CASF
DOSSIER
Sessió 15, dimecres 15 de febrer de 2017
Comissió d’Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL DIA
1. Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu. Tram. 25000625/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 245, 25; esmenes: BOPC 304, 9).
2. Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma
de Gramenet. Tram. 250-00680/11. Noemí de la Calle Sifré, juntament amb quatre altres diputats del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Afers Socials
i Famílies. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades
(text presentat: BOPC 262, 42; esmenes: BOPC 304, 10).
3. Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
Tram. 250-00720/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat:
BOPC 275, 169).
4. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies
Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència. Tram. 352-01027/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
Debat i votació de la proposta.
5. Proposta d’audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova, president de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 352-01053/11. Grup
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
6. Proposta d’audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg, educador i expert en
infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Tram. 352-01028/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació
de la proposta.
7. Proposta d’audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la Federació de
Pisos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància
i l’adolescència. Tram. 352-01029/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Entitats
amb Projectes i Pisos Assistits amb relació a la Proposició de llei de modificació de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència. Tram. 352-01048/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat
i votació de la proposta.

CASF 15
15 de febrer de 2017

9. Proposta d’audiència en comissió de Carme Montserrat, professora de la Universitat de Girona i especialista en l’àmbit de la protecció de la infància, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 352-01030/11. Grup
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
10. Proposta d’audiència en comissió d’Anna Suñer Damon, presidenta de la Plataforma d’Infància de Catalunya - Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram.
352-01031/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
11. Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 352-01032/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de
la proposta.
12. Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 35201033/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
13. Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Sánchez Robles, diputada d’acció social de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència. Tram. 352-01034/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí.
Debat i votació de la proposta.
14. Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the
Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Tram. 352-01046/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the Children amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 35201059/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Debat i votació de la proposta.
16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Punt de Referència, amb
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la
Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 35201047/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
17. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies
Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 352-01049/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat
i votació de la proposta.
18. Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de
l’UNICEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
Tram. 352-01050/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
19. Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en representació de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència. Tram. 352-01051/11. Grup Parlamentari de Ciutadans.
Debat i votació de la proposta.
20. Proposta d’audiència per escrit de l’Institut de Política Familiar amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010,
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Tram. 352-01052/11. Grup
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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21. Proposta d’audiència en comissió de David Rodríguez, en representació de la
Confederació General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació
de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en
la infància i l’adolescència. Tram. 352-01058/11. Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.
22. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels
centres de menors tutelats. Tram. 354-00115/11. Gemma Lienas Massot, del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió
informativa.
23. Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacio
nal Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè exposi les conclusions i les recomanacions respecte a l’acollida de persones amb dret d’asil de l’informe «El asilo en España: un sistema poco acogedor». Tram. 356-00444/11. Marta
Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.
24. Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la
Capacitat Intel·lectual, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre el Projecte integral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. Tram.
356-00446/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.
25. Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells
Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi
sobre les accions i els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar. Tram. 35600459/11. Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de
la sol·licitud de compareixença.
26. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats. Tram. 356-00464/11. Gemma Lienas Massot,
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de
compareixença.
27. Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de
protecció de menors des del punt de vista legal. Tram. 357-00265/11. Comissió d’Afers
Socials i Famílies. Compareixença.
28. Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l’Associació Estatal de
Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar de les conclusions de l’informe sobre dependència presentat per
aquesta associació el 27 de juliol. Tram. 357-00255/11. Comissió d’Afers Socials i Famílies. Compareixença.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 38758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la
potenciación del plan de envejecimiento activo en Cataluña, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según un informe de la Fundació Pere Tarrés, las personas mayores en Cataluña
representan el 17,78 % del total de la población. Se prevé que en 2030, la población
mayor de 65 años representará el 24,8% de la población total. Por este motivo, es
importante fomentar la participación activa y avanzar hacia la plena integración de
las personas mayores en Cataluña, asegurando así el máximo desarrollo personal
y el más alto grado de bienestar posible a todas las personas con independencia de
su edad.
Para conseguirlo, es necesario que desde la administración se destinen recursos
para mantener la calidad de vida de las personas mayores el mayor tiempo posible
mediante el apoyo a su autonomía e independencia.
El envejecimiento activo debe ser considerado por las administraciones públicas
como un instrumento prioritario e idóneo para promover el bienestar integral de los
ciudadanos de más avanzada edad (art. 50 de la Constitución). Este supone un compromiso y una necesidad pero también un potencial generador de riqueza social y
de estímulo económico.
En definitiva, para la consecución de ese compromiso social por mantener la
máxima calidad de vida las personas mayores y aprovechar la riqueza socioeconómica que conlleva su mayor y más activa participación en la vida moderna es
necesario una especial implicación y esfuerzo por parte de las administraciones
públicas.
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. Habilitar plazas de oferta de programas e iniciativas para la promoción del
envejecimiento activo y prevención de la dependencia destinados a mayores de 65
años, en un número proporcionado y suficiente de acuerdo con la demografía actual
y con la oferta de plazas asistenciales existente.
2. Impulsar programas específicos de recuperación, mantenimiento y potenciación de las capacidades físicas.
3. Poner en marcha programas de detección del deterioro funcional y cognitivo leve.
4. Impulsar y dotar presupuestariamente programas de intervención de mayores
en situación de riesgo.
Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s
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ESMENES PRESENTADES
Reg. 45653 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45653)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Seguir ofertant programes i iniciatives per a la promoció de l’envelliment actiu i la prevenció de la dependència destinats a majors de 65 anys, en un número
proporcionat i suficient d’acord amb la demografia actual i amb l’oferta de places
assistencials existent.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes
presentades
Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de
Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11
PRESENTACIÓ: NOEMÍ DE LA CALLE SIFRÉ, GP C’S; RAÚL MORENO MONTAÑA,
GP SOC; MARTA RIBAS FRIAS, GP CSP; FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, GP PPC;
GABRIELA SERRA FREDIANI, GP CUP-CC, PORTAVEUS A LA CASF
Reg. 41408 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les
residències i centres de dia a Santa Coloma de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

