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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació dels treballadors 
dels dos restaurants tancats a la platja Llarga de Tarragona com a base de la licitació 
d’aquests espais. Tram. 250-00560/12. Yolanda López Fernández, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 231, 115).

2. Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans. Tram. 250-
00617/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 67; 
esmenes: BOPC 287, 4)

3. Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet. Tram. 250-
00627/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 249, 77; esmenes: BOPC 
287, 5).

4. Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència. 
Tram. 250-00635/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
255, 27; esmenes: BOPC 287, 6).

5. Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les famí-
lies nombroses. Tram. 250-00636/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 255, 27; esmenes: BOPC 287, 6).

6. Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell. Tram. 250-
00639/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 31; 
esmenes: BOPC 287, 6).

7. Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la infància. Tram. 
250-00642/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 
34; esmenes: BOPC 287, 7).

8. Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una indústria viable a 
Sant Joan Despí. Tram. 250-00660/12. Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Jordi Albert i Caballero, del Grup Parlamentari Republicà, Pol Gibert Horcas, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Yolanda López Fernández, del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 261, 45).
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9. Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les persones amb 
trastorn mental orgànic. Tram. 250-00679/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 261, 67; esmenes: BOPC 293, 25).

10. Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació del grau de 
discapacitat. Tram. 250-00680/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 
68; esmenes: BOPC 293, 25).

11. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració per a la revisió 
del procediment d’avaluació del grau de discapacitat. Tram. 250-00681/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 261, 69; esmenes: BOPC 293, 26).

12. Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile 
World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre 
dones i homes. Tram. 250-00731/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 294, 20; esmenes: BOPC 322, 10).

13. Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis socials i d’ac-
cés a aquests serveis per a les persones amb trastorn de l’espectre autista. Tram. 
250-00748/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 25; esmenes: 
BOPC 350, 19).

14. Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per a l’atenció 
precoç del trastorn de l’espectre autista. Tram. 250-00749/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 303, 26).

15. Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a les persones 
amb trastorn de l’espectre autista. Tram. 250-00751/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 303, 28; esmenes: BOPC 350, 20).

16. Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública per a la gent 
gran a Pineda de Mar. Tram. 250-00762/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 309, 27).

17. Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les subvencions de la Di-
recció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Tram. 250-00768/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 320, 45; esmenes: BOPC 350, 21).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació 
dels treballadors dels dos restaurants tancats a la platja Llarga de 
Tarragona com a base de la licitació d’aquests espais
250-00560/12

PRESENTACIÓ: YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP CATECP

Reg. 24862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2018

A la Mesa del Parlament
Yolanda López Fernández, diputada, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre L’establiment de base de licitació per a la recontractació de treballadors de  
restaurants en espais públics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió   
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 30 de novembre, la Generalitat de Catalunya va executar el tancament 

de dos restaurants de la Platja Llarga situats en un espai de l’antiga Ciutat Residen-
cial de Tarragona, malgrat la calor mediàtic dels mitjans locals i la ciutadania que 
ha transmès el seu suport a els regent, treballadors i treballadores dels mateixos, a 
través de les xarxes socials i de plataformes com change.org, on es recollint més de 
5.000 signatures en més de dues setmanes.

Un tancament que ha portat a l’atur a més de 25 persones.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha anunciat que realitzarà un amb-curs 

públic per a la licitació de tots dos espais de restauració durant els propers mesos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-

ta la següent: 

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Establir com a base de la licitació de tots dos espais, la recontractació dels 

treballadors i treballadores que van ser acomiadats després del tancament dels res-
taurants el passat 30 de novembre, per part de la nova empresa que adquireixi l’ad-
judicació del contracte públic.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2018
Yolanda López Fernández, diputada; Susanna Segovia Sánchez, portaveu,  

GP CatECP
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26763 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per aturar el maltractament a les persones grans, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dia 15 de juny diverses entitats es van aplegar per tal de manifestar el 

seu absolut rebuig al maltractament a les persones grans i fer pública la seva volun-
tat de treballar conjuntament per eradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilit-
zació i les accions enfront el maltractament.

L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un «procés de discri-
minació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat avan-
çada pel sol fet de ser velles» (R. Butler), i és aquesta discriminació el substrat de 
moltes situacions de maltractament a les persones grans.

L’OMS estima que 1 de cada 10 persones grans pateix maltractament, i aquesta 
xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos.

El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per sentiments 
contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por 
a represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per causa d’un dete-
riorament cognitiu.

Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en 
diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament psi-
cològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandó i altres  vulneracions 
de drets.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer accions conjuntes i coordinades amb entitats i administracions per preve-

nir el maltractament a les persones grans.
2. Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament, 

la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gra-
tuït i confidencial per a persones grans maltractades.

3. Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció d’aque-
lles persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, Assistent, Patri-
moni protegit, etc.), així com de les mesures de protecció per aquelles persones que 
no poden decidir per elles mateixes (Incapacitació i Mesures cautelars).

4. Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a fa-
miliars, institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.

5. Involucrar els mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones grans i 
en la divulgació del maltractament a la gent gran.

6. Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltracta-
ment a les Persones Grans, el 15 de Juny.
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7. Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32229 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 07.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32229)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Intensificar les accions conjuntes i coordinades dutes a terme entre entitats i 
administracions per prevenir el maltractament a les persones grans.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió 

2. Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament, 
la denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’com per exemple un telè-
fon específic, gratuït i confidencial per a persones grans maltractades.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3. Continuar difonent els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protec-
ció d’aquelles persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, Assis-
tent, Patrimoni protegit, etc.), així com de les mesures de protecció per aquelles per-
sones que no poden decidir per elles mateixes (Incapacitació i Mesures cautelars), 
en el marc de les accions desenvolupades dins del «Primer Pla d’acompanyament i 
protecció a les persones grans de Catalunya».

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Seguir emprenent i intensificar la difusió d’accions de sensibilització, infor-
mació i formació que arribin a familiars, institucions, professionals, persones grans 
i la resta de la societat.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 27310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, 

 Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la atención a la dependencia en Ripollet (Va-
llés Occidental), para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Uno de los grandes retos de nuestra sociedad actualmente es afrontar el progresi-

vo envejecimiento de la población, lo que obliga a desarrollar políticas para ofrecer, 
entre otros, los servicios adecuados para dar respuesta a las crecientes necesidades 
sociales en atención residencial para personas mayores en situación de dependencia.

La comarca del Vallés Occidental es una comarca con alta densidad de población 
y un alto nivel de envejecimiento, cuyas necesidades de residencias y centros de día 
no están cubiertas.

En la misma línea, la programación territorial de servicios sociales especializa-
dos 2015-2018 de la Dirección General de Protección Social (Departament de Tre-
ball, Afers Socials i famílies) destaca que la comarca del Vallés Occidental, a la que 
pertenece el municipio de Ripollet, es una zona de alta prioridad en la que se nece-
sita la construcción de residencias por la demanda existente y la falta de recursos.

Ante esta circunstancia, los grupos que componen el Pleno Municipal de Ripo-
llet han mostrado un amplio consenso político a la hora de constatar la necesidad 
de inversión para la construcción de equipamientos de atención a la dependencia, 
aprobando una moción impulsada por la Asociación Club de Jubilados y Pensionis-
tas de Ripollet.

Cataluña encabeza el ranking de comunidades autónomas con mayor lista de 
espera en Dependencia, y son necesarias inversiones presupuestarias para llevar a 
cabo los proyectos que garanticen la dignidad de las personas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Aumentar el número de plazas residenciales públicas o en régimen de concier-

to para la tercera edad, los centros de día y viviendas tuteladas, y el número y las 
cantidades de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV).

2) Actualizar las ratios de personal y mejora de los módulos económicos y ga-
rantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.

3) Firmar los convenios necesarios con el Ayuntamiento de Ripollet para la ce-
sión de solares y/o equipamientos de titularidad municipal para la construcción de 
nuevas residencias públicas o en régimen de concierto.

4) Impulsar la construcción en Ripollet de viviendas tuteladas o servicios para 
personas mayores, como alternativa a los centros residenciales más asistenciales.

5) Incluir la partida presupuestaria necesaria, en los próximos presupuestos de la 
Generalitat, para dar cumplimiento a esta propuesta de resolución.
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6) Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual, diseñar un mapa comple-
to de los recursos de atención a la dependencia en el Vallés Occidental, desarrollan-
do un plan para completar las carencias que se detecten y calendarizando su entrada 
en funcionamiento en el menor tiempo posible.

