir això.

Per què un observatori mai serà un «xiringuito» –un observatori–, com he sentit ara 
un comentari? Un altre tema que em sap greu. Escolti, un observatori, precisament, per-
què és el que se’ns ha demanat; però també perquè els números ho diuen. I ho diuen. Tra-
vem dades, les busquem exactament a pertot. Avui se’ns ha dit que donem massa dades. 
Escoltin, nosaltres, des d’un primer moment, vam dir: «Transparència absoluta a tot.» I si 
alguna cosa he demanat a tot l’equip..., i aquí són presents gent que treballa en l’equip, i 
aquí els agraeixo la feina que estan fent; una feina que ells, com a treballadors del depar-
tament, fa molt temps que hi estan. I, per tant, estan fent doble feina, perquè el que els 
hem demanat és revisar punt per punt cada una de les dades que tenen, poder anar a un 
observatori i que, definitivament, d’una vegada per totes, tinguem clarificades les dades.

Jo només en dono una, i és gràcies a la feina que ha fet la CUP..., ai!, el conjunt de 
les persones que aquí ens acompanyen, però també de moltes de les persones que estan 
en el departament, i directament a la Direcció de Protecció Social. I només els diré..., 
per exemple, llista d’espera residències. Si mirem les dades –i les dades que ens treuen 
vostès, moltes vegades, en els plens–, 24.235 persones. D’aquestes llistes d’espera que 
estan a les residències, tothom –i puc dir tothom– té alguna prestació. Per tant, estan 
en llista d’espera, però estan atesos pel sistema de protecció social. I això és important.

Però, per exemple, d’aquesta llista d’espera, i gràcies a la feina que han fet aques-
tes persones, puc dir, a dia d’avui, que 6.300 persones de llista d’espera estan a dins de 
la residència amb PEVS. Per tant, no és el mateix estar en una llista d’espera. A més a 
més, com tots saben, poden apuntar-se en tres llistes d’espera; per tant, ja podem re-
duir-ho més.

Però, a més a més –una dada importantíssima, que no l’havíem donat mai i jo crec 
que avui és un bon moment per donar-la–, quan s’ha fet trucada perquè podien entrar a 
plaça amb finançament, pública, fins ara –des del gener fins ara–, 9.790 persones hi han 
renunciat. I això és gràcies a la feina que estan fent els treballadors i treballadores de la 
Direcció de Protecció Social, per poder dir: «Exactament, hem d’anar a un observatori, 
hem de tenir un observatori clar.» Perquè totes les dades que estem donant són dades 
que són números, però darrere d’aquests números hi han persones, i aquestes persones 
tenen prioritats. I potser la prioritat d’aquell meu amic que té seixanta anys, que s’ha 
apuntat a una llista d’espera en un centre de Barcelona, en aquests moments, quan el 
truquem per entrar-hi, ens diu: «No, estem molt bé amb el servei de dependència, per-
què l’heu millorat.»

Per tant, algú em demanava: «Com es millora el sistema de dependència? Com ho 
faran?» Escolti, no han mirat el contracte programa; el contracte programa ha augmen-
tat un 15 per cent els recursos ja aquest any 2016; no el 2017. I ja està previst per al 2017 
molt més. Per tant, haig de començar una mica enfadadeta, perquè jo crec que això és 
fer servir paraules de..., tant «xiringuito» com «cinisme», que em saben greu.

Dit això, per tant, compromís ferm d’observatori, compromís ferm de la llei. Em 
diuen: «En moltes legislatures s’han presentat.» Escolti, nosaltres diem: «Març 2017.» 
No diem què s’havia fet abans ni què no s’havia fet. Març 2017, dintre els objectius que 
tenim.

Pla de xoc. Un pla de xoc, i ho hem dit molt clar. Ja el teníem negociat per al 2016, 
no va ser possible; 2017, un pla de xoc amb tots els temes que ja hem explicat, i, per tant, 
ja hem dit, puntualment, que llavors poden repetir els companys que estan aquí. 

Diners de butxaca: retroactiu des del primer moment, des del dia 1 de gener. Jo, 
quan me diuen que parlen amb les entitats, no entenc amb qui parlen, perquè evident-
ment saben exactament de quina manera ho cobraran. Ara, clar, a veure amb qui par-
lem. Vostès saben que hi han entitats de primer nivell, de segon nivell i de tercer nivell, 
depèn de com estan organitzades.
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Per tant, la gent que està en les comissions, que saben exactament com es paguen..., 
igual no ha arribat a la entitat que té al carrer del costat de casa seva. Perquè també 
m’ha estranyat que em digui: «Escolti, quan farà la convocatòria per a la reunió del co-
pagament?» Ja l’ha rebut tothom. És el 15 de desembre. L’han rebuda, pel cantó de la 
gent gran, ACRA, Upimir, La Unió –per tant, totes les federacions–; pel costat de disca-
pacitats... I, a més a més, ja han contestat que hi vénen; per tant, m’estranya que em de-
manin en una comissió quan es farà, quan està convocada, han rebut, i tenim la resposta 
de gent gran –ACRA, Upimir, La Unió–, de discapacitats –Ecom, Dincat i Fepccat–, 
salut mental –el Fòrum de Salut Mental i el Salut Mental de Catalunya. Per tant, no sé, 
això de tant parlar amb les entitats, quines són les entitats amb què parlen. 

Quan em demanaven aquesta reversió que podria ser a zero –que podria ser a zero–, 
del PIA. Jo crec que no parlen del PIA, perquè el que he explicat de divuit a vint-i-qua-
tre mesos és sobre els cuidadors professionals, no el PIA.

I he dit els diners de butxaca, la llei d’autonomia personal, aquesta comissió de se-
guiment, que ja els dic que està convocada i que, per tant, ja tenim el retorn de tota la 
gent que hi estarà.

L’any 2017 –ara ho he parlat molt clar–, què serà? Serà la reversió d’aquestes reta-
llades amb un pressupost nou. Evidentment, amb el mateix pressupost hem pogut fer en 
les parts que podíem, però no en tot.

Al PP: ja ho han dit. Jo no he dit l’any de la dependència, jo precisament he dit l’im-
puls a l’autonomia i a l’atenció a la dependència, que precisament això vol dir –i se-
nyor..., s’ho agafi amb bones paraules– l’any de la vida independent, personal i col·lec-
tivament.

Parlar amb la ministra; em demana si he parlat amb la ministra. Escolti’m, jo penso 
que vaig ésser la primera consellera, li ho diré, d’enviar-li la carta de felicitació a la mi-
nistra al mateix moment, al costat –que també l’hi vaig enviar– de l’informe del Consell 
de Serveis Socials de Catalunya, on diu no els quaranta-sis punts que tenim en general 
tots per dir..., on diu més de vuitanta punts que el Govern del PP no ha complert. La 
ministra, també ho haig de dir, em va respondre de seguida; em va trucar a l’endemà i 
em va dir: «He rebut la carta i he rebut el consell, i se’n parlarà.» I se’n parlarà bilate-
ralment, que és el que demanem nosaltres, perquè moltes de les coses que s’han fet en 
aquest moment, que no s’han revertit a Catalunya, resulta que en les altres comunitats 
s’han posat sobre la taula.

Per tant, el president ha d’anar amb els quaranta-sis punts i a parlar-ne; no a una reu-
nió en què es decideixi col·lectivament, quan tenim un dèficit en molts temes. Això és 
una decisió..., és una decisió que entén tothom. Escolti’m, anem a parlar a partir d’ara, 
però solucionem tot el que ens deuen –solucionem tot allò. I també li puc dir que la mi-
nistra ha anunciat que vindria a Catalunya, un dia determinat, a inaugurar un tema so-
bre el 0,7, precisament. I seré al seu costat per dir-li tot el que no s’ha pagat amb el 0,7, i 
que sí que des de Catalunya s’ha aportat, com no podria ser d’una altra manera. Per tant, 
màxim respecte per la ministra, que ja li vaig dir des del primer moment que podríem 
reivindicar en català, i també és d’agrair i tot.

Tribunal Suprem. Escolti, trucada directa, perquè nosaltres no ho entenem. No en-
tenem com, en un tema de concertació..., com, un tema en què teníem totes les entitats, 
que ho havíem parlat amb totes, que hi havia un consens a Catalunya amb totes les enti-
tats per avançar en aquest tema, per ser concertació, la resposta sigui: «El decret enva-
eix amb caràcter general les competències en matèria de contractació.» Contractació?, 
passar de subvenció a concertació? Pregunti vostè a la gent del PP per què ho han fet, 
perquè és que nosaltres no ho entenem, i la nostra resposta va ser precisament que no 
ho enteníem.

