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Sessió 4. Dimecres, 28 de juliol de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'e-
mergència habitacional. Tram. 202-00005/13 Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamenta-
ri d'En Comú Podem. Debat i votació de les propostes d'audiència 

1.1 Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Taula del 
Tercer Sector Social amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00261/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la pro-
posta. 

1.2 Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat de 
Llogateres amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00262/13 Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

1.3 Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Comissió 
d'Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència 
habitacional. Tram. 352-00263/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

1.4 Proposta d'audiència en comissió de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat 
de Primera Instància núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. 
Tram. 352-00264/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació 
de la proposta. 

1.5 Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Grup d'Habitat-
ge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposi-
ció de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència 
habitacional. Tram. 352-00265/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

1.6 Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Grup Emanci-
pació, del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la Pro-
posició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència 
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habitacional. Tram. 352-00266/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

1.7 Proposta d'audiència en comissió de Martí Batllori, jurista especialitzat en 
habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00267/13 Grup 
Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

1.8 Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'entitat Habitat 
International Coalition amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00268/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la pro-
posta. 

1.9 Proposta d'audiència en comissió de Jèssica Casals, portaveu de les famí-
lies afectades per l'anul·lació del Decret llei 17/2019, amb relació a la Propo-
sició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència 
habitacional. Tram. 352-00269/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta. 

1.10 Proposta d'audiència en comissió de representants del grup promotor 
de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, la Plataforma d'Afectats 
per la Hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC, 
amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00270/13 Grup Parlamentari 
d'En Comú Podem. Debat i votació de la proposta. 

1.11 Proposta d'audiència en comissió de la regidora d'Habitatge de l'Ajun-
tament de Barcelona amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00271/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la pro-
posta. 

1.12 Proposta d'audiència en comissió de l'alcaldessa de Sant Feliu de Llo-
bregat, consellera de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l'ens 
Habitatge Metròpolis Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'amplia-
ció de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 
352-00272/13 Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la 
proposta. 

1.13 Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'una família 
afectada per l'anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per 
millorar l'accés a l'habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00273/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la 
proposta. 

1.14 Proposta d'audiència en ponència de la presidenta o del responsable en 
matèria d'habitatge de la Taula del Tercer Sector amb relació a la Proposició 
de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habi-
tacional. Tram. 352-00274/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. 
Debat i votació de la proposta. 

1.15 Proposta d'audiència en ponència del portaveu del Sindicat de Llogate-
res amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00275/13 Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta. 
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1.16 Proposta d'audiència en ponència de la presidenta o d'una representació 
de la Comissió d'Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l'emergència habitacional. Tram. 352-00276/13 Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana. Debat i votació de la proposta. 

1.17 Proposta d'audiència en ponència de Guillem Soler Solé, jutge de Prime-
ra Instància de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00277/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la 
proposta. 

1.18 Proposta d'audiència en ponència de la presidenta o del Grup d'Habitat-
ge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la Proposi-
ció de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència 
habitacional. Tram. 352-00278/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na. Debat i votació de la proposta. 

1.19 Proposta d'audiència en ponència del president o del responsable d'E-
mancipació del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la Proposició de 
llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitaci-
onal. Tram. 352-00279/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat 
i votació de la proposta. 

1.20 Proposta d'audiència en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat 
en habitatge, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00280/13 Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta. 

1.21 Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Habitat Interna-
tional Coalition amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00281/13 Grup 
Parlamentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta. 

1.22 Proposta d'audiència en ponència d'una representació del grup promo-
tor de la iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents 
per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, 
amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00282/13 Grup Parlamentari 
d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta. 

1.23 Proposta d'audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del Pla 
territorial sectorial d'habitatge i cap de servei d'Habitatge, amb relació a la 
Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emer-
gència habitacional. Tram. 352-00283/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Re-
publicana. Debat i votació de la proposta. 

1.24 Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Ajuntament 
de Salt amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00284/13 Grup Parla-
mentari d'Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta. 

1.25 Proposta d'audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, ex secretària 
d'Habitatge i presidenta de l'Observatori de l'Habitatge i de la Fundació Hàbi-
tat-3, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00285/13 Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta. 
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1.26 Proposta d'audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00286/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 
proposta. 