Palacio del Parlamento, 23 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Noemí de la 

Calle Sifré, diputades, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32228 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 07.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32228)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició 

1. Augmentar el nombre de places públiques residencials per a la gent gran tenint 
en compte la planificació i programació 2020-2023 i la disponibilitat pressupostària 
i el nombre i quantitat de Prestacions Econòmiques Vinculades. Pel que fa el centre 
de dia i habitatges tutelats es tindrà en compte amb la revisió i implantació de nous 
models més comunitaris.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Actualitzar les ràtios de personal i millora de dels mòduls econòmics a través 
d’un grup de treball entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, pa-
tronals i sindicats, dins el marc de la negociació col·lectiva, que permeti garantir les 
millores laborals dels professionals del sector.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Signar un conveni amb l’Ajuntament de Ripollet per acompanyar-los amb la 
concertació de places públiques.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

4. Impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Ripollet serveis d’unitats de con-
vivència i plataformes de serveis per a persones grans, per promocionar l’autonomia 
personal d’aquestes.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició

6. Partint d’un estudi detallat de l’oferta actual, dissenyar un mapa complet dels 
recursos d’atenció a la dependència al Vallès Occidental en el marc de la planifica-
ció i programació territorial de Catalunya 2020-2023, desenvolupant un pla per a 
completar les carències que es detectin i calendaritzant la seva entrada en funciona-
ment en el menor temps possible.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència
250-00635/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Pla d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les polítiques en infància i adolescència es duen a terme mitjançant el pla 

d’atenció integral a la infància i l’adolescència i en períodes quadriennals, tal com 
estableix l’article 21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència, concretant el desplegament del Pacte per a la infància, establert en el 
mateix Pacte i en el Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les 
taules territorials i locals d’infància.

El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 - 2018 ha exhaurit la 
seva vigència. Enguany, el Govern de Catalunya no ha presentat cap nou pla per a un 
nou període quadriennal, així com tampoc ha iniciat un procés participatiu amb les 
entitats del sector de la infància que permeti preveure una aprovació d’un pla nou.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, durant 

el segon trimestre del 2019, el nou Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia 2019-2022, atès que l’actual pla ja s’ha exhaurit. El Pla està establert per l’article 
21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, per 
donar compliment a l’Annex 2 del Pacte per a la Infància.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32227 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 07.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32227)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, durant 
el tercer trimestre del 2019, el nou Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescèn-
cia 2019-2022, atès que l’actual pla ja s’ha exhaurit. El Pla està establert per l’article 
21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, per 
donar compliment a l’Annex 2 del Pacte per a la Infància.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Les famílies amb tres fills o més (menors de 21 anys, o de 26 si estudien) són 

considerades famílies nombroses a Catalunya, que poden sol·licitar el títol de famí-
lia nombrosa per gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i establi-
ments comercials.

Per altra banda, les famílies formades per un o més fills (menors de 21 anys, o 
de 26 si estudien) que conviuen amb una sola persona progenitora i en depenen eco-
nòmicament, poden sol·licitar el títol de família monoparental que també els permet 
accedir a avantatges en els mateixos àmbits que les famílies nombroses, però amb 
algunes diferències.

La diversitat en les famílies catalanes ha empès els poders públics i a les admi-
nistracions a portar a terme polítiques específiques que beneficien tant les famílies 
nombroses com monoparentals, però aquestes no són comparables. El col·lectiu de 
famílies nombroses, a partir de les seves reivindicacions socials i atès que la seva 
presència a la nostra societat és molt anterior al reconeixement de les famílies mo-
noparentals, gaudeixen d’avantatges en prestacions, educació, cultura, transport, en 
la selecció de personal, on en l’àmbit del lleure, entre d’altres, tan en l’àmbit auto-
nòmic com estatal.

Per la seva part, les famílies monoparentals, que són les que, com a col·lectiu, en-
capçalen la població amb un major risc d’exclusió social, que afecta de forma molt 
majoritària a les dones joves, disposen també d’alguns avantatges en àmbits similars 
als de les famílies nombroses, però amb prestacions menors.

Aquestes diferències en les prestacions han estat durant molts anys criticades per 
les famílies monoparentals, que reivindiquen un accés en igualtat de condicions als 
avantatges de les famílies nombroses.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a equiparar totes les 

prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions que contempla el Govern per a les 
famílies nombroses a Catalunya, a les famílies monoparentals: això inclou beneficis 
fiscals, preus de transport, taxes i preus relacionats amb els estudis i l’expedició de 
documentació, accés a places escolars, import de subministraments i béns culturals, 
entre d’altres.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32226 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 07.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32226)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta els organismes competents a treballar per ten-
dir a l’equiparació de prestacions, ajudes, descomptes i d’altres accions existents per 
ajudar aquells models de famílies que més ho necessiten, com les nombroses o les 
monoparentals, sempre tenint en compte el criteri de progressivitat.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 27775 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El transport adaptat és un servei social complementari de suport als serveis so-

cials d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o dependència. La ti-
tularitat del servei a tot Catalunya és de la Generalitat de Catalunya. La Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’annex «Catàleg classificat de serveis i pres-
tacions del Sistema Català de Serveis Socials» preveu el transport adaptat amb el 
núm. 1.2.3.1.4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, de serveis socials, en l’Annex 1,  
«Prestacions de la xarxa de serveis socials d’atenció pública», l’apartat 1, «Prestaci-
ons de serveis» indica el transport adaptat (núm. 1.2.2.1.3).

A la comarca del Pla d’Urgell, l’entitat titular del seu exercici és el Consell Co-
marcal. L’article 27.2 de la Llei 12/2007 diu que els municipis i altres ens locals 
«poden exercir competències pròpies de l’Administració de la Generalitat» en ma-
tèria de serveis socials «per via de delegació, d’encàrrec de gestió o de fórmules de 
gestió conjunta».

El Consell Comarcal presta el servei del transport adaptat en virtut del Contracte 
Programa de Benestar Social per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre 
el Departament de Treball, Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
i el Consell Comarcal del Pla d’Urgell en matèria de serveis socials, altres progra-
mes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. Així, la prestació del servei de 
transport adaptat és responsabilitat del Consell Comarcal del Pla d’Urgell mentre 
que s’assigna al Departament de Treball, Benestar Social i Família l’aportació eco-
nòmica necessària, així com mitjans humans i materials.

A principis de l’any 2018, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell  va adquirir 
una nova furgoneta amb capacitat per a set persones per donar servei a les persones 
que necessiten transport adaptat, un vehicle que va permetre incrementar la capaci-
tat i la funcionalitat del servei, però que hores d’ara és insuficient.

Actualment, algunes de les persones amb discapacitat beneficiàries d’aquest ser-
vei no disposen de plaça durant els 5 dies laborables de la setmana per ser traslla-
dades als seus centres ocupacionals. La manca de places fa que alguns d’ells només 
puguin anar al centre ocupacional dos cops per setmana, el que significa un atac di-
recte als seus drets com a persones amb discapacitat, una vulneració del seu dret a 
rebre un servei de transport al qual tenen dret i, a més, incrementa el seu aïllament 
social i dificulta el seu dret al treball.

A més de ser un servei insuficient, els usuaris han de pagar 4,34 € cada dia que 
l’utilitzen. Per tant, des del punt de vista de la rendibilitat del servei, tampoc hi ha, a 
priori, cap justificació per ampliar i assegurar que el servei arribi a totes les persones 
amb discapacitat que ho sol·licitin.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir el transport adaptat a totes les persones amb discapacitat que ho sol·li-

citin del Pla d’Urgell, tal com recull la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
2. Realitzar, en el termini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 

resolució, les accions oportunes amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell per asse-
gurar que totes les persones amb discapacitat del territori poden accedir en transport 
adaptat públic als seus centres ocupacionals o centres especials de treball durant tots 
els dies laborables.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32225 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 07.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32225)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Col·laborar en la prestació del servei de transport adaptat a totes les persones 
amb discapacitat que ho sol· licitin del Pla d’Urgell, tal com recull la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la 
infància
250-00642/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 27831 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Jéssica Albiach Satorres, presidenta, Yolan-

da López Fernández, diputada, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la preven-
ció de l’abús sexual en la infància, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Són múltiples les declaracions, cartes i convencions que a nivell internacional 

protegeixen els drets de la infància per tal d’assegurar la inclusió social i una atenció 
adequada dels nens i nenes. Concretament, la Convenció dels Drets dels Infants és 
un tractat internacional que reconeix els drets durant la infància i que, en el seu ar-
ticle 19, recull el dret dels infants a viure sense cap tipus de violència i, per tant, tota 
la infància té dret a ser protegida contra els abusos i l’explotació sexual. En aquest 
sentit, és realment preocupant i alarmant la situació del infants envers les violències 
sexuals, i, en els últims temps, hem vist com la preocupació social ha anat creixent a 
Catalunya envers l’abús sexual després de la descoberta de diversos casos mediàtics.