Carències, moltíssimes, ja ho hem dit, i volem canviar-les. Com es deia, carències 
que tenim amb el sistema de protecció social. Per això el volem repensar. Per això par-
lem que no només és la dependència en residències o en centres de dia. Per això estem 
parlant d’un mapa interactiu que ens digui exactament a cada comarca..., i no només 
aquell mapa que s’havia fet anteriorment, que deia quantes residències hi havia o quants 
centres de dia hi havia. Un mapa interactiu que ens parli exactament de tots els recur-
sos. I entre tots els recursos..., vol dir el SAD, vol dir els cuidadors no professionals, vol 
dir tot el sistema de protecció social públic.
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I també dir que, evidentment, de la manera que ho tenim, de la manera que és el 
país, no podem prescindir –i ho he dit des d’un bon principi– de totes aquelles entitats 
molt potents que acompanyen el sistema de protecció públic. Per tant, el sistema ha de 
ser de protecció públic, en concertació amb el sector privat, sigui lucratiu o sigui no lu-
cratiu, amb prioritat el no lucratiu, però evidentment tots junts hem de fer un sistema 
potent de serveis..., no de serveis socials, sinó d’atenció a les persones, on la persona si-
gui la prioritat.

Passo la paraula al secretari perquè...

La presidenta

Consellera, passo la paraula jo, perquè així queda enregistrat que passem la paraula. 
I, per tant, passem la paraula al secretari d’Afers Socials, el senyor Francesc Iglesies.

Gràcies.

El secretari d’Afers Socials i Famílies

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Bé, algunes respostes així, una mica 
generalistes. A veure, amb relació, per exemple... Bé, el Grup de Ciudadanos, que ens 
demanava la petició sobre com introduiríem a la normativa disposicions derivades de la 
convenció de drets de Nacions Unides, òbviament aquesta és una part que intentaríem 
encabir-la en la llei d’autonomia personal, en la propera, que entenc que serà el marc 
adient, quan parlarem de discapacitat, parlarem de gent gran, per tant, parlarem d’auto-
nomia.

Respecte a les qüestions concretes que demanava del servei de suport a la pròpia 
llar, aquesta, diríem, petició que ens feia en l’àmbit tècnic del Programa d’autonomia a 
la pròpia llar, probablement això es tracta d’una qüestió impositiva, derivada de l’IRPF, 
amb la qual cosa anem a competències estatals. En qualsevol cas, si ens formula con-
cretament la qüestió intentarem donar-hi resposta concreta.

Sobre la qüestió que ens deia del fet que veia que comunitats autònomes havien fet 
molts dictàmens de valoració i Catalunya n’havia fet pocs, jo el que li..., a veure, el que 
li, diríem, presento és..., fixi’s en el percentatge de sol·licituds que es fan..., perdó, de va-
loracions que es fan amb relació a les sol·licituds presentades. És evident, eh?, que Ma-
drid, en aquest sentit, supera Catalunya; però vostè ha de tenir present que això és una 
part del sistema, ha de tenir present com es converteixen les valoracions en drets. I aquí 
fixi’s que els que han tingut molta celeritat en la valoració, llavors han fet l’arrencada 
a cavall, i llavors fan la parada de burro a l’hora de convertir les valoracions en drets. 
I com pot comprovar, aquesta comunitat autònoma tan avançada en la valoració, doncs, 
llavors, comparada, per exemple, amb la mitjana estatal o la situació a Catalunya, re-
sulta que només converteix el 72 per cent de les valoracions en drets, i en canvi aquí en 
fem el 79. D’acord? I després encara, òbviament, vindran, eh?, les qüestions de com ge-
nerem drets efectius amb relació als drets sobre paper, que és l’altre indicador. Vull dir, 
d’aquí és, diríem, intencionat poder veure com..., o sigui, cal veure el sistema una mica 
en el seu conjunt.

A veure, qüestions plantejades sobre..., ens demanaven intervenció, intervenció i in-
tervenció en el 2016, i parlaven de cinisme, també, alguns. Jo crec que el 2016..., us 
recordo que hem hagut de treballar amb el pressupost prorrogat, i això és evident que 
limita la capacitat d’intervenció, com sé que saben. En qualsevol cas, el que s’ha fet el 
2016 jo crec que és un full de serveis des del punt de vista de..., amb les dificultats que 
s’han hagut d’afrontar, i els mitjans disponibles, i els resultats en activació de presta-
cions, jo crec que és un esforç realment ingent haver pogut generar, ho repeteixo, aques-
tes vuit mil persones beneficiàries que hagin entrat en el sistema. Que consideren que 
són poques? A nosaltres ens agradaria, òbviament, que en poguéssim absorbir més, de 
persones beneficiàries.

En qualsevol cas, sabem que no deixem ningú desatès, com bé explicava la conselle-
ra. I jo crec que aquesta és la dada que demostra, trimestre a trimestre, durant el 2016, 
com amb un pressupost prorrogat hem pogut augmentar, per exemple, el SAD, la cober-
tura de l’ajuda a domicili, de 19.800 beneficiaris a 22.500; com hem pogut augmentar el 
sociosanitari, per exemple, amb 160 usuaris més; com hem pogut augmentar la teleas-
sistència amb 1.000 usuaris més; com, fins i tot, les prestacions vinculades a residència 
les hem pogut augmentar amb 800; a centres de dia amb 270; les prestacions vinculades 
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a sistema d’atenció a la dependència, pràcticament gairebé doblades: de 608, a 31 de 
març, a 1.028, a 30 de setembre. Escolteu, això és eficàcia; això és eficàcia, dins la limi-
tació de mitjans disponibles. Que podria estar millor? Segurament. Però, com bé sabeu, 
els miracles que puguem fer ara en eficàcia de gestió en un any, òbviament hereten una 
situació molt complicada, eh?, en el seu naixement del 2008.

Sobre l’aspecte del servei d’atenció domiciliària, que ens demanava també algun 
grup què teníem previst el 2016. Hem augmentat..., hem passat, amb relació al 2015, de 
46 milions a 52,7 milions, i això representa aquest augment del 15 per cent que anun-
ciava la consellera. És obvi que estem intentant, dins les dificultats, treballar per poten-
ciar aquelles prestacions i donar senyals al conjunt del sistema i als professionals per 
tal d’anar adequant el sistema cap a les necessitats de futur. Vostès posen l’accent en la 
llista d’espera de residències, que degudament matisada i degudament explicada és la 
viva mostra –permeteu-me un col·loquialisme– del desbarajuste de la Llei de dependèn-
cia estatal, del desbarajuste amb relació a com les retallades perverteixen el sistema de 
gestió; la llista d’espera de residències, eh?, diríem, n’és la viva mostra. Per tant, no ens 
centrem tant en la prestació, diríem, de servei únicament residencial, centrem-nos en tot 
el ventall que procura una vida independent a les persones i una prevenció, i sobretot 
satisfer un..., que és el dret a decidir, que molts d’ells prefereixen quedar-se al domicili.

Quins reptes tenim? És evident que no ho fem tot bé i volem fer coses més ben fetes. 
Per exemple, els centres de dia. Els centres de dia podrien funcionar millor a Catalunya. 
I quin problema tenim? Doncs, tenim un problema: que el transport adaptat és un model 
que no està desplegat a tot el territori. I el transport adaptat és el factor logístic que et 
permet posar en solfa un recurs residencial diürn. Què hem fet en aquests mesos? Tre-
ballar per normativitzar i consensuar amb el món local el model de transport adaptat. 
I és evident que això genera coresponsabilització amb el món local. I el món local òb-
viament té autonomia local en el sistema de serveis socials. D’acord? Per tant, són con-
sensos en els quals hem de fer un esforç.

Acabaré, per exemple, dient-vos..., que deia: «La culpa és dels ciutadans.» Escolti, 
la culpa no és dels ciutadans, llegeixi bé les dades i la progressió en valor absolut. Si la 
Generalitat passa de 240 milions a 1.000 milions, a la Generalitat l’esforç és discret? Si 
resulta que el pes percentual de l’Estat cau per sota de la meitat i els usuaris han aug-
mentat del 6 al 17 per cent, si ho compta en valor absolut veurà que els usuaris abans 
posaven a l’inici del sistema 25 milions i ara en posen 253. Vostè podrà veure com 
la caiguda del finançament de l’Estat és directament correlacionada amb l’augment de 
l’esforç dels ciutadans. És l’Estat qui s’ha desresponsabilitzat de la seva gent gran. I nos-
altres, òbviament, el 2006 vam fer confiança per garantir drets en un sistema que garan-
tís drets. I és evident que... Què ha acabat sent? Doncs, una altra ensulsiada de l’Estat, 
que evidentment no satisfà compromisos.