1.27 Proposta d'audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, profes-
sor titular de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'e-
mergència habitacional. Tram. 352-00287/13 Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

1.28 Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de 
Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència 
habitacional. Tram. 352-00288/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Debat i votació de la proposta. 

1.29 Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de 
Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitaci-
onal. Tram. 352-00289/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

1.30 Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de 
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària amb relació a la Proposició de 
llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitaci-
onal. Tram. 352-00290/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

1.31 Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació de 
Promotors de Catalunya (APCE) amb relació a la Proposició de llei d'ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00291/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 
proposta. 

1.32 Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00292/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 
proposta. 

1.33 Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'observatori 
DESC amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00293/13 Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

1.34 Proposta d'audiència en ponència d'Agustí Jover Armengol, economista 
especialista en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la Proposició de 
llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitaci-
onal. Tram. 352-00294/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i 
votació de la proposta. 

1.35 Proposta d'audiència en ponència de Sergio Nasarre, catedràtic d'Habi-
tatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei 
d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. 
Tram. 352-00295/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i vota-
ció de la proposta. 
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1.36 Proposta d'audiència en ponència d'Antoni Sorolla, director de Relacions 
Institucionals de Sogeviso, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00296/13 Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 
proposta. 

1.37 Proposta d'audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de 
l'Associació de Propietaris d'Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació a la 
Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emer-
gència habitacional. Tram. 352-00297/13 Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Debat i votació de la proposta. 

1.38 Proposta d'audiència en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de 
la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a 
la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'e-
mergència habitacional. Tram. 352-00298/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

1.39 Proposta d'audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, presidenta de 
la Fundació Hàbitat-3 i presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, 
amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00299/13 Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

1.40 Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Consell de 
Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitaci-
onal. Tram. 352-00300/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta. 

1.41 Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de 
les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-
00301/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la proposta. 

1.42 Proposta d'audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del 
Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d'Economia i 
Empresa, amb relació a la Proposició de llei d'ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l'emergència habitacional. Tram. 352-00302/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta. 

1.43 Proposta d'audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, re-
presentant del Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la Proposició de 
llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitaci-
onal. Tram. 352-00303/13 Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta. 

1.44 Proposta d'audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, ex regidora 
d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, amb relació a la Proposició de llei 
d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional. 
Tram. 352-00304/13 Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta. 

2. Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'e-
mergència habitacional. Tram. 202-00005/13 Grup Parlamentari d'Esquerra 
Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de 
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la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamenta-
ri d'En Comú Podem. Nomenament, si escau, de la ponència. 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la 
consellera de Drets Socials sobre les mesures adoptades per al garantiment 
dels drets bàsics dels infants i llurs famílies durant el període de les vacances 
escolars. Tram. 354-00029/13 Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa. 

4. Sol·licitud de compareixença d'Esperança Esteve, directora de la Fundació 
Ajuda i Esperança, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre 
el balanç de les actuacions del telèfon de l'esperança i el de prevenció del 
suïcidi. Tram. 356-00075/13 Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença. 

5. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pacte català contra la 
pobresa infantil. Tram. 250-00024/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 24, 21; esmenes: BOPC 84, 11). 

6. Proposta de resolució sobre la creació d'un registre de persones en situa-
ció de soledat no desitjada. Tram. 250-00042/13 Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 42; esmenes: BOPC 84, 12) 

7. Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres 
residencials i la reducció de les llistes d'espera. Tram. 250-00043/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 44; esme-
nes: BOPC 84, 13) 

8. Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència i centre de dia 
al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa. Tram. 250-00044/13 Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolu-
ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 46; esmenes: 
BOPC 84, 14). 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d'un pacte 
català contra la pobresa infantil 

250-00024/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1071 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, 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 la creació 
de un pacte català contra la pobresa infantil, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Catalunya registra xifres de pobresa infantil que es troben entre les més altes 
del context europeu. Abans de l'arribada de la covid-19 la taxa de pobresa 
infantil se situava al voltant del 28,6% i Save the Children calcula que a 
finals de 2020 podria haver-se situat en un 34,6%. Estem parlant de mig 
milió d'infants que no tenen cobertes les seves necessitats bàsiques. Aquestes 
xifres no reflecteixen, però, la pobresa infantil severa que s'ha disparat des de 
la crisi econòmica de 2008 i que, abans de la pandèmia, ja afectava 235.000 
famílies. 