De fet, la resolució 137/II aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 1987, el 
pacte per a la Infància a Catalunya de l’any 2013, o la Moció 6/XI aprovada per 
unanimitat l’anterior legislatura, entomen el compromís institucional de lluitar con-
tra l’abús sexual durant la infància, amb una atenció adequada i especialitzada per 
a les víctimes.

Tot i la manca de dades sobre l’abús sexual infantil, una de les pitjors formes de 
violència contra la infància, sabem que 1 de cada 2 víctimes d’abús sexual que es 
denuncia a Catalunya és una nena o un nen. Cal tenir en compte que el pitjor pro-
blema de l’abús sexual infantil és el secret i els tabús que l’envolten i que, per tant, 
molts casos romanen ocults. Només un 15% dels abusos sexuals infantils es denun-
cien ja que és difícil que un infant entengui la situació com un abús o bé per por, 
vergonya o intimidació i, per tant, l’abús sexual infantil acaba amb l’encobriment i 
la impunitat. Entitats com Save The Children asseguren que els estudis puntuals duts 
a terme a Catalunya sobre prevalença de l’abús sexual infantil mostren que un 17% 
de la població (el 15,5% dels nois i el 19% de les noies) ha patit abús sexual durant 
la infància.

Per tant, cal avançar especialment en la prevenció d’aquest tipus de delictes,  
ja que està constat que programes de prevenció redueixen a la meitat les possibilitats 
que una nena o nen pateixi abús sexual. Alhora, cal millorar en la protecció, així 
com en el diagnòstic, tractament i rehabilitació que s’ofereix a les víctimes d’abús 
sexual infantil. El sistema català de protecció de la infància segueix deixant molts 
infants desprotegits i la manca de recursos especialitzats així com de coordinació 
intra i interdepepartamental formen part de la realitat més urgent que cal combatre 
des del Govern i les institucions.

Un dels principals problemes el trobem també en el procés judicial que han de 
passar els nens i nenes víctimes d’abús sexual. Una vegada s’ha interposat la de-
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núncia els infants tornen a explicar els fets una mitjana de 4 vegades. La prova pre-
constituïda, que permet que la declaració de l’infant sigui gravada davant del jutge 
el més aviat possible i només es produeixi una vegada, s’utilitza només en el 33,3% 
dels casos. A més, la mitjana dels processos dura uns tres anys i en el 38% dels ca-
sos a nivell estatal s’ha atenuat la pena per «dilació indeguda». Per tant, el procés 
judicial provoca una revictimització o victimització secundària de l’infant que ha de 
passar diversos cops per la declaració i fer front a un procés llarg i traumàtic. Una 
revictimització que també pateix en el circuit d’atenció, ja que l’infant ha d’explicar 
el relat de la violència patida en repetides ocasions, com en centres hospitalaris o 
serveis socials.

En diversos països del nostre entorn, com Suècia, Noruega o Dinamarca, els re-
cursos d’atenció a nens i nenes que han patit abusos sexuals s’articulen en les ano-
menades Cases dels Infants (Barnhaus) per tal de donar resposta a les necessitats 
específiques que requereixen els menors víctimes d’abusos sexuals, molt diferents 
que en els casos de víctimes adultes. Es tracta d’un únic espai on es coordinen ser-
veis socials, jutjats, policia i sistema sanitari per tal d’evitar que l’infant hagi d’acu-
dir a múltiples institucions i repetir el seu relat més d’una vegada. D’aquesta manera 
el nen o nena explica la seva història una única vegada, evitant la descoordinació 
entre el àmbits implicats i la revictimització de l’infant. En els països on funcionen 
aquests Cases dels Infants les dades indiquen que augmenta el nombre de condem-
nes, la policia i serveis socials treballen de manera més coordinada, i alhora el trac-
tament i teràpia arriba a més nens i nenes.

Per tant, i tal com estableix la LDOIA, cal crear recursos especialitzats, univer-
sals i públics, com ja passa a altres Comunitats Autònomes, que donin resposta a 
tots els infants víctimes d’abús sexual sense excepció i assegurant un accés territo-
rial equitatiu. És urgent garantir els drets de totes les víctimes d’abusos sexuals in-
fantils i una protecció eficaç de tots els nens i nenes enfront els abusos, fent visible 
una realitat encara oculta i infravalorada a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Establir els instruments necessaris en tots els àmbits, augmentant i reforçant 

els serveis socials d’informació, atenció, suport i recuperació integral, i garantint 
que els recursos d’atenció són especialitzats, públics, gratuïts i universals, amb un 
accés equitatiu a tot el territori català, per tal de combatre la violència sexual en la 
infància.

2. Promoure i garantir, a partir de les mesures adequades, la presa de declaració 
gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, amb l’objectiu d’as-
segurar una única declaració en un espai segur i amigable i amb mètodes apropiats, 
evitant així la revictimizació de l’infant i assegurant que el seu testimoni pugui ser 
el més acurat possible. Garantint així la protecció i seguretat dels nens i nenes vícti-
mes d’abusos sexuals amb la salvaguarda de la seva identitat i reforçant la protecció 
i acompanyament psicològic, educatiu, jurídic i de seguretat.

3. Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la in-
fància previstos en la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, prenent com a model les «Cases dels Infants» amb l’objec-
tiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, serveis socials, policia 
i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels nens i nenes víctimes 
de violència sexual, dotant tots els professionals de la formació especialitzada ne-
cessària.
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4. Crear les eines necessàries per tal de poder prevenir i actuar en els casos de 
ciberassetjament (groomin i sexting) i altres perills existents en les xarxes socials i 
internet envers l’abús sexual a menors d’edat.

a. Dotar a les famílies i als professionals del camp educatiu de la formació i es-
tratègies cognitives, emocionals i tècniques per fer un bon ús de les xarxes i detectar 
possibles casos d’abús.

b. Reforçar l’associacionisme juvenil per tal de donar alternatives d’oci infantil i 
juvenil, així com promoure accions que potenciïn l’associacionisme i les xarxes de 
suport entre menors.

5. Regular legalment els protocols relacionats amb l’abús sexual infantil perquè 
siguin decrets autonòmics de compliment obligatori, amb l’objectiu d’evitar la des-
coordinació entre institucions i garantir una atenció adequada i gestió àgil, tenint en 
compte els següents aspectes: 

a. Cal desenvolupar polítiques de coordinació eficaç i multisectorial, facilitant 
vinculacions transversals i efectives, així com la coordinació intra i interdeperta-
mental i entre els diferents àmbits i nivells institucionals.

b. Els protocols han de ser adequats a les necessitats específiques dels infants 
víctimes de violència sexual i d’obligat compliment per tots els àmbits implicats. 
Per tant, cal garantir el coneixement adequat d’aquests protocols per part de tots els 
professionals.

c. Tots els centres educatius, públics, concertats i privats, han d’aplicar el proto-
col marc de detecció i gestió de casos de violència contra la infància, inclòs l’abús 
sexual, implicant  el personal docent, el personal administratiu i de serveis, les asso-
ciacions de mares i pares d’alumnes i de l’alumnat.

d. Establir consonància entre els protocols d’abusos sexual infantil i la llei 5/2008 
de del dret de les dones a eradicar la violència masclista, així com la llei 11/2014 
per a garantir els drets LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

e. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació dels protocols per tal 
de garantir el compliment del protocol d’actuació per part de tots els centres (amb 
independència de llur titularitat), de manera que incomplir-lo comporti les conse-
qüències tipificades per la normativa legal vigent, tal com s’ha de fer constar en el 
mateix protocol.

f. Introduir en el protocol la prevenció dels abusos sexuals i la mediació per a 
reparar els danys psicològics causats.

g. Estudiar els casos en els quals s’ha hagut d’activar els protocols per tal de po-
der analitzar els aspectes comuns i establir mesures de prevenció.