Jo acabaria aquí. I seguim amb respostes.

La presidenta

Gràcies. I ara passo la paraula al director general de Protecció Social, el senyor Joan 
Ramon Ruiz.

El director general de Protecció Social (Joan Ramon Ruiz i Nogueras)

Moltíssimes gràcies, presidenta. Saludar la consellera, el secretari, diputades i dipu-
tats i companys del departament. Queda molt poqueta cosa per aclarir, perquè la con-
sellera i el secretari, respecte de les aportacions que han fet els grups, quasi ho han res-
post tot. Però m’he fet aquí una mica de llistat i..., per aclarir algunes cosetes de les que 
anaven en ordre d’intervenció.

Del Grup de Ciutadans, comentaven l’impacte a l’IRPF. S’ha respost per part del se-
cretari que nosaltres no hi podem incidir, però deixi’m fer un comentari. Quan nosaltres 
podem incidir en el que és la interpretació de les normatives..., tenim un exemple, de fa 
ben pocs dies, en què la nostra insistència davant de l’agència tributària ha fet estalviar-
nos en aquest moment 2 milions d’euros, que venien derivats de les facturacions dels 
serveis de valoració –dels consorcis sanitaris, dels serveis de valoració–, que l’agència 
tributària obligava a facturar amb IVA –a facturar al departament amb IVA. Això eren 2 
milions d’euros, que si Déu vol els intentarem incorporar al pressupost de l’any que ve, 
perquè d’aquests diners en demanarem la devolució, eh?, 2 milions per any. Són diners.
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Quant al compromís de..., quant al tema de defuncions, si volen els aportarem les 
dades. En aquest moment aquí no les tenim, però unes dades que sí que li puc avançar 
que són molt en la línia de la mitjana de l’Estat, lleugerament per sota; és a dir, de per-
sones que han mort abans de tenir la valoració o bé l’accés a recurs. Les dades les tenim 
i ens comprometem a portar-les-hi. Això quant al Grup de Ciutadans.

Per al Grup del PSC, el secretari ja ha contestat el tema dels diners de butxaca. 
Nosaltres..., l’ordre ha sortit ara, en aquest moment, tan de pressa com ha pogut. El 
tràmit de les ordres sap el diputat que és una mica llarguet, han sigut cinc mesos 
–a vegades en tarden quatre, cinc–; ha passat tots els tràmits. Nosaltres en el mo-
ment..., a la constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya vam signar un 
acord amb les entitats de discapacitats, on ens comprometíem a dues coses: l’ordre 
–aquí la teníem–, i, una vegada publicada l’ordre, perquè lògicament abans no ho po-
díem fer, el mateix dia vam convocar..., com ha explicat la consellera, per al dia 15 
de desembre tenim convocades les entitats. En aquest cas no havien de ser els diners 
de butxaca de discapacitats, sinó l’ordre de copagament en general, tal com el mateix 
Parlament ha demanat, doncs, fer-li una revisió; no la derogació, perquè ja estem par-
lant aquí del copagament –no podríem pas suportar-ho–, però sí la revisió d’aquesta 
ordre, en ordre..., potser una reversió d’unes retallades que en el seu moment va ser 
obligatori de fer-les.

En aquest sentit, PEVS, prestacions econòmiques vinculades, les ha comentat tam-
bé; certament, l’any 2015 hi havia una limitació en les residències d’un 25 per cent de 
les places només susceptibles de contractar com a prestació no econòmica vinculada; 
aquest any es va apujar al 50 per cent; tenim la previsió de l’any que ve, d’apujar-ho al 
75 o bé gairebé al 100 per cent, en funció de com vagin les qüestions, diguéssim, de 
negociació. Però la idea és al màxim possible. I, de fet –les dades ja s’han donat aquest 
any–, en residències, precisament, ja estem en 1.382 prestacions econòmiques vincula-
des; ens agradaria que fossin concertació, però el sistema no ens deixa.

Catalunya Sí que es Pot. Quant als diners de butxaca, ja ho hem contestat, és retro-
actiu des de l’1 de gener de 2016, tal com va ser l’acord que venia de setembre de 2015; 
l’acord era per modificar-ho a 1 de gener de 2016. Vam acordar amb les entitats –això 
era el mes d’abril– que ho faríem així, i així ho farem, eh? Com ho farem? Per si no ho 
sap, i així molt succintament ho explicarem –les entitats ja ho saben–, però via compen-
sació del copagament, eh?, en les facturacions a les entitats; per aquesta via. És a dir, 
que si la devolució implica, doncs, no pagar copagament durant un mes, dos mesos, o el 
que sigui, ho faríem així. Aquesta seria la manera de compensar-ho, la manera pràctica, 
perquè no en tenim cap altra.

Quant al Partit Popular, només uns comentaris respecte de la concertació social i la 
transposició. Ha dit certament que a les Illes Balears tenen una regulació anterior. No 
hi va haver cap problema que se’ls aprovés una regulació molt semblant, que és la que 
en aquest moment s’ha proposat via decret llei, eh?, però que a més a més ve derivada 
de la transposició de les directives 23 i 24, l’any 2014; que el dia 18 d’abril de 2016 va 
finir el termini perquè el Govern de l’Estat la transposés i no ho va fer. S’entenia que si 
no ho feia donava el camí obert a les comunitats autònomes perquè regulessin en aquest 
sentit. I ens trobem que, efectivament, el decret llei està convalidat, està en tràmit parla-
mentari en aquesta seu, eh?, i hi ha l’avís de la reunió de la comissió bilateral justament 
pel que ha comentat la consellera. Certament, aquesta setmana parlava amb el director 
general de dependència d’Aragó, que han emès un decret llei semblant, i de moment no 
està impugnat. No sabríem com va la cosa; per què aquí sí, i allà no. No sé res més que 
això respecte a aquest...

I quant al finançament, aquesta qüestió del Tribunal de Comptes, que invoca un fi-
nançament del 50 per cent, certament és així en els informes del Tribunal de Comptes. 
A l’última reunió de la comissió delegada de serveis socials i dependència amb totes 
les comunitats autònomes, aquest era un assumpte de l’ordre del dia a tractar, que, per 
insistència de les comunitats autònomes, sobretot governades pel Partit Popular, es va 
treure de l’ordre del dia per discutir-lo, perquè no hi estaven en absolut d’acord. Valgui 
a dir que era sobretot liderat per La Rioja, Galícia i Múrcia; no són pas comunitats nos-
tres. Perquè, doncs, aquest finançament no finalista es dóna per al que es pugui, i aquí ja 
no entraríem en temes de finançament. 
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Nosaltres el que sí que tenim claríssim –i ho tinc aquí, aquesta sí que la hi puc do-
nar– és la xifra que hem enviat a l’Imserso, perquè el tràmit de la Llei de la dependèn-
cia ens obliga a certificar quina ha estat l’aportació de la Generalitat, de l’Estat i del co-
pagament. S’ha enviat a l’Imserso; no se’ns ha fet retorn en contra, i això va ser el mes 
d’abril. Són 1.004 euros, la Generalitat; 223, l’Estat; 253, el copagament. Certificació 
oficial. I no ha sigut retopada per part de l’Imserso. Per tant, nosaltres la considerem 
com a vàlida, eh? Són números que ja s’han donat anteriorment, però que m’agradaria, 
doncs, comentar-los aquí, eh?

Doncs, res més que això. Simplement incidir una mica en aquest infrafinançament 
que s’ha dit abans. Jo..., em sembla que no hi hauria res més a comentar, completar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. I en aquests dos minuts que queden, la consellera vol acabar de dir 
alguna cosa?

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí, jo només volia dir..., una de les preguntes que s’ha fet, de pobresa energètica, 
que no n’hem parlat, avui mateix hi ha la Taula d’Emergència Habitacional i Pobresa 
Energètica. I sobre la pregunta que em feia, està molt clar a la llei que és la compa-
nyia la que ha de comunicar a serveis socials, abans, l’avís de llum. Què ha contestat 
la companyia? Que en alguns centres..., i jo crec que aquí la diputada li ho pot expli-
car llavors, sortint. Que en alguns municipis –i em sembla que Reus precisament és 
un d’aquests– de vegades hi ha molt bona comunicació, i el que fan els serveis socials 
és comunicar aquells casos en què ells han donat subvenció a famílies per pagar la 
llum –per tant, perquè la companyia ja sàpiga que aquests diners, doncs, s’han do-
nat–; diners que evidentment hi ha una part que és dels ens locals, i una part important 
del mateix departament, que hem posat 5 milions aquest any. N’hi havien 3,8; ens va 
semblar que de cara a l’hivern necessitàvem 5 milions més per a tots els ens locals, i 
que els hem posat també en el contracte programa perquè la distribució sigui... Amb 
una previsió que tenim de cara al 2017, que es superin aquestes quantitats, però tam-
bé amb una previsió, que jo vaig dir-ho aquesta setmana, de fer uns protocols amb les 
entitats com a prevenció; que no té res a veure amb la llei, sinó amb entitats a qui els 
va una demanda abans de serveis socials o que..., doncs, per fer de prevenció, que no 
hi té res a veure.