Malgrat aquestes xifres, Catalunya ha fet molt poc en l'última dècada per 
desplegar polítiques públiques que permetin combatre-la ni per a garantir 
que les famílies amb infants a càrrec tinguin accés a la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC). Tampoc s'han adoptat mesures ambicioses davant l'arri-
bada de la Covid-19, i la crisi social i econòmica derivada d'ella, per evitar 
que la situació d'aquests nens i nenes i les seves famílies s'agreugi encara 
més del que es trobava fa un any. 

Són moltes les mesures necessàries, però totes elles passen per assegurar la 
inversió en infància, incloent un major pes de les polítiques familiars i millo-
rant la capacitat redistributiva de tot el sistema de prestacions i impostos per 
tipus de llar. No es tracta només d'invertir, sinó d'invertir amb eficàcia, amb 
mesures que redueixin realment la pobresa i la desigualtat. 

Davant d'un problema d'aquesta dimensió es fa necessari arribar a un pacte 
entre totes les forces polítiques, un pacte com el que van fer les diferents 
forces polítiques al Congrés dels Diputats al voltant de la violència de gène-
re, en què es van consensuar una sèrie de mesures i un pressupost per fer-les 
realitat que totes les forces polítiques es van comprometre a blindar en els 
pressupostos generals durant cinc anys. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Convocar les forces polítiques per a tirar endavant de forma urgent un 
pacte català contra la pobresa infantil que inclogui una sèrie de compromisos 
pressupostaris que siguin presents en els pressupostos de Catalunya indepen-
dentment del govern de torn, tal com ha fet l'Estat espanyol amb el Pacte 
d'estat contra la violència de gènere. 

2. Presentar un pla de lluita contra la pobresa infantil que inclogui un calen-
dari a curt, mitjà i llarg termini i uns objectius perioditzats per a combatre la 
pobresa infantil, que afecta el 31% dels infants i adolescents, amb apartats 
específics sobre la pobresa infantil severa. 

3. Presentar un informe sobre la situació de les famílies monoparentals fe-
menines i una sèrie de mesures específiques per a reduir a la meitat, en el 
termini d'un any, el percentatge d'aquestes famílies que està en situació de 
pobresa, que ara és el 53,6%, xifra que representa 156.222 llars monoparen-
tals femenines. L'informe ha de quantificar l'impacte que la Covid-19 ha 
tingut sobre aquestes famílies. 

4. Fer urgentment les modificacions necessàries per a garantir que les famíli-
es amb menors a càrrec en situació de pobresa severa tinguin accés a la ren-
da garantida de ciutadania i a les prestacions associades que els permetin 
cobrir les necessitats essencials, i assegurar una correcta coordinació amb els 
serveis socials per a detectar i acompanyar totes les famílies que necessiten 
aquesta prestació i no saben com accedir-hi. 

5. Presentar un informe sobre l'impacte de les diferents formes de pobresa en 
la infància i l'adolescència a Catalunya que detalli les necessitats que cobrei-
xen les polítiques actuals, les que resten desateses i la manera com la Covid-
10 ha fet créixer les situacions de carència material. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9564) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De supressió al punt 1 

Convocar les forces polítiques per a tirar endavant de forma urgent un pacte 
català contra la pobresa infantil que inclogui una sèrie de compromisos pres-
supostaris que siguin presents en els pressupostos de Catalunya indepen-
dentment del govern de torn, tal com ha fet l'Estat espanyol amb el Pacte 
d'estat contra la violència de gènere. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Definir un pla específic de lluita contra la pobresa infantil emmarcat en el 
«Pla per a la reactivació econòmica i protecció social» o en el marc de l'es-
tratègia catalana contra la pobresa, que inclogui un calendari a curt i mitjà 
termini i uns objectius calendaritzats en el temps per combatre la pobresa 
infantil a Catalunya (que està augmentant en el context de pandèmia) i amb 
apartats específics en relació amb la pobresa infantil severa. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Iniciar un estudi sobre la situació de les famílies monoparentals que proposi 
mesures específiques per a reduir a la meitat, en el termini d'un any, el per-
centatge d'aquestes famílies que està en situació de pobresa, que ara és el 
53,6%, xifra que representa 156.222 llars monoparentals femenines. L'estudi 
ha de quantificar l'impacte que la Covid-19 ha tingut sobre aquestes famílies. 
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la creació d'un registre de per-
sones en situació de soledat no desitjada 