6. Assegurar l’educació sexual i afectiva des de la petita infància com element in-
tegrat en el currículum educatiu, establint materials estandaritzats adaptats a l’edat 
i impartits per personal amb la formació suficient, per tal de prevenir l’abús sexual. 
La formació sobre sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, compli-
citat, compromís i autoestima. La formació haurà de comprendre el reconeixement 
de situacions abusives i la manipulació emocional que fa l’abusador, així com les 
respostes que poden donar-hi els menors i a quines persones poden acudir per a re-
bre ajuda per tal de dotar als infants d’eines d’autoprotecció.

7. Crear recursos multidisciplinaris arreu del territori català, especialitzats en el 
diagnòstic, així com unitats específiques de salut mental que puguin oferir tracta-
ments de llarga durada per a víctimes d’abusos sexuals, incloent nens i nenes, ado-
lescents i persones adultes supervivents, que formin part de la cartera de serveis 
sanitaris públics de l’Institut Català de la Salut.

8. Garantir la reparació integral dels danys i prejudicis patits per les víctimes in-
fantils de violències sexuals, assegurant la restitució econòmica i moral de les vícti-
mes, per mitjà de les institucions que tenen aquesta finalitat.

9. Sensibilitzar i conscienciar a la societat en general, i als professionals en con-
tacte amb la infància i les famílies en particular, sobre l’abús sexual en la infància, 
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els mites existents i donar a conèixer l’obligació de notificar i comunicar qualsevol 
sospita en aquest sentit, per tal d’ajudar en la prevenció i la detecció de casos i per 
tal de lluitar contra el tabú que acompanya els abusos sexuals a menors.

10. Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els profes-
sionals de qualsevol àmbit relacionat amb la infància i l’adolescència per a detectar 
abusos sexuals i conèixer els drets dels infants, tenint en compte la importància dels 
àmbits sanitari i educatiu en la detecció de situacions d’abús sexual durant la infàn-
cia, i assegurant la coordinació i el treball en xarxa entre professionals.

a. Desenvolupar plans de formació específica per a l’equip d’assessorament tèc-
nic penal per garantir l’atenció de les víctimes i vetllar per la seva integritat; així 
com amb recursos formatius els jutges, magistrats i fiscals dels òrgans jurisdiccio-
nals competents en matèria d’abusos sexuals contra infants i joves.

11. Desenvolupar una campanya publicitària per disfunció i donar major conei-
xement del telèfon d’Infància Respon.

12. Manifestar al Govern Espanyol: 
a. La necessitat d’aprovar de manera urgent la Llei Orgànica per a l’Erradicació 

de la Violència contra la Infància, assegurant mesures específiques contra els abu-
sos sexuals.

b. La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual a infants 
amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que han patit abús sexual 
en la seva infància per, en primer lloc, entendre el que els hi ha passat i, en segon 
lloc, trencar el silenci que els permeti explicar-ho i denunciar-ho.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Jéssica Albiach Satorres, presidenta; 

 Yolanda López Fernández, Lucas Silvano Ferro Solé, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32231 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 07.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 32231)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

1. Garantir els instruments necessaris en tots els àmbits, augmentant i reforçant 
els serveis socials d’informació, atenció, suport i recuperació integral, i garantint 
que els recursos d’atenció són especialitzats, públics, gratuïts i universals, amb un 
accés equitatiu a tot el territori català, per tal de combatre la violència sexual en la 
infància.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Atès que el Departament de Justícia està preparat per portar-ho a terme, ins-
tar el TSJC perquè promogui i garanteixi, a partir de les mesures adequades, la 
presa de declaració gravada el més aviat possible i l’ús de la prova preconstituïda, 
amb l’objectiu d’assegurar una única declaració en un espai segur i amigable i amb 
mètodes apropiats, evitant així la revictimització de l’infant i assegurant que el seu 
testimoni pugui ser el més acurat possible. Garantint així la protecció i seguretat 
dels nens i nenes víctimes d’abusos sexuals amb la salvaguarda de la seva identitat i 
reforçant la protecció i acompanyament psicològic, educatiu, jurídic i de seguretat.



CTASF 18
30 d’octubre de 2019

17 Dossier

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició

3. Crear i garantir els recursos d’atenció especialitzada en abusos sexuals a la in-
fància previstos en la llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, prenent com a model les «Cases dels Infants» i tots aquells 
existents amb l’objectiu de coordinar els diversos àmbits institucionals (sanitari, ser-
veis socials, policia i judicial) i donar resposta a les necessitats específiques dels 
nens i nenes víctimes de violència sexual, dotant tots els professionals de la forma-
ció especialitzada necessària.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De supressió

5. Regular legalment els protocols relacionats amb l’abús sexual infantil perquè 
siguin decrets autonòmics de compliment obligatori, amb l’objectiu d’evitar la des-
coordinació entre institucions i garantir una atenció adequada i gestió àgil, tenint en 
compte els següents aspectes: 

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

5.f) Introduir en el protocol la prevenció dels abusos sexuals i les mesures repa-
radores i restauratives per a reparar els danys psicològics causats.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació i supressió 

7. Crear recursos multidisciplinaris arreu del territori català, especialitzats en el 
diagnòstic, així com unitats específiques de salut mental que puguin oferir tracta-
ments de llarga durada per a víctimes d’abusos sexuals, incloent infants i adolescents 
i persones adultes supervivents, que formin part de la cartera de serveis sanitaris 
públics de l’Institut Català de la Salut.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació

11. Desenvolupar una campanya publicitària per a la prevenció de l’abús sexual i 
vies de denúncia a la ciutadania i als espais amb infants, adolescents i joves.
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Punt 8 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ocupació i d’una 
indústria viable a Sant Joan Despí
250-00660/12

PRESENTACIÓ: CARMEN DE RIVERA I PLA, DEL GP CS, SALOUA LAOUAJI 

FARIDI, DEL GP JXCAT, JORDI ALBERT I CABALLERO, DEL GP ERC, POL 

GIBERT HORCAS, DEL GP PSC-UNITS, YOLANDA LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

DEL GP CATECP, VIDAL ARAGONÉS CHICHARRO, DEL SP CUP-CC, SANTI 

RODRÍGUEZ I SERRA, DEL SP PPC

Reg. 28753 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Saloua 

Laouaji Faridi, portaveu a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Jordi Albert i Caballero, diputat del Grup Par-
lamentari Republicà, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, Vidal Aragonés Chicharro, portaveu a la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem, Santi Rodríguez i Serra, diputat Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de 
resolució a favor de l’ocupació i d’una industria viable i de futur a Sant Joan Despí 
i al Baix Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Gallina Blanca és una empresa emblemàtica a Sant Joan Despí. El 1955 es va 

decidir construir la planta productiva com una moderna factoria amb dimensions i 
capacitat de producció que superava els seus orígens de mètodes artesanals i d’orga-
nització familiar. La planta ha estat ampliada i completada amb serveis, maquinària 
i diferents edificis al llarg dels anys. Per aquesta factoria han passat moltes persones 
treballadores de diferents generacions de Sant Joan Despí. Parlem d’una empresa 
amb un important valor simbòlic i un important vincle afectiu amb els santjoanencs 
i les santjoanenques.

La plantilla ha assumit amb molta preocupació i una evident incertesa l’impacte 
a les seves vides personals i a les seves carreres professionals de la decisió imminent 
i unilateral de l’empresa de tancar la factoria i el procés productiu. L’alternativa es 
un trasllat a Bayobar (Osca) que tindria un efecte devastador i inviable per la im-
mensa majoria de les 70 famílies implicades entre l’ocupació directa i indirecta 
existent.

Aquesta situació ha situat als treballadors i treballadores en la necessitat de pre-
parar una estratègia que, des de la unitat de la plantilla i amb el pertinent assesso-
rament i acompanyament sindical, passa per encetar un període de mobilitzacions i 
sensibilització, adreçat al conjunt de la ciutadania per tal de revertir aquesta situació.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Continuar les converses i les qestions oportunes necessàries amb Agroalimen 

per tal que es puguin mantenir l’ocupació i els llocs de treball que hi ha actualment 
a la fàbrica de Gallina Blanca a Sant Joan Despí.
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2. Realitzar les converses i accions necessàries amb l’ajuntament de Sant Joan 
Despí per a garantir la continuïtat del projecte empresarial de Gallina Blanca a Sant 
Joan Despí, com a via de contribució al desenvolupament social i econòmic de la 
ciutat i de la comarca, on es garanteixin els llocs de treballs actuals.