Jo voldria reivindicar la feina dels serveis socials de Reus, però sobretot de tothom, 
dels professionals, perquè a mesura que ha anat passant el temps hi ha més necessitats i 
han hagut d’agafar moltes més tasques de les que tenien en un principi i, per tant, és un 
sobreesforç que fan tots els professionals dels serveis socials municipals d’aquest país.

La presidenta

Doncs, moltíssimes gràcies, consellera, secretari i director general de Protecció So-
cial.

I ara passem al punt número 12 de l’ordre del dia, que són les preguntes al Govern a 
respondre oralment en comissió.

M’han passat un document en què estan agrupades, amb el vistiplau dels grups par-
lamentaris, i seran les següents: per part del Grup Parlamentari Socialista, sobre la ren-
da mínima, una, dues, tres, quatre, cinc, sis preguntes; pel Grup de Ciutadans, una, 
dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze i set-
ze, agrupades, eh?

Preguntes al Govern acumulades relatives a la renda mínima

311-00007/11, 311-00008/11, 311-00009/11, 311-00020/11, 311-00011/11 i 311-00012/11

Per tant, comencem, si els sembla bé, pel Grup Parlamentari Socialista. Té... El 
temps..., tindria dos minuts i mig per pregunta, però com que les tenim agrupades a mi 
em sembla que no cal..., no esgotarem els quinze minuts, eh? Després la consellera té els 
minuts amb què vostè ha fet la pregunta per respondre. 

Per tant, vostè ara té la paraula. Endavant.
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Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot m’agradaria advertir que les preguntes que 
avui formulem a la consellera les vam passar per registre el dia 26 de gener. Ho dic per, 
també, una qüestió de celeritat. I em va bé, perquè al final, mira, això al final no serà 
una pregunta de què farem, sinó una valoració del que s’ha fet. I, per tant, per a altres 
moments, agrairia també a la comissió que aquest tipus de preguntes orals es fessin 
amb més rapidesa, eh? Perquè, si no, perden moltes vegades el sentit. I el sentit de les 
preguntes originàriament, el mes de gener, era saber què faria el Govern amb la renda 
mínima d’inserció. I, per tant, el que he fet durant aquests dies per intentar il·lustrar la 
pregunta, que té molts apartats i, per tant, en faré una molt més general, és fer el segui-
ment de què és el que s’ha anunciat i en quina situació estem.

Mireu, el 25 de gener, justament quan formulaven aquella pregunta, diu: «El Govern 
eliminarà condicionants per cobrar la renda mínima.» En aquell mateix mes deia: «Bas-
sa es compromet a una renda mínima sense condicionants.» Més endavant: «El Govern 
es compromet a ampliar l’RMI fins i tot si no s’aproven els pressupostos.» Més endavant 
també, el mes d’abril: «La renda mínima d’inserció ha de tornar a ser el dret subjectiu 
contra l’emergència.» Consellera Bassa a TV3. Ja la cosa va canviant, a l’any, i el mes de 
maig diu: «Bassa vincula una renda mínima a pressupostos. És un dret universal que ha 
de ser sostenible.»

I, clar, durant aquest temps comencem a veure els problemes que hi havia, que exis-
teixen amb aquesta renda mínima d’inserció.

El mes d’abril: «Los retrasos para cobrar la renta mínima ya superan los ciento vein-
te días.» I això va fer, entre altres coses, que el senyor Josep Ginesta, secretari general 
de Treball i Afers Socials, vingués a la Comissió de Treball del Parlament a donar ex-
plicacions de quin havia estat el transcurs, diguem-ne, de la renda mínima d’inserció, 
des d’allò que ens van prometre, diguem-ne, a la realitat.

I, clar, aquí vam tenir, diguem-ne, una discussió, un debat interessantíssim sobre la 
realitat de la renda mínima d’inserció, però també ens en vam anar tots amb una certa 
indefinició, amb els anuncis d’allò que s’havia de fer i que finalment no s’ha fet.

I en aquests moments ens trobem en una situació en la qual, per una banda, teníem 
el compromís del Govern de refer els condicionants de la renda mínima d’inserció, tal 
com es va comprometre també al Ple d’emergència social, tal com vénen les fitxes que 
donen compliment d’aquells acords del Ple d’emergència social; ens anuncia, per altra 
banda, que el mes de juliol podria, si és que hi ha acord finalment amb la ponència, 
podria posar-se en marxa la renda garantida de ciutadania. I els usuaris, usuàries, els 
ciutadans i ciutadanes que reben la renda mínima d’inserció no han vist modificats els 
seus requisits per accedir-hi. 

I, per tant, estem en la mateixa situació, amb les mateixes condicions d’una ren-
da mínima d’inserció que es va modificar l’any 2011 amb traïdoria, amb nocturnitat, 
a l’agost, sense contacte amb els treballadors socials i amb els ajuntaments, amb unes 
condicions molt més restrictives, molt criticades fins i tot per la mateixa consellera el 
mes de gener. I aquestes condicions, a data d’avui, continuen sent les mateixes. I un dels 
arguments és: «Com no tenim pressupost, perquè els partits de l’oposició no els han vol-
gut aprovar...» Esto ya..., també és molt..., està molt bé. És a dir, com el Govern no ha 
estat capaç ni tan sols d’aprovar un pressupost amb els que eren els seus socis parlamen-
taris, no podem canviar els criteris, diguem-ne, d’accés a l’RMI.

I nosaltres ja vam dir en aquella compareixença amb el director general..., amb el se-
cretari general, que pensàvem que es pot parlar dels criteris sense necessitat que hi hagi 
pressupost; que hem de poder anunciar quins són els nous criteris que faran molt més 
accessible la renda mínima d’inserció. I aquests criteris un any després no els tenim, ni 
els coneixem, ni s’han anunciat. I, per tant, els compromisos que va adquirir vostè, se-
nyora consellera, i que va adquirir el seu departament durant aquests mesos, no s’han 
complert. Però és que no sabem quina és l’alternativa. 

Per tant, la pregunta, les preguntes, algunes que són..., és: quina és la realitat en 
aquests moments de la renda mínima d’inserció? Hi haurà canvi en els criteris d’accés 
a la renda mínima d’inserció, sí o no? I si hi són, quan seran? De cara a l’1 de gener? Es 
destinaran més diners a la renda mínima d’inserció o s’esperarà directament a posar en 
marxa la renda garantida de ciutadania? I, en tot cas, per què no s’han canviat durant un 
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any els criteris que vostès mateixos van dir que eren molt restrictius i que el nostre grup 
parlamentari els defineix com els més restrictius que mai s’han fet en una renda mínima 
d’inserció durant els anys que pitjor ho ha passat la gent en aquest país? Per què no han 
canviat els criteris? 

Gràcies, consellera.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I passem la paraula a la consellera.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí. Des d’un primer moment –i vostè ho ha dit molt clar–, vam dir –i és voluntat d’a-
quest Govern de la Generalitat– de fer més àgil i menys dificultós l’accés a la prestació 
econòmica de la renda mínima d’inserció, tant referida a les persones com a les unitats 
familiars, suprimint totes aquelles exigències que s’havien posat l’estiu del 2011, mitjan-
çant la Llei 7/2011, del 27 de juliol, i el decret de després, del 30 d’agost, del desplega-
ment de la llei.

Aquestes mesures, com vostè sap –jo ho vaig anunciar des d’un primer moment–, 
les hem de canviar, i el perquè no es van canviar també vostè ho sap molt bé. Al mateix 
temps que anunciàvem això, entrava en el Parlament una ILP sobre la renda garantida, 
amb un acord explícit de poder-ho treballar d’una manera ràpida –per tant, de treballar-ho 
al llarg d’aquest any– i, per tant, de revertir-ho totalment i de tenir una oportunitat única 
com a país de tenir un terra social per a totes les persones, acompanyada d’unes mesures 
que incentivin tant la inclusió social com que incentivin el món laboral de l’entorn.