A Santa Coloma de Gramenet, el 19,43% de la població té més de 65 anys, amb
un índex d’envelliment del 123% i d’un sobreenvelliment de l’11%. En xifres absolutes parlem d’un total de 22.733 persones que necessiten o necessitaran en els propers
anys accedir als diferents recursos assistencials i residencials als què tenen dret.
Per tal de donar resposta a part de la demanda actual, Santa Coloma de Gramenet disposa de 474 places de residència, de les quals 165 són públiques, ubicades a la
residència Ramón Berenguer, i 269 places privades i 40 de concertades distribuïdes
entres les 6 residències privades de la ciutat.
Pel que fa als centres de dia, la ciutat només disposa d’oferta privada, amb un
total de 58 places concertades i les 66 privades.
L’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la població requereix de mesures
urgents per garantir els serveis residencials i fer front a l’augment de les situacions de
dependència entre la gent gran, pel que fa al tipus de prestacions i serveis recollits a la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials i a la cartera de serveis corresponent.
En aquests moments, la llista d’espera per accedir a l’única residència pública
de la ciutat és superior als quatre anys, i l’oferta de places concertades és clarament
insuficient per l’actual demanada. A més, la reducció de les prestacions vinculades
a residència dels darrers anys no fa més que complicar l’accés d’una bona part de la
població a les places concertades.
Per tal de donar solució a aquesta situació, des de l’any 2011, l’Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet porta reclamant al Govern de la Generalitat l’obertura
del centre de dia públic de la residència Ramon Berenguer. Darrerament, al mes de
març del 2016, i en resposta a la pregunta parlamentària 314-01017/11, la conselleria
de Treball, Afers Socials i Famílies canvia l’ús de l’espai reservat per al centre de
dia i el destina a activitats per als residents, sense cap altra alternativa a la necessitat
expressada per l’Ajuntament.
Per aquests motius, presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Ampliar el nombre de places públiques de residència per a la gent gran a la
ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
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2. Obrir de manera immediata, tal com s’ha manifestat en reiterades ocasions en
aquest Parlament des del 2014, el Centre de Dia públic per a Gent Gran ja construït
a la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Noemí de la Calle Sifré, GP C’s; Raúl Moreno Montaña, GP SOC; Marta Ribas
Frias, GP CSP; Fernando Sánchez Costa, GP PPC; Gabriela Serra Frediani, GP
CUP-CC, portaveus a la CASF

ESMENES PRESENTADES
Reg. 46574 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 16.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46574)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

2. Obrir de manera immediata, tal com s’ha manifestat en reiterades ocasions en
aquest Parlament des del 2014, el centre de dia públic per a gent gran ja construït a
la residència pública Ramón Berenguer de Santa Coloma de Gramenet. Previ estudi
sobre la re-organització dels espais existents i l’adequació de la residència.
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Punt 3 | Debat i votació
Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides
250-00720/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43261 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento

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

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030,
así como las 169 metas conexas, son el resultado de más de dos años de un proceso
en el que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido
participar.
Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Naciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras
instituciones también pueden apoyar esos procesos.» (Resolución aprobada por la
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es imprescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la mencionada Agenda.
Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). En concreto, el Objetivo 1 de la Agenda 2030 versa sobre poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo.
Por todo ello, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de todas sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 1 de la
Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 1 de
la Agenda 2030.
Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s
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