3. Aprofundir en el desenvolupament de polítiques actives que garanteixin així 
que les ciutats del territori català no perdin sòl industrial. Entenent el principi que 
qualsevol ordenament del territori, s’ha d’orientar a garantir llocs de treball actuals  
i obrir oportunitats de futur, garantir polígons industrials competitius amb empreses i  
sectors innovadors, encarar les noves exigències i reptes del món del treball i estar 
al servei de un desenvolupament econòmic i social sostenible i inclusiu afavoridor 
de la igualtat d’oportunitats.

4. Analitzar i fiscalitzar amb total transparència i informació a la ciutadania ca-
talana, el futur de la planta de Sant Joan Despí, en especial en aquelles accions que 
s’hagin dut a terme sobre un possible canvi d’usos de la parcel·la on s’ubica l’em-
presa.

5. Donar suport les accions necessàries per a preservar, mantenir i recuperar el 
patrimoni arquitectònic industrial de la Ciutat de Sant Joan Despí.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2019
Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs; Saloua Laouaji Faridi, portaveu a 

la CTASF GP JxCat; Jordi Albert i Caballero, diputat GP ERC; Pol Gibert Hor-
cas, diputat GP PSC-Units; Yolanda López Fernández, diputada GP CatECP; Vidal 
Aragonés Chicharro, portaveu a la CTASF SP CUP-CC; Santi Rodríguez i Serra, 
diputat SP del PPC
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les places residencials destinades a les 
persones amb trastorn mental orgànic
250-00679/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les pla-
ces residencials destinades al col·lectiu de persones amb trastorn mental orgànic, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les llars residència són establiments d’atenció permanent i flexible en què les 

persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu, disca-
pacitat intel·lectual i la gent gran poden viure les vint-i-quatre hores i rebre el suport 
d’un equip multidisciplinari de professionals.

Els professionals de les llars residència tenen com a objectiu la plena integració i 
normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament 
del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.

L’accés a les llars residència es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’ac-
cés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del 
servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa 
del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar residència pot tenir caràcter temporal o permanent.
Però existeix un altre grup d’usuaris amb necessitat de gaudir de places en llars 

residència per les seves limitacions funcionals. Llurs limitacions no són les mateixes 
que les de la gent gran, ni les dels col·lectius de salut mental i discapacitat, i sovint 
s’han de fer servir places d’algun tipus d’aquestes residències perquè siguin la seva 
llar, malgrat no es cobreixin específicament les seves necessitats. Estem parlant de 
persones amb deteriorament neurològic derivat de malalties degeneratives o de trau-
matismes cranioencefàlics després d’accidents de trànsit, un grup aquest cada ve-
gada més freqüent. Sigui per qualsevol d’aquests motius, acostumen a ser persones 
joves, amb limitació funcional per la seva mobilitat, i amb necessitat d’intervenció 
de terceres persones per a la seva cura, que amb freqüència tenen alhora tant limita-
cions físiques com de les seves funcions cognitives, i símptomes de salut mental. Per 
tot això, l’equip que ha de dur a terme el seu suport ha de tenir formació específica 
en tots aquests àmbits, i no pot ser desenvolupat ni per equips especialitzats en gent 
gran, ni de l’àmbit de la salut mental ni de la discapacitat intel·lectual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Revisar els protocols actuals d’atenció al col·lectiu de persones amb trastorn 

mental orgànic i establir el nombre de places necessàries a cada territori.



CTASF 18
30 d’octubre de 2019

21 Dossier

2) Definir les places residencials dotades de personal específic per l’atenció d’a-
quest col·lectiu a cada territori.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33078 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33078)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar els proto-
cols actuals d’atenció al col·lectiu de persones amb discapacitat, tenint en compte la 
diversitat de situacions i d’edats de les persones que es troben en aquestes circums-
tàncies, i valorar en la propera programació territorial el nombre de places neces-
sàries a cada territori.
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la revisió del procediment d’avaluació 
del grau de discapacitat
250-00680/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29029 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pro-
cediment de petició d’avaluació del grau de discapacitat per part de les treballadores 
socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El reconeixement del grau de discapacitat és el document administratiu que acre-

dita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, pro-
grames i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials 
derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena 
i efectiva en la societat.

Aquest reconeixement està dirigit a persones que presenten malalties congènites 
o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i com-
porten una restricció o absència de la capacitat per a realitzar les activitats de la vida 
diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties 
han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.

El procediment d’avaluació i els drets de les persones amb discapacitat estan re-
gulats pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.

El procediment d’avaluació es fa en base a l’afectació pel desenvolupament de les 
Activitats Bàsiques de la Vida Diària (AVDS) i els factors socials complementaris 
(familiar, econòmic, cultural i entorn), la necessitat d’assistència de tercera persona 
i la dificultat per utilitzar transports col·lectius.

La utilitat de l’acreditació del grau de discapacitat s’aplica als següents àmbits: 
mesures fiscals, mesures relacionades amb la mobilitat i el transport, serveis socials, 
integració laboral, accés a l’educació, habitatge, assistència jurídica, i certs avantat-
ges en l’accés a equipaments culturals i esportius.

Poden iniciar el procediment d’avaluació del grau de discapacitat tant la persona 
interessada com un familiar directe seu.

Hi ha situacions en les quals la persona afectada per la malaltia no pot dur a ter-
me el procediment de sol·licitud i tampoc hi ha familiars accessibles per a fer-ho, so-
vint quan són persones que viuen en residències de gent gran. En aquests casos, les 
residències es troben en una situació problemàtica donat que l’usuari té la necessitat 
de fer una revisió del seu grau de discapacitat, però ni ell ni la seva família n’estan 
capacitats per a demanar-ho i els responsables de la residència tampoc estan habili-
tats per a iniciar el procediment d’acord amb la normativa vigent.

És en aquests casos en els quals s’hauria d’habilitar la possibilitat que els res-
ponsables de la residència puguin iniciar el procediment, o bé casos en què els 
professionals dels serveis socials (treballadores socials) puguin assumir la iniciació 
d’aquest procediment.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a revisar el proce-

diment d’avaluació del grau de discapacitat per tal que, en els casos que no hi hagi 
un familiar directe amb capacitat per a iniciar la tramitació del procediment, aquest 
pugui ser instat a petició de una treballadora social de la xarxa pública.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33079 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33079)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que en el 
procediment d’avaluació del grau de discapacitat quedin recollits els casos que no hi 
hagi un familiar directe amb capacitat per a iniciar la tramitació del procediment, 
aquest pugui ser instat a petició de una treballadora social de la xarxa pública.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup d’anàlisi i valoració 
per a la revisió del procediment d’avaluació del grau de discapacitat
250-00681/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la crea-
ció d’un grup d’anàlisi i valoració per a la revisió del procediment d’avaluació del 
grau de discapacitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El reconeixement del grau de discapacitat és el document administratiu que acre-

dita legalment el grau de discapacitat i facilita l’accés a diversos drets, serveis, pro-
grames i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials 
derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena 
i efectiva en la societat.

Aquest reconeixement està dirigit a persones que presenten malalties congènites 
o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i com-
porten una restricció o absència de la capacitat per a realitzar les activitats de la vida 
diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties 
han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.

El procediment d’avaluació i els drets de les persones amb discapacitat estan re-
gulats pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.

El procediment d’avaluació es fa en base a l’afectació pel desenvolupament de les 
Activitats Bàsiques de la Vida Diària (AVDS) i els factors socials complementaris 
(familiar, econòmic, cultural i entorn), la necessitat d’assistència de tercera persona 
i la dificultat per utilitzar transports col·lectius.

La utilitat de l’acreditació del grau de discapacitat s’aplica als següents àmbits: 
mesures fiscals, mesures relacionades amb la mobilitat i el transport, serveis socials, 
integració laboral, accés a l’educació, habitatge, assistència jurídica, i certs avantat-
ges en l’accés a equipaments culturals i esportius.

Atès que l’avaluació del grau de discapacitat té aplicació a molts àmbits i reque-
reix l’avaluació de diverses capacitats funcionals, com la capacitat laboral, la mo-
bilitat i l’autonomia personal, entre altres, no sempre el procediment d’avaluació és 
una eina prou acurada per l’avaluació funcional de tots els grups diagnòstics, com 
per exemple el de persones amb problemes de salut mental o discapacitat intel·lec-
tual, en tots aquests àmbits.