Llavors, en un moment, quan aquests comentaris que vostè ha tret de la premsa –que 
alguns els matisaré perquè no són realment així– es feien, era quan encara no s’havia 
començat la comissió de la ILP. En iniciar-se aquesta comissió de treball –que ara ja 
puc dir que hi hem estat treballant tot l’any–, implicat també el departament –per tant, 
anant-nos trobant com a departament amb la comissió de la ILP–, i veient que hi havia 
voluntat de grups polítics, també, d’arribar a acords –per tant, no era només un tema de 
la ILP, sinó que hi hauria acords–, vam considerar oportú esperar a fer els canvis a la 
renda mínima per poder fer aquest salt, que representava un salt quantitatiu quant a per-
sones, però sobretot representava un salt qualitatiu totalment en concepte, en conceptu-
alització del que és la renda mínima al fet que fos una renda garantida –per tant, la con-
ceptualització d’un terra social i també de la inserció.

Per tant, disculpes si es va creure..., i allò que vaig dir en un primer moment, jo crec 
que ho he anat explicant. I a premsa, a part d’aquests, pot treure articles de premsa on 
explico exactament això: que no tenia sentit fer un canvi quan al cap de quatre mesos o 
mig any el podíem fer. La comissió de la ILP anava..., o sigui, anava progressant, tant 
aquí al Parlament com en les converses que teníem com a departament amb els pro-
motors de la ILP. És veritat que hi ha un moment que, quan fas qualsevol negociació 
–i la gent que hem estat en negociacions ho tenim clar–, queda encallat, perquè evident-
ment un presenta una part blanca i l’altre negra, i hem d’arribar al gris, que hi estiguem 
d’acord tots. Però sí que han anat avançant. I, per tant, era absurd canviar tota una nor-
mativa, posar en joc tota una sèrie de serveis jurídics a disposició per canviar una petita 
cosa, quan el que volem canviar és la conceptualització i l’entorn d’aquelles persones 
que ho pateixen.

Jo crec que en aquests moments estem en disposició de dir que tenim una oportuni-
tat única. Aquesta oportunitat única, que deia: que sigui dret subjectiu, per primera ve-
gada a país, no una renda mínima sinó un terra social per a totes les persones; que això 
afavorirà en tots aquells temes que hem estat parlant abans també, perquè de vegades 
la dependència no és només física, sinó que és de l’entorn. I, per tant, aquelles persones 
més vulnerables poden aconseguir, per una vegada, una vida independent tal qual, amb 
una renda que els sigui garantida i que, per tant, doni aquest impuls.

Dit això, per tant, estem en aquests moments. Què he dit ara? I quan he explicat això 
mateix que estic explicant ara en comissió, a premsa..., i això ja dic que ho poden tro-
bar en diferents articles. He dit, ara: si no avancem és evident que no tardarem més. Ara 
estem en un punt que jo crec que és d’inflexió, que ja s’ha progressat molt, però que ara 
hem d’arribar a un acord. Si ara, pel que sigui, no arribem a aquest acord, tot allò que 
vam prometre de cara al 2017 segur que ho fem. I tot allò que vam prometre era que hi 
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hagués un acompanyament a la renda mínima, diferent, que es convertís en dret subjec-
tiu si tenien aquells condicionants –i parlàvem d’uns condicionants determinats. 

I volia aclarir alguns d’aquests condicionants. Per exemple, algun grup havia tret 
que jo havia dit, doncs, que la renda mínima havia d’anar acompanyada de l’escolarit-
zació dels infants; que hi havia d’haver uns cursos de formació. I algú, com sempre, ho 
va manipular dient que això era comprensió de la llengua. Jo volia remarcar que això 
ho fan totes les persones, que és obligació de qualsevol persona que ostenta la pàtria po-
testat dels infants, sigui beneficiari de renda mínima o no –per tant, de tot l’univers de 
pares–, que hi hagi la universalització en l’escolarització. I, per tant, aquest era un tema 
en què l’accés a la prestació de renda mínima no canviava. Per tant, dir que una perso-
na que rep la renda mínima ha de tenir els fills escolaritzats, jo crec que ho podem dir 
d’aquestes persones i totes les altres. Per tant, el canvi aquest. 

I l’altre, els temes de formació. Què hem fet mentrestant? Com que ens semblava, 
com deia al principi, no canviar la conceptualització, el que hem fet és incrementar els 
diners en aquelles accions que van acompanyades de la prestació que té. Llavors, com 
molt bé saben, aquestes mesures d’inserció laboral que hi ha en la renda mínima, al-
gunes, per exemple, el MARMI, que és conèixer el context laboral; treballar habilitats 
transversals; diagnosticar l’ocupabilitat d’aquelles persones..., el 2015 hi havia hagut un 
pressupost de 3.000.875. Tenim el mateix pressupost –i això ho saben pel pressupost 
prorrogat–, sigui perquè no ho va aprovar l’oposició, sigui perquè no ho vam saber nego-
ciar. I d’això mai he donat la culpa a l’oposició ni aquí, ni en Ple, ni a ningú, però sí que 
és una constatació que la negociació hi era i que preveia uns diners millors. I, per tant, el 
pressupost, per exemple, del 2017 puc dir que és cinc vegades aquest del MARMI. 

El 2016 el que hem fet és rescatar diners d’altres programes per dedicar-los aquí, en 
el MARMI. No tinc el resultat final, perquè no ha acabat el 2016 i en aquests moments 
no l’hi puc donar, però sí que ha sigut diferent. I, per exemple, també li puc dir que el 
suport a la contractació de persones receptores de renda mínima en empreses d’inser-
ció, a partir d’un programa del Servei d’Ocupació, el 2015 s’hi havia dedicat 4 milions. 
Aquest 2016 hi hem dedicat pràcticament 6 milions. Per tant, el que hem fet és millorar 
tot el que portava a l’entorn de la renda mínima.

Quant a entitats col·laboradores que facin la inserció també amb algun programa de 
renda mínima, més enllà de la contractació i del suport que donàvem com a programa, 
s’ha fet un acord amb diferents entitats que fessin un treball amb persones de renda mí-
nima. I aquí també puc dir que, a part del pressupost del 2015, que eren 500.000 euros 
en aquestes entitats, hi hem afegit 200.000 euros més, que és una convocatòria que va 
sortir més tard perquè s’havien esgotat els 500.000 –per tant, va sortir el 14 d’octubre 
d’aquest 2016–, per afegir i poder continuar avançant en la renda mínima. 

Més enllà d’això, el treball i formació, també, que també inclou que persones amb 
renda mínima puguin tenir aquesta inserció, aquests plans d’inclusió que estan gestio-
nats pel SOC; que, per cert, amb molt d’èxit, que ha esgotat la quantitat de diners. El 
2015 eren 12 milions i mig; aquest 2016 jo crec que tindrem una previsió d’uns 20 mi-
lions. Però, ja dic, no ho hem tancat, però hem hagut d’anar tornant a treure convoca-
tòries i ordres perquè es pogués anar afegint. I el mateix amb els joves que són fills de 
persones que tenen la renda mínima –per tant, joves susceptibles de rebre la renda mí-
nima o fills de perceptors de la renda mínima– que hi afegim alguns inputs de cara a 
l’any que ve. Per tant..., i encara està en estudi, però que sí que aquest 2016 també hem 
incrementat els diners.

Per tant, en general serien uns 40 milions d’euros que hem destinat a l’entorn de la 
recepció de les persones que estan rebent la renda mínima. Queda molta feina per fer. 
Saben que els requisits per als titulars de renda mínima n’hi han que no canviaran en 
renda garantida. Per exemple, un és estar empadronats a municipis de Catalunya –per 
tant, viure a Catalunya. Però sí que n’hi ha molts que està previst canviar-los. I que el 
meu compromís ferm i, per tant, com a Departament de Treball, és que si aquest punt 
d’inflexió de la renda garantida no avança, tot allò que havíem promès es farà l’any 
2017.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Diputat, vol vostè la paraula? Si no..., bé. 
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Raúl Moreno Montaña

Molt breument. No és ni tan sols per fer un apunt de..., portem molt de temps. Jo sí 
que li demanaria, consellera, que les dades estiguin al web, eh?, perquè no hi són. Les 
últimes són del 2015. (Veus de fons.) Sí, de beneficiaris de l’RMI. No sé si s’han de cer-
tificar o no, o quin és el procediment, però el normal, des del punt de vista de la trans-
parència, és que tots els diputats i els ciutadans puguin saber quantes persones reben la 
renda mínima d’inserció. I per preparar aquesta pregunta i altres coses hem de fer, com 
es pot imaginar, mans i mànigues per arribar a una dada que hauria de ser pública, no?