Per altra banda, el grau de discapacitat no requereix la revisió periòdica obliga-
tòria, i capacitats com la capacitat laboral poden veure’s afectades per nombrosos 
esdeveniments fluctuants al llarg del temps. Si el barem que permet avaluar la capa-
citat laboral ha de ser el grau de discapacitat, aquesta avaluació hauria de reflectir 
de forma acurada la capacitat que avalua.

És per això que proposem que es revisi el procediment del grau de disminució 
per tal que permeti avaluar de forma acurada las capacitats relacionades amb els 
àmbits pels quals tindrà aplicació.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear un grup 

d’anàlisi i valoració, amb la participació de professionals de diferents disciplines i 
representants dels col·lectius afectats, amb l’objectiu de revisar el procediment d’ava-
luació del grau de discapacitat i proposar modificacions en el mateix que suposin un 
procediment més acurat per a totes les persones, sigui quin sigui el diagnòstic que 
presenten, així com per a totes les capacitats funcionals que avalua.

Palau del Parlament, 8 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33080 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 33080)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari que el Govern estatal creï 
un grup d’anàlisi i valoració, amb la participació de professionals de diferents dis-
ciplines i representants dels col·lectius afectats, amb l’objectiu de revisar el proce-
diment d’avaluació del grau de discapacitat i proposar modificacions en el mateix 
que suposin un procediment més acurat per a totes les persones, sigui quin sigui el 
diagnòstic que presenten, així com per a totes les capacitats funcionals que avalua.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 33006 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.03.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Beatriz Silva Ga-

llardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors i les treballado-
res del Mobile World Congress de Barcelona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2019 el Mobile World Congress ha creat uns 14.000 llocs de treball, però 

darrera d’aquesta xifra hi ha llocs de treball precaris, discriminatoris i sexistes. El 
sindicat UGT ha presentat l’informe Precarious Work Congress on denuncia que les 
ofertes de feina del Mobile World Congress no tenen en consideració la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes ni tampoc el dret de no discri-
minació per raó de gènere.

Les empreses contractants del Mobile World Congress han ofert llocs de treball 
amb condicions que continuen perpetuant els estereotips de gènere i que segueixen 
cosificant la dona com a mer objecte. Ens trobem amb treballs amb llargues jorna-
des de treball sense a penes descansos, amb salaris molt baixos i discriminatoris. En 
el cas de les hostesses s’ofereix un salari de 7,2 euros bruts/hora, això sí, han de tenir 
una altura mínima de 1,75cm, sinó el sou és més baix, de 6,2 euros. En el cas d’hos-
tesses que atenen zones vip se’ls exigeix també tenir una talla 36/38, portar faldilla 
curta, vestir mitges primes, maquillatge obligatori i sabates de taló de 5 centímetres.

La UGT ha denunciat els casos davant la Inspecció de Treball, denunciant les 
ofertes de treball discriminatòries i abusives, l’incompliment del conveni col·lectiu, 
les jornades per sobre del que marca la legislació, la vulneració dels descansos en 
jornades.

La Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert un expedient per investigar les 
denúncies presentades pel sindicat UGT per una presumpta discriminació sexista en 
la selecció de personal per realitzar tasques durant la celebració del Mobile World 
Congress. El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar en seu par-
lamentària que el Departament de Treball procedirà a instruir els expedients cor-
responents a les denuncies presentades per intentar determinar si els fets denunciats 
incorren en conductes contractuals que no s’ajusten a les lleis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que en totes els congressos i fires que es facin a Catalunya s’ofereixin 

llocs de treball que compleixin amb la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes, amb els convenis col·lectius establerts i garanteixin les jorna-
des laborals, amb els descansos pertinents, que marca la legislació vigent.
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2. Aplicar les sancions previstes a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efec-
tiva de dones i homes, a les empreses que han exercit o tolerat pràctiques laborals 
considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Palau del Parlament, 7 de març de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Beatriz Silva Gallardo, 

diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 36938 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 25.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 36938)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Proposar les sancions establertes en la normativa laboral vigent, tant al Reial 
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, com a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’i-
gualtat efectiva de dones i homes, a les empreses que han exercit o tolerat pràctiques 
laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de la cartera de serveis 
socials i d’accés a aquests serveis per a les persones amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00748/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució de millora de la cartera de serveis socials i d’accés als ma-
teixos, per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Dins de la cartera de serveis socials no sociosanitaris no existeixen recursos es-

pecífics per a les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista, malgrat que les se-
ves necessitats són molt diferents a les d’aquells d’altres grups, com són les persones 
amb discapacitat intel·lectual o amb diagnòstics de salut mental.

No hi ha recursos específics dins de l’àmbit de l’habitatge, ni el laboral, ni progra-
mes de suport al lleure concertats, ni de suport psicosocial ni comunitari.  Tampoc 
no hi ha programes específics de suport a les famílies, ni tampoc altres programes 
específics per cobrir les seves necessitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Definir, en un període màxim de sis mesos, una cartera de serveis socials per 

a atendre les necessitats de les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i les 
seves famílies.

2) Fer una anàlisi de les necessitats d’aquestes persones a cada territori i dotar-los 
de recursos humans i estructurals per a garantir el suport a aquestes necessitats.

3) Implementar les mesures necessàries per a garantir l’equitat a l’accés als re-
cursos a tots els ciutadans afectats pels Trastorns de l’Espectre Autista i les seves 
famílies, tant dins de l’àmbit de l’habitatge com el suport al lleure, el suport comu-
nitari i psicoeducatiu i l’àmbit laboral.

4) Garantir la formació dels professionals dels serveis socials primaris i especia-
litzats en la identificació de les necessitats de les persones que pateixen algun Tras-
torn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per a assegurar que es proporciona 
de forma adequada la informació respecte a les prestacions de les quals tenen dret 
a ser beneficiàries.

5) Ajustar les ràtios de personal a les necessitats d’aquestes persones per a ga-
rantir unes intervencions de qualitat, d’acord amb les recomanacions vigents a tots 
els àmbits de l’abast d’aquest Departament (prestacions econòmiques, d’habitatge, 
suport al lleure, suport comunitari i psicoeducatiu i activitat laboral, entre d’altres).

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39107 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 39107)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1) Fer una anàlisi de les necessitats d’aquestes persones socials a cada territori 
i dotar-los de recursos humans i estructurals per a garantir el suport a aquestes ne-
cessitats.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 3

3) Garantir la formació dels professionals dels serveis socials primaris i especia-
litzats en la identificació de les necessitats de les persones que pateixen algun Tras-
torn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per a assegurar que es proporciona 
de forma adequada la informació respecte a les prestacions de les quals tenen dret a 
ser beneficiàries. Promoure accions informatives i de divulgació adreçades als pro-
fessionals dels serveis socials bàsics entorn aquest trastorn i els recursos existents. 

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De supressió del punt 4

4) Ajustar les ràtios de personal a les necessitats d’aquestes persones per a ga-
rantir unes intervencions de qualitat, d’acord amb les recomanacions vigents a tots 
els àmbits de l’abast d’aquest Departament (prestacions econòmiques, d’habitatge, 
suport al lleure, suport comunitari i psicoeducatiu i activitat laboral, entre d’altres).
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Punt 14 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció sanitària per 
a l’atenció precoç del trastorn de l’espectre autista
250-00749/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució de millora de l’atenció sanitària per a la atenció precoç (de 
0 a 6 anys) del Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya l’atenció clínica especialitzada als infants i adolescents amb Tras-

torns de l’Espectre Autista (TEA) es fa als serveis de Neuropediatria dels hospitals 
generals, els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i els Centres de 
Detecció i Atenció Precoç (CDIAP), i a la vida adulta als Centres de Salut Mental 
d’Adults (CSMA), havent-hi alguns centres suprasectorials als hospitals Clínic, Sant 
Joan de Déu, de Barcelona, i Mútua de Terrassa.

L’any 2012 es va definir per part de la Generalitat el Pla d’Atenció Integral a les 
Persones amb Trastorns de l’Espectre Autista, dissenyant les recomanacions als àm-
bits d’educació, social i sanitari, i el 2018 es va iniciar la revisió del mateix, afegint 
l’atenció a les seves famílies, d’acord amb les recomanacions de les guies clíniques.