I, per altra banda, des del punt de vista de resposta, d’acord. És a dir, si no hi ha 
acord amb la renda garantida posaran en marxa les noves condicions de l’RMI. Jo 
m’hauria estimat més que –com no era necessari, segons algunes afirmacions, el nou 
pressupost– haguéssim avançat aquestes noves condicions perquè el conjunt de ciuta-
dans i ciutadanes ja es poguessin haver beneficiat d’aquestes noves condicions durant 
aquest any. I em sembla que la renda garantida ha vingut, diguem-ne, a donar una mi-
queta d’oxigen a una situació, que era els canvis de criteris de la renda mínima d’inser-
ció, que no es produïen.

Per tant, ho podrien haver fet abans; hauríem millorat les condicions d’ingrés de les 
persones de la renda mínima d’inserció i, per tant, hauríem contribuït que menys perso-
nes estiguessin al llindar de la pobresa.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Vol la paraula, consellera?

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí, només respondre al que m’acaba de dir el diputat. A veure, té raó, han de ser 
transparents i, per tant..., no sabia que no estaven penjades. Igual que aquestes que hem 
donat avui. Jo crec que no és donar-les al diputat, sinó penjar-les al web, perquè no so-
lament els diputats sinó tothom les han de poder veure. I el compromís és que aquestes 
dades les pengem al web igual que allò de la renda mínima; no hi ha cap problema. El 
que ens passa és que s’han de certificar. Per exemple, els números que jo he donat avui 
de programes del SOC fins al final del 2016 no els tenim. Per tant, costa molt, dia a dia, 
poder tenir les dades verificades, certificades i que siguin reals. Per tant... Suposo que la 
intenció és a final d’any, però, si no, ens cuidarem que sigui així. Però també a disposar; 
qualsevol dada que necessitin, per mitjà de l’ORI o personalment; saben que des d’un 
principi hem dit que transparència màxima i tot.

A mi també m’hauria agradat fer el canvi més aviat que ara, perquè tampoc imagi-
nava que la comissió promotora tardéssim tant de temps. I també ho dic clarament i..., 
parlant amb els promotors de la comissió promotora ens pensàvem que aniria més rà-
pid. I el que passava, que no ens semblava just que perdre efectivitat, de canviar ordres 
constantment, ens provoqués tenir col·lapsats tots els serveis jurídics, per ordres que ens 
pensàvem que en quatre o cinc mesos canviaríem. Per això, diguem-ne, que estem en un 
punt d’inflexió. 

I els usuaris jo crec que no s’han vist menys beneficiats, perquè aquest increment 
dels temes que acompanyen la renda mínima és cap a on hem d’anar. La renda no ha de 
ser només una prestació, ha de ser un acompanyament, ha de ser que se sentin acom-
panyats. I jo crec que aquest any, almenys pels inputs que ens arriben, és que se senten 
molts més acompanyats del que s’havien sentit en anys anteriors perquè els programes 
són molt més adequats i més al costat de les persones.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera i diputat. 
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Pregunta al Govern sobre el nombre de sol·licituds d’indemnitzacions 
per a dones víctimes de la violència masclista registrades el 2015

311-00050/11

I ara passarem a la bateria de preguntes del Grup Parlamentari de Ciutadans. La 
primera és sobre la violència masclista. I dono la paraula a la Carmen de Rivera. Dos 
minuts i mig per formular-la. 

Moltes gràcies.

Carmen de Rivera i Pla

Trigaré menys, presidenta. Gracias, consellera. Nuestra pregunta es relativa a las 
indemnizaciones que se hayan abonado como... También se hizo la pregunta en ene-
ro del 2015, enero o febrero del 2015; eran las indemnizaciones que se habían paga-
do durante el 2015 a aquellas mujeres víctimas de la violencia machista, y que en su 
artículo 47, en el artículo 47 de esta ley, se establece una indemnización en favor de 
estas mujeres que acrediten ser víctimas de la violencia machista. 

Querríamos saber a cuántas mujeres les han abonado esta indemnización prevista en 
la ley, que evidentemente no creo que resarza mucho, porque..., pero siempre viene bien; 
quizás, muchas veces, hasta para empezar una nueva vida.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Consellera, quan vulgui.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

En primer lloc, voldria explicar que la distribució de les competències en violència 
masclista com a govern vostè sap que és un tema transversal, que tenim la prevenció, la 
sensibilització, difusió i la subvenció a les entitats de dones que treballen en violència 
masclista, més la informació al territori a l’Institut Català de la Dona. Jo crec que ahir, 
justament, hi va haver la compareixença tant de la consellera de la Presidència com de 
la presidenta de l’institut, i van parlar d’aquests temes; que, en canvi, la primera atenció 
a les víctimes, l’acolliment en pisos i residències a les víctimes, i l’atenció als infants 
que vénen de famílies amb violència recauen en aquest departament, a la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància, però, a més a més, hi hem afegit protocols per a la preven-
ció i l’abordatge de l’assetjament sexual en el món laboral, a la Direcció d’Igualtat que 
tenim en el departament, eh?, això per dir.

Les indemnitzacions: l’import és, en el cas de les dones, com a conseqüència de la 
violència masclista, que pateixen seqüeles, lesions corporals..., és cinc vegades l’in-
dicador de la renda de suficiència; per tant, 2.845,60 euros cadascuna d’elles. I en el 
cas de les dones amb discapacitat reconeguda amb un grau igual o superior al 33 per 
cent, o en cas que la dona sigui seropositiva, augmenta un 25 per cent; per tant, són 
3.557 euros.

L’ajut econòmic: el total són 182 persones, però positives n’hi han molt poques 
perquè se n’han hagut de denegar. A algunes –84, precisament–, perquè estan..., és 
incompatible amb altres prestacions –jo crec que aquí, com a Parlament, s’hauria de 
fer un esforç perquè es pogués canviar aquest tema–; 30 no han acreditat dificultats 
en l’ocupabilitat –un altre dels temes que els priva de tenir..., i les que vam assistir, 
ahir, a l’acte que va fer el Parlament, ho vam parlar amb les entitats que hi havia, que 
aquesta és una altra problemàtica–, i 17 no acreditaven la situació de violència. Per 
tant, d’aquestes 182, s’han de restar totes aquestes denegacions a la indemnització; 
25, també, perquè no acreditaven les seqüeles, que és un altre dels temes que, judi-
cialment, s’ha de presentar.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera.
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Pregunta al Govern sobre les empreses o les entitats 
amb què ha subscrit contractes públics relatius als serveis socials 
en el període 2010-2015

311-00070/11

I ara sí que passaríem a l’altra pregunta, que és la 12.8, que és sobre contractes pú-
blics relatius als serveis socials. Té la paraula la senyora Elisabet Valencia; dos minuts 
i mig, si us plau.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; gracias, presidenta. Bueno, nosotros también realizamos esta pregunta al iniciar 
la..., prácticamente, la legislatura, en el mes de enero. Se ha tardado..., bueno, se tarda 
en contestar, prácticamente, un año. Era para hacernos un mapa de los contratos que 
se han realizado con el tercer sector social en los últimos cinco años, preguntamos del 
2010 al 2015. Era para ver si ustedes los podían especificar aquí, ante la comisión, y so-
bre todo hacer referencia a las contrataciones más importantes que se han realizado en 
estos cinco últimos años, si les constan. Y también queríamos preguntar sobre el 2016, 
las nuevas contrataciones con las empresas del tercer sector.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Consellera.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí. Bé, a aquesta pregunta, jo crec que la resposta la va donar la conselleria d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, en una pregunta parlamentària que 
vostès, a més, varen fer. Però a mi m’ha sobtat perquè és una informació que està en 
el portal de transparència del Registre públic de contractes de Catalunya; no solament 
conté la informació de quines són les empreses i les entitats, sinó que ja hi diu l’òrgan 
de contractació, el període de cerca, el procediment de l’adjudicació, el tipus de con-
tracte, la descripció del contracte, el codi del CPV –bé, el que és en contractes públics–, 
l’import de l’adjudicació, el nom de l’adjudicatari, el NIF de l’adjudicatari, les modifica-
cions, les pròrrogues i totes les resolucions de contracte. 

Jo..., respondre això, de tots els anys, m’hauria ocupat una hora; per tant, li recoma-
no que vagi al registre públic de concertació i els tindrà tots, amb tots aquests detalls 
que estic dient, des del 2010 fins al 2016, en aquests moments, concretament.

La presidenta

Moltes gràcies. Vol la paraula?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias por las aclaraciones. Supongo que en el momento en el que realicé las pre-
guntas no estaban publicados, no lo sé; pero lo tendremos en cuenta, ¿eh?

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. 