A hores d’ara, però, seguim molt lluny de la implementació d’aquestes recoma-
nacions a la pràctica habitual dels dispositius encarregats de l’assistència i la seva 
atenció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Implementar un model d’atenció biopsicosocial basat en les recomanacions de 

les guies clíniques vigents, que es basen en l’evidència, a tot el territori de Catalunya 
a la etapa primerenca de la infància (0-6 anys).

2) Garantir l’equitat en l’accés a l’atenció als usuaris i les seves famílies a tot el 
territori a l’etapa de 0 a 6 anys.

3) Definir programes d’atenció integral a les persones amb Trastorns de l’Espec-
tre Autista i les seves famílies amb una vessant biopsicosocial, i garantir la seva im-
plementació a tots els Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) del territori.

4) Garantir les intervencions psicoterapèutiques i psicoeducatives, tant dels afec-
tats com de les seves famílies, als Centres de Detecció i Atenció Precoç (CDIAP) 
de la xarxa pública.

5) Garantir la formació dels professionals sanitaris dels Centres de Detecció i 
Atenció Precoç (CDIAP) en les especificitats de les necessitats de les persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies, per tal que puguin proveir de 
l’atenció adient.

Palau del Parlament, 18 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, diputats, GP Cs
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Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis socials per a 
les persones amb trastorn de l’espectre autista
250-00751/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 34886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

Martín Eusebio Barra López, diputat, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millora de serveis 
socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn del neuro-desenvolupa-

ment present des de la primera infància i que perdura durant tot el cicle vital. Tot i 
que durant els primers mesos de vida ja es poden identificar alguns indicis del tras-
torn, aquests poden no manifestar-se plenament fins que les demandes de l’entorn 
excedeixen les capacitats de la persona, habitualment durant el període d’educació 
infantil o primària.

Dins el mateix trastorn, el grau d’afectació és molt variable en funció de cada 
persona, per aquest motiu es parla d’espectre, és a dir, presenta diferents graus de 
severitat.

Ens dirigim a un grup de persones que comparteixen unes mateixes característi-
ques, però que poden variar enormement entre elles, ja que el TEA es pot expressar 
des de dèficits greus en habilitats de comunicació social (verbal i no verbal) i es-
casses interaccions socials que causen alteracions severes en el funcionament, fins 
a dificultats només en la interacció social (falta d’habilitats socials, manca d’interès 
social, etc.).

A la passada legislatura es va aprovar en sessió plenària la Moció 115/XI, sobre 
els serveis socials relacionats amb el Trastorn de l’Espectre Autista, que recull me-
sures en l’àmbit dels serveis socials per a persones amb Trastorn de l’Espectre Au-
tista, que a data d’avui segueixen sense ser implementades.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Posar a disposició de les famílies que ho necessitin places de centre de dia i 

places de residència que comptin amb serveis i personal especialitzat en el Trastorn 
de l’Espectre Autista (TEA), per a aquells menors que, a causa de la severitat del 
seu trastorn i quan així ho recomanin els serveis de salut, no puguin ser atesos en 
un centre escolar.

2) Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades 
amb TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present reso-
lució. Aquests programes hauran de contemplar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar.
b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re-

forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza-
ció de les tasques escolars i l’estudi.
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c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.

d. Augment dels serveis de RESPIR de caps de setmana i de vacances.
e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com-

petències bàsiques d’actuació.
3) Implementar, en el termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la pre-

sent resolució, un programa d’inserció laboral que tingui en compte les característi-
ques de les persones diagnosticades amb TEA i prioritzi les seves necessitats per tal 
de potenciar les seves capacitats.

4) Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present re-
solució, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA, per tal de poten-
ciar la seva autonomia.

5) Establir canals de coordinació efectius entre els serveis sanitaris, educatius 
i socials, adreçats a l’establiment de programes individualitzats de tractament pels 
afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.

Palau del Parlament, 20 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Martín 

Eusebio Barra López, Noemí de la Calle Sifré, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39114 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 39114)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1) Posar a disposició de les persones amb discapacitat que ho necessitin places 
de centre de dia i places de residència que comptin amb serveis i personal especialit-
zat en el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), per a aquells menors que, a causa de 
la severitat del seu trastorn i quan així ho recomanin els serveis de salut, no puguin 
ser atesos en un centre escolar.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2) Desplegar els serveis de Programes RESPIR adreçats a les famílies afectades 
amb TEA, quan s’aprovi la Cartera de Serveis. Aquests programes hauran de con-
templar, com a mínim, els següents serveis: 

a. Serveis d’acompanyament especialitzat a la llar, amb l’aprovació dels pressu-
postos.

b. Serveis especialitzats de suport escolar a la llar, consistents en classes de re-
forç escolar, ajuda amb els deures escolars, així com també ajuda per a l’organitza-
ció de les tasques escolars i l’estudi.

c. Serveis puntuals de «cangur», per dur a terme determinades actuacions com 
ara tràmits administratius o visites mèdiques ineludibles.

d. Amb la revisió de la Cartera de Serveis Socials, augmentar els serveis de 
 RESPIR de caps de setmana i de vacances 

e. Formació per a les famílies i/o cuidadors per tal que aquests adquireixin com-
petències bàsiques d’actuació.
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Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3) Implementar programes d’inserció laboral que tingui en compte les caracte-
rístiques de les persones diagnosticades amb TEA i prioritzi les seves necessitats per 
tal de potenciar les seves capacitats.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

4) Augmentar, en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present re-
solució, el nombre de pisos tutelats destinats a persones amb TEA que tinguin reco-
neguda una discapacitat, per tal de potenciar la seva autonomia.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació

5) En el marc del PIAISS, establir canals de coordinació efectius entre els serveis 
sanitaris, educatius i socials, adreçats a l’establiment de programes de tractament 
pels afectats pel TEA i d’atenció i suport a les seves famílies.
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Punt 16 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública 
per a la gent gran a Pineda de Mar
250-00762/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 35661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció d’una residència pública per a la gent gran a Pineda de Mar, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El procés d’envelliment és un dels principals reptes del canvi demogràfic i s’ha 

de tenir present a l’hora de planificar les polítiques públiques per a les persones 
grans. Els índex d’envelliment (132,56%) i de sobreenvelliment a Pineda de Mar  
(el 12,70%) mostren la importància del col·lectiu de gent gran i la tendència a l’agu-
ment del sobreenvelliment. Es poden destacar almenys tres característiques d’aquest 
procés que condicionen les polítiques públiques a planificar: el protagonisme de les 
dones en aquest grup d’edat, la heterogeneïtat i diversitat de les persones grans i  
les necessitats específiques del col·lectiu d’edat més avançada (més de 80 anys),  que 
requerirà suports específics. Tot això, en un context de crisi de les cures que com-
porta cercar solucions diferents i innovadores en l’atenció a les persones.

Cal garantir que les persones de la tercera edat visquin i puguin envellir amb 
dignitat i amb absolutes garanties de no quedar-se soles. Les institucions públiques 
han de prioritzar els aspectes bàsics de dignitat i garantia de subsistència, mobilitat 
i salut; però també cal recuperar el gran capital cívic que representa aquesta part de 
la població de Pineda.

La garantia d’una vida digna per a les persones grans i el seu dret a rebre les 
cures que necessiten d’acord el seu nivell d’autonomia personal pateixen serioses 
amenaces en forma de retallades de drets i serveis essencials, com ara les pensions 
baixes, la instauració de copagaments sanitaris, la infradotació de recursos per a 
serveis d’autonomia personal, especialment les places de residència per a aquelles 
persones amb graus II i, sobretot, III, de dependència i de salut, entre d’altres.

Aquests factors representen un agreujament de la situació d’emergència social 
del col·lectiu de la gent gran, en especial de les persones grans més vulnerables: 
l’increment del nombre de persones en situacions de dependència o de solitud amb 
necessitats d’accés i de manteniment de l’habitatge, situacions de pobresa energèti-
ca, etc.

Totes les iniciatives que destaquen en els països amb majors nivells de benestar 
apunten a desinstitucionalitzar els instruments de resposta i afavorir dinàmiques 
d’autonomia i intergeneracionals, mantenint la gent gran en els seus hàbitats perso-
nals i comunitaris, com ara: facilitar la residència de la població gran al seu domicili 
mentre es mantinguin les condicions vitals per poder-ho; facilitar la mobilitat i l’au-
tonomia personal; promoure habitatges compartits amb serveis comuns o afavorir 
dinàmiques de cura comunitària que evitin la familiarització exclusiva.

Per a què això fos possible a Catalunya s’hauria de fer una important i decidida 
aposta pels serveis de suport a la vida quotidiana de la gent gran que garantissin el 
dret a viure i a envellir dignament a casa; universalitzar l’accés, com a dret de ciuta-



CTASF 18
30 d’octubre de 2019

35 Dossier

dania, a una cartera integral de serveis d’atenció domiciliària, teleassistència i cen-
tre de dia i impulsar l’atenció integrada social i sanitària.

Aquesta visió, per a res es contradiu amb la necessitat de garantir l’accés a una 
plaça pública de centre residencial per a totes les persones grans que ho requereixin. 
Alhora, cal una important revisió del model de residències, extremadament mercan-
tilitzat, perquè aquestes esdevinguin una llar amb alts nivells de qualitat i amb una 
atenció molt més humanitzada i personalitzada.

Pineda de Mar compta amb 4 residències privades i cap de pública. Aquestes 
dades constaten la necessitat d’augmentar les places públiques. Entre la població de 
Pineda hi ha prop de 5.000 persones majors de 65 anys, 665 de les quals en tenen 
més de 85, segons el IDESCAT de l’any 2017. Les projeccions demogràfiques pre-
veuen que aquesta xifra creixerà en els propers anys, amb el corresponent increment 
de la demanda de serveis necessaris per a aquestes persones. Aquest dèficit de pla-
ces públiques, comporta que s’hagin de prendre mesures urgents i planificades per 
entomar aquest repte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1. Preveure en els propers Pressupostos de la Generalitat el recursos suficients per 

a iniciar la construcció d’una Residència i Centre de Dia de titularitat i gestió públi-
ca a Pineda de Mar, prèvia col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la 
cessió del terreny municipal.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta,  

GP CatECP
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Punt 17 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les millores en la gestió de les 
subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00768/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36129 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de millores en la gestió  
de  les subvencions de la DGAIA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió  de  
Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
En l’informe 25/2018 de la Sindicatura de Comptes, en relació a les subvencions 

de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, s’han fet paleses una 
sèrie de deficiències greus en el sistema de concessió de subvencions.

De l’informe presentat, el propi Síndic Major va acceptar que l’actual sistema 
afavoria l’existència de situacions arbitràries en el sistema de concessió de subven-
cions. En qualsevol cas, tant pel que fa al número de incidències com pel que fa a 
l’import afectat per aquestes incidències creiem necessari prendre decisions cor-
rectores de forma immediata. Més encara tenint en compte les investigacions que 
s’estan duent a terme sobre la gestió a aquesta entitat corresponent als últims anys.

Les mides que es proposen tenen com a finalitat que tant els receptors del ajuts 
i subvencions com la pròpia administració tinguin els seus drets salvaguardats. En-
cara més necessari en aquest cas, donat que els afectats són joves, infants i adoles-
cents, objecte d’una protecció superior.

En el cas de les subvencions atorgades en règim de concurrència, la Sindicatura 
va constatar deficiències en el càlcul de les quanties atorgades mitjançant la intro-
ducció de criteris que, o bé no estaven previstos, o eren contraris a les pròpies bases 
de la convocatòria.

També es van detectar incidències en el tràmit de justificació que les entitats re-
ceptores d’aquests subvencions han de complir obligatòriament, donat que, de no 
fer-ho, corren el risc de perdre-les i perjudicar als menors a què van destinades.

És necessari que, si s’estableixen uns criteris i requisits per obtenir les subven-
cions, aquests criteris siguin respectats per qui les reben i exigits per qui les con-
cedeixen. Així doncs, no podem permetre que hi hagi un doble incompliment en la 
tasca de fiscalització, doncs aquesta documentació permet fer el seguiment, aug-
mentar la transparència i fiscalitzar el destí de les subvencions per evitar que se’n 
produeixin mals usos.

En el cas de la prestació per a l’acolliment de menors d’edat tutelats per la Ge-
neralitat i de la prestació per a menors d’edat en situació de risc, en un nombre molt 
important de casos, es va excedir el termini màxim de tres mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud per a la concessió de la prestació. Tampoc es fa el pre-
ceptiu informe semestral de seguiment del compromís socioeducatiu subscrit en 
relació al menor, aquest punt és cabdal per a assegurar la correcta integració dels 
menors a la nostra societat i un element important per a dotar als menors de les ap-
tituds necessàries com per a assolir una inclusió social satisfactòria.
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La Llei General de Pressupostos disposa uns coeficients reductors del 25% i del 
50% en les prestacions pagades al segon i al tercer menor i següents, respectiva-
ment. La DGAIA actua de forma arbitrària no aplicant aquests coeficients. Si, com 
nosaltres pensem, aquests coeficients no s’haurien d’aplicar, el que s’ha de fer és 
modificar-ho a la Llei de Pressupostos.

En el cas de la prestació per a joves ex tutelats, també s’han posat de manifest 
deficiències de la DGAIA en la comprovació i evidència del compliment del requisit 
d’ingressos de l’activitat laboral per ser beneficiari de la prestació o de la residèn-
cia efectiva a Catalunya. En l’actualitat, el dret a la prestació s’extingeix, a més de 
per les causes establertes amb caràcter general, pel fet de dur a terme una activitat 
laboral remunerada, amb una retribució igual o superior a una vegada i mitja l’indi-
cador de renda de suficiència. Al no haver-se presentat els pressupostos per a 2019, 
continua vigent la quantitat fixada a l’exercici 2017, és a dir, 569,12 euros mensuals 
i 7.967,73 euros anuals.

Això vol dir que el menor no pot guanyar més de 853,68€ mensuals. Donat que el 
Salari Mínim Interprofesional és de 900 € mensuals, si l’ocupador del menor com-
pleix la Llei, el menor en cap cas tindrà dret a la prestació. És un contrasentit que 
s’estableixi una prestació que, en cap cas, es pot obtenir.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Exigir a la DGAIA que redacti les bases per a accedir als ajuts i subvencions 

amb indicadors neutrals i ajustats a la realitat social dels receptors, mitjançant una 
norma en què es defineixin clarament els instruments i criteris interns.

2) Exigir a la DGAIA que compleixi les bases establertes per aquesta mateixa 
entitat per a la concessió dels ajuts i les subvencions que concedeix.

3) Exigir a la DGAIA que les resolucions de concessió de la prestació es comuni-
quin dins el termini establert per l’article 4.5 del Decret 123/2007, pel qual es deter-
mina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràc-
ter econòmic de dret subjectiu, donat que en moltes ocasions els receptors es troben 
en situació de greu precarietat i el temps és una variable molt important en aquesta 
situació.

4) Exigir a la DGAIA que faci les comprovacions oportunes per a controlar si la 
persona sol·licitant és propietària o usufructuària de béns mobles o immobles per tal 
d’evitar situacions d’injustícia redistributiva.

5) Eliminar les reduccions actuals per nombre de menors en la prestació a me-
nors d’edat en situació de risc, i exigir a la DGAIA que faci un control rigorós de les 
exigències demanades a les bases per a la concessió de la prestació, vinculant-les de 
forma efectiva a l’assoliment d’objectius mesurables del compromís socioeducatiu 
subscrit.

6) Efectuar un ajust a l’alça del topall per a accedir a la prestació per a joves ex 
tutelats, de tal forma que no entri en contradicció amb altres limitacions legals.

Palau del Parlament, 28 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39108 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 39108)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació del punt 1

1) Exigir a la DGAIA que redacti reajusti els indicadors d’aquelles les bases per 
a accedir als ajuts i subvencions que necessitin adaptar-se a la realitat social dels 
receptors amb indicadors neutrals i ajustats a la realitat social dels receptors, mit-
jançant una norma en què es defineixin clarament els instruments i criteris interns.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 5

5) Examinar la possibilitat d’eliminar les reduccions actuals per nombre de me-
nors en la prestació a menors d’edat en situació de risc, i exigir a la DGAIA que faci 
un control rigorós de les exigències demanades a les bases per a la concessió de la 
prestació, vinculant-les de forma efectiva a així com la vinculació de les exigències 
demanades amb l’assoliment d’objectius mesurables segons el del compromís socio-
educatiu subscrit.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició al punt 6

6) Valorar la possibilitat d’efectuar un ajust a l’alça del topall per accedir a la 
prestació per a joves extutelats, de tal forma que no entri en contradicció amb altres 
limitacions legals.
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