Preguntes al Govern sobre les residències per a gent gran de titularitat 
d’una corporació local amb les quals té un conveni de cofinançament 
i sobre el nombre de places de residències per a gent gran de titularitat 
de la Generalitat

311-00071/11 i 311-00072/11

I passem a dues preguntes més, 12.9 i 12.10, referents a residències per a la gent 
gran. La senyora diputada De la Calle, si us plau.

Noemí de la Calle Sifré

Bueno; en primer lugar, bueno, sumarme a las palabras del diputado Raúl Moreno i 
Elisabeth Valencia que, bueno, nosotros también..., en este caso, estas dos preguntas se 
hicieron a principios de año y la contestación llega en noviembre.
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Bueno, pues, a principios de año, le preguntamos con cuántas residencias para gente 
mayor de titularidad de otra administración o corporación tenía vigente un convenio de 
cofinanciación la Administración de la Generalitat. Le pedimos que indicase cada una 
de ellas y qué porcentaje de gasto cofinanciaba la Generalitat y cuántas estaban ocu-
padas. También le preguntamos por cuántas residencias, titularidad de la Generalitat, 
existían y cuántas estaban ocupadas.

En su respuesta..., su respuesta fue simple y llanamente decirnos que no existían 
esos convenios y remitirnos a un enlace del web de la Generalitat, concretamente a este 
buscador. Entonces, claro, me gustaría preguntarle si usted ve normal esta contestación, 
porque para colgar un enlace de una página web no hace falta una conselleria. 

¿Son incapaces de facilitar un listado o es que no quieren que se haga evidente la 
situación en la que se encuentran las residencias para gente mayor? Porque no es la pri-
mera vez que me quedo desconcertada, sobrecogida, pasmada, patidifusa y atónita por 
las explicaciones que nos da por escrito a algunas preguntas, ¿no?, que nos contesta su 
conselleria.

Entonces, retomando la pregunta, ¿seguimos en la misma situación de mayo, que es 
cuando nos contestó? Y, en caso afirmativo, ¿tiene usted previsto establecer algún conve-
nio con corporaciones locales para aumentar la oferta de plazas en centros residenciales?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Consellera.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Parada, atenta, desconcertada és el que sento jo quan em pregunten «conveni de 
cofinançament amb l’Administració de la Generalitat», perquè no n’existeix cap; per 
tant, és zero. Per tant, quantes residències de gent gran amb titularitat d’una corpora-
ció local té vigent un conveni de cofinançament amb l’Administració de la Genera-
litat? Zero. Quina despesa cofinancen amb l’Administració de la Generalitat els ens 
locals? Zero. Es sol·licita indicar quantes places existeixen en cadascuna d’elles i tam-
bé quantes d’elles estan ocupades? Zero. Realment, no necessitem una conselleria per 
respondre això, però potser tampoc un grup parlamentari ha de preguntar això.

La presidenta

Diputada, vol la paraula?

Noemí de la Calle Sifré

Bueno, también le preguntamos por cuántas residencias titularidad de la Generali-
tat existían y cuántas estaban ocupadas. Bueno, sus respuestas en esta comparecencia, 
en el día de hoy..., sus respuestas a las preguntas por escrito evidencian la necesidad de 
nuestra proposición de ley para mejorar la gestión y la transparencia de la Generalitat, 
en concreto en los servicios relativos a la dependencia. Porque transparencia no es col-
gar un enlace en la página web, eso es una transparencia de chichinabo. Transparencia 
es que la información sea útil y sea accesible, y si es solicitada por los miembros de los 
grupos de la oposición, que se facilite, porque, en caso contrario, lo que nos lleva a pen-
sar es que hay algo que esconder, ¿no?

Mire, en mayo afirmaron que no tenían ningún convenio de cofinanciamiento y lo 
ha vuelto a repetir. Entonces, señora Bassa, ¿a usted le parece normal firmar conve-
nios con la Asociación de Municipios por la Independencia, pero no con las corpora-
ciones locales, para atender a gente mayor o con dependencia? Ustedes se quejan de 
que el Gobierno del Estado no paga su parte, pero es que ustedes hacen lo mismo con 
los ayuntamientos, porque están delegando las funciones que debería hacer la mis-
ma Generalitat en los ayuntamientos o en estas corporaciones locales. Estas plazas 
de residencia debería ponerlas la propia Generalitat. ¿Puede recordarnos, por favor, 
la deuda que mantenemos con los ayuntamientos, que hace meses eran 700 millones 
de euros? 

En cualquier caso, deje de centrifugar su acción política hacia los ayuntamientos, 
porque esa irresponsabilidad, al final, quienes la pagan son los ciudadanos.

La presidenta

Gràcies, diputada. Consellera.
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La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; escolti, jo crec que el problema el tenen vostès, que no tenen el vocabulari adi-
ent, perquè convenis..., no existeixen. Per tant, jo... Tenim molts acords, tenim una 
manera de fer cofinançament de la Generalitat amb places de titularitat pública, con-
certades, col·laboradores, el que sigui. Ara, convenis... Llavors, primer, vostès pre-
parin bé la pregunta, mirin, a veure si saben el vocabulari adequat, i llavors... Ara, 
si vostè el que em pregunta és quantes places existeixen en cada residència i quantes 
estan ocupades, li ho responc amb molt de gust. Tenim 63.287 places, entre pròpies, 
col·laboradores i concertades. D’aquestes, li puc dir que les vacants d’aquestes pla-
ces, per rotació, és d’un 1 per cent –un 1 per cent. Per tant, estem sent eficients, estem 
treballant bé. 

I l’altra cosa és com estem parlant amb els ajuntaments. Tot el que és..., des del de-
partament, és un contracte programa amb entitats municipals de més de vint mil habi-
tants, amb acords un a un..., que, per cert, l’hem fet aquest any, amb un esforç de diàleg. 
L’últim que s’ha signat és..., precisament, fa quinze dies a l’Hospitalet, que és l’últim 
que hem signat; tots els altres ja es van signar abans de l’estiu, el mes de juliol. Per tant, 
constantment estem parlant amb els ajuntaments. I, des del meu departament, jo crec 
que mai, a nivell de departament, hem parlat amb l’associació de municipis per a temes 
socials. I, per tant, faci la pregunta a qui l’ha de fer, i faci el favor d’exercir més el voca-
bulari, d’exercir més què és el que ha de fer un diputat i de preguntar a cada comissió el 
que li pertoca.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. 

Preguntes al Govern acumulades relatives a la inspecció de centres 
i residències per a la gent gran

311-00172/11 a 311-00182/11

I ara tenim aquest bloc, que és sobre inspecció de centres per a la gent gran. Hi han 
onze preguntes, de la 12.11 a la 12.21. I la senyora Elisabeth Valencia..., té vostè la pa-
raula.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, por adelantado, que espero que no le moleste mi pre-
gunta, hay un interés en hacer la pregunta sobre inspecciones de residencia porque es 
que resulta que, desde nuestro grupo parlamentario, estamos muy preocupados por el 
modelo asistencial, y también coincidimos con ustedes en que debemos poner a la per-
sona asistida en el centro del modelo asistencial. Por eso preguntamos, y espero que no 
le moleste, ¿eh?

Ahora, centrándonos en la pregunta, sobre inspecciones realizadas entre enero de 
2014 a abril de 2016, nos dieron un total de 288 inspecciones. Queremos preguntar 
cuántas pertenecen a residencias públicas y cuántas pertenecen a residencias privadas, 
por tener una idea del mapa en sí.

Después, queríamos preguntarle sobre..., en el caso de que no se resuelvan las inci-
dencias, qué actuaciones tiene previstas el departament para..., como método para ac-
tuar en caso de no resolución de incidencias sobre residencias.

Después, queríamos preguntarle sobre los protocolos. Si los protocolos son homogé-
neos y si son objetivos. Si se puede considerar que hay un protocolo, hay un modelo ho-
mogéneo para..., que tienen que seguir todas las residencias en temas de inspecciones, y 
si hay criterios objetivos sobre el famoso checklist. 

Después, en relación con las visitas sobre las inspecciones, sabemos que se han rea-
lizado 458 a las residencias de titularidad pública; en el caso de visitas a las residencias 
de titularidad privada son 501. Queríamos preguntar sobre la periodicidad con que se 
realizan las inspecciones y el seguimiento que se realiza.

Y, después, también nos consta que se ha reunido con sectores residenciales, con 
Upimir, y, bueno, ha habido un compromiso de una revisión actual de inspección de re-
sidencias para adaptarla a la realidad actual, y se ha comprometido en que el servicio 
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esté centrado, pues, en el modelo hacia la persona. Le quería preguntar: ¿piensa modifi-
car esta ley? ¿Y para cuándo se prevé esta revisión del modelo asistencial?

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I té la paraula la consellera.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

(La consellera comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no 
n’han quedat enregistrats els primers mots.) ...diputada Elisabeth Valencia i agrair-
li que hagi volgut que les unim totes per poder-ho desenvolupar tot junt. Per tant, el 
tema és adequat al departament i, per tant, amb molt de gust contestaré. I sap que no 
hi ha cap inconvenient ni mai m’enfado; m’enfado quan són temes que no són del de-
partament.

Dir-li que, com vostè ha dit, existeix un protocol d’actuació de la inspecció en els 
serveis i els establiments socials en l’àmbit de la gent gran. L’objectiu és que tinguem 
aquest protocol, que establim les bases i els criteris d’actuació del personal inspec-
tor de la manera més transparent possible. Per tant, és un document perquè la visita 
de la inspecció sigui més operativa i homogènia, on s’hi donen totes les orientacions: 
la preparació de les actuacions –per tant, quines són les prioritats de l’actuació amb 
tota la seva programació–, com anirà el desenvolupament de la visita de la inspecció 
i quines són les condicions, tant funcionals com documentals, que ha de complir el 
centre.

Existeix un pla anual d’inspecció; per tant, és una eina de planificació que ens ser-
veix per definir aquestes prioritats. En aquest pla hi ha els objectius molt concrets, i 
amb caràcter general es prioritzen aquelles actuacions que sobretot serveixin per garan-
tir els drets de les persones usuàries, però que també identifiquin els serveis que poden 
incomplir greument les condicions materials i funcionals que puguin comportar un risc. 
Cada anualitat –i vostè ho ha dit, que això va ser un acord amb les entitats– es realitza 
aquesta memòria de les actuacions inspectores, que se’ls passa i que a final d’any es té 
el recull de tot, s’analitza quins són els compliments dels objectius, i les d’entitats dispo-
sen de deu dies per presentar al·legacions a l’acte de la inspecció i aportar la documenta-
ció requerida. Al mateix temps estem treballant amb les entitats per si hi ha més temes 
en què s’hagin de posar les inspeccions.

Per tant, a cada inspecció se li dóna un termini de deu dies per formular al·legació a 
tot l’informe que se’ls envia.

S’han identificat 288 incidències en inspeccions de residència per a la tercera edat 
durant el període des de l’1 de gener fins a aquest 2016. Als centres de gent gran li ho 
puc desglossar per demarcacions: demarcació de Barcelona, 243; demacració de Tarra-
gona, 19; demarcació de Girona, 13; de Lleida, 8, i a Terres de l’Ebre, 5. I de totes les in-
cidències, se n’han resolt favorablement 245 i desfavorablement 43, que aquestes són les 
que..., els han obert un expedient sancionador. Que vostè em preguntava què es fa quan 
es troba una incidència. Per tant, en tres anys s’han resolt favorablement el 85 per cent 
de les incidències que s’han detectat, siguin incidències a condicions funcionals –per 
tant irregularitats, per exemple, en la medicació, en l’alimentació, en la manca d’higie-
ne–, o condicions materials del centre.

Dels dos blocs, li puc dir que s’han realitzat 458 visites d’inspecció a residències de 
gent gran de titularitat pública, i 501 visites a gent gran, però en entitat concertada, eh?, 
durant aquest període que li deia.

I al final de la sanció arribem..., o sigui, l’últim punt seria tancament de la residèn-
cia. Com que he dit que és anual, el pla..., per tant, si vol, això li ho passarem a final 
d’any, de veure quantes sancions s’han acabat de realitzar durant aquest 2016, i quines. 
Com que la sanció, doncs, no s’ha portat a terme o no s’ha fet, fins on hem arribat, per-
què hi ha algun tancament.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Vol la paraula, diputada? (Pausa.) No? Doncs, moltes 
gràcies.

Doncs, avui donem per acabada la comissió...
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Pregunta sobre les llistes d’espera per a accedir a residències públiques 
i concertades per a la gent gran

(Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) Un moment, un moment... No dono per acaba-
da la comissió?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Perdó: és que tenia una pregunta sobre la llista d’espera de residències, també. Hi 
havia una pregunta més.

La presidenta

Una pregunta més?

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí. 

La presidenta

Se m’ha passat. Un moment... (Veus de fons.) Jo les tinc totes agrupades, eh? Per 
tant, si... Té temps, eh?, si vol –té temps, si vol. Vol la paraula? 

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí, sí. Bueno, se ha hablado de la lista de espera de residencias, durante esta comi-
sión, y yo quería comentarles que cuando iniciamos la actividad legislativa yo realicé 
una pregunta parlamentaria para saber..., para tener la cifra, porque es que me fue bas-
tante imposible obtenerla. Entonces, se me dio una cifra de veinticuatro mil y pico per-
sonas, distribuidas por comarcas. Y, claro, es preocupante, la lista de espera que existe, 
porque teniendo en cuenta que la pensión media contributiva en Cataluña y en España 
–que para mí formamos parte de España– es de 930 euros, claro, yo me pregunto cómo 
esta persona..., sí, está en la lista de espera dos años, pero luego para acceder a una pla-
za privada lo tiene imposible, o sea, no la puede pagar. Entonces es un problema que 
existe, es un problema que me preocupa; a parte, me preocupa porque precisamente mi 
madre está en una lista de espera. O sea, lo tengo en primera mano. 

Claro, nos encontramos con que ustedes dicen: «La persona tiene derecho a elegir si 
quiere ir a una residencia o no quiere ir a una residencia». Yo encuentro que la persona, 
para mí, está muy bien en su casa siempre y cuando se pueda mantener. Pero, claro, po-
nerle una asistencia a una persona mayor cuesta mucho dinero. O sea, ¿su departament 
puede garantizar tener a una persona o una prestación que abarque a una persona en 
casa durante doce horas? Yo considero que francamente va a ser que no.

Entonces, la lista de espera, usted dijo en sede parlamentaria, en el Pleno, que iba..., 
que no llegaba a los cuatro años –la lista de espera media. Las entidades dicen que sí, 
llega a los cuatro años. Nosotros hemos realizado una pregunta parlamentaria para te-
ner estos datos. Usted ha anunciado la creación de un observatorio para tener datos 
sobre recursos residenciales... Yo considero que si el departament funcionase no haría 
falta un observatorio, a lo mejor. A lo mejor... Es una observación personal, pero, claro, 
para empezar he tenido que realizar la pregunta parlamentaria para tener los datos. En-
tonces, sobre lo que ha dicho el diputado del Partido Socialista, le..., bueno, le digo, otra 
vez, que necesitamos transparencia y necesitamos saber la lista de espera o que la per-
sona que vaya a entrar en una residencia sepa cuántas personas tiene delante. 

Ya está. Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Consellera, si vol contestar, si us plau...

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Contesto amb molt de gust, però jo crec que si es torna a escoltar la compareixença 
que hem fet ho hem explicat i ho he explicat molt clarament: necessitem l’observatori. 
A cap residència hi ha la mateixa quantitat de llista d’espera. A cap residència hi ha la 
mateixa quantitat del temps d’espera. Està cronològicament..., la gent s’hi apunten i, per 
tant, estan per llista cronològicament.

I ho he dit molt clar: aquella resposta que li varen donar de 24.235, amb un treball de 
trucar un per un la gent que estan en llista d’espera, perquè, com..., si la seva mare està 
apuntada, deu estar apuntada en tres residències... (Veus de fons.) Doncs, és el dret que 
té i..., es pot apuntar en tres residències, i això està molt clar per la llei. D’aquesta llista, 
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quan ha sigut l’hora –i precisament ara ho hem hagut de fer amb les places i, per tant, li 
puc dir que des del departament, ho he dit abans, hem trucat una per una les persones que 
cronològicament estan a les primeres llistes–, 9.790, a dia d’avui, ens han dit que «no, 
gràcies. Estava número 1, o 2, o 3 o 4 a la llista, i, per tant, no m’interessa entrar-hi.»

Per tant, escolti, alguna cosa vol dir, no?, això. Per tant, espero que la seva mare en-
tri al més aviat possible, però torni a mirar la compareixença i veurà... I depèn de la re-
sidència... I la convido, si vol, ara el mes que ve n’obrim una a Barcelona, que s’ha inau-
gurat fa poc; per tant, ja... Jo crec que ja quasi està plena, però potser si està en aquell 
entorn, i estant a la llista apuntada, podrà entrar-hi.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera.
I ara sí: moltes gràcies a tots, consellera i acompanyants, per venir i per aquesta àm-

plia exposició. Fins a la propera. Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dues del migdia i onze minuts.
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