250-00042/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1094 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la creació d'un registre de persones en situació de 
soledat no desitjada, per tal que sigui substanciada davant la comissió cor-
responent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El passat mes de març, la Fundació Mémora en col·laboració amb la Funda-
ció La Caixa, van fer públic l'Informe del «Observatorio Ciudades que Cui-
dan 2020» que analitza l'impacte de la soledat no desitjada als mitjans de 
comunicació per descriure l'impacte que té en l'envelliment. 

La soledat no desitjada és aquella que es produeix de forma continuada en el 
temps i no provocada per la persona, no triada per ella. Es tracta d'un feno-
men complex que ja ha esdevingut un problema social i que s'incrementarà, 
atès el creixent individualisme social, en els pròxims anys. La invisibilitat de 
les situacions de soledat no volguda només es trenca per notícies relaciona-
des amb successos dramàtics. 

Entre d'altres aspectes, l'informe conclou que hi ha poques dades oficials que 
ofereixin una radiografia de les persones grans que viuen en situació de sole-
dat no desitjada, així com tampoc de les que moren en aquesta situació. És 
més, recomana incrementar la presència als mitjans de comunicació d'aques-
ta problemàtica per acabar amb la invisibilitat i per esperonar els poder pú-
blics a atendre aquestes situacions perquè, entre d'altres accions, elaborin un 
registre unificat i oficial de ciutadans i ciutadanes en soledat no volguda. 

Les dades més recents a Catalunya, ens indiquen que al voltant de 175.000 
persones es troben en situació de soledat no desitjada. Segons els CTESC 
(Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya), una de cada tres per-
sones de més de 80 anys viu sola a Catalunya. La principal causa és que el 
27,3% de les persones més grans de 65 anys són vídues, el 39,3% en el cas 
de les dones i l'11,8% dels homes. També viuen soles el 23,4% de les perso-
nes més grans de 65 anys i una de cada deu persones del conjunt de la socie-
tat. Sense cap dubte, les persones grans han estat un dels col·lectius més 
vulnerables durant la crisi sanitària per la covid-19 perquè tenen un risc més 
gran de patir complicacions greus, sobretot les que tenen més de 80 anys i 
han patit de forma especial les restriccions recomanades per les autoritats 
sanitàries, incrementant inevitablement en les situacions de soledat no vol-
guda. 
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A Catalunya, el nostre teixit social ha treballat i treballa en diversos projec-
tes per atendre aquest fenomen. Diversos Ajuntaments compten amb plans 
específics que combinen diversos serveis domiciliaris i d'acompanyament a 
les persones que viuen soles. Però tal com es planteja en l'Informe del «Ob-
servatorio Ciudades que Cuidan 2020», cal tenir dades més acurades que 
permetin implementar polítiques transversals per reduir els efectes que la 
soledat no volguda produeix en les persones grans. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Crear, de forma imminent, un registre unificat i oficial del número de per-
sones que viuen situacions de vulnerabilitat originades per situacions d'aï-
llament i soledat no volguda. 

2. Incorporar, dins els registres de seguretat dels Mossos d'Esquadra de Cata-
lunya i de Bombers de Catalunya, les intervencions realitzades en domicilis 
i/o dels cadàvers trobats, el detall de si les persones ocupants es troben en 
situació de soledat no volguda, sempre que sigui possible determinar-ho, 
incorporant aquesta informació en el registre oficial. 

3. Estendre als registres d'èxitus generals la detecció d'aquesta situació de la 
persona, en el cas que sigui possible determinar-ho. 

4. Incloure, dins del Contracte Programa de Serveis Socials, una fitxa espe-
cífica per a la creació de programes de lluita contra la soledat no volguda, 
que permeti l'increment del finançaments als ens locals que disposen de pro-
jectes en relació amb aquest fenomen. 

5. Incorporar, dins dels Serveis d'Atenció Domiciliària, mesures i serveis 
específics que millorin l'atenció a persones grans en situació de soledat no 
volguda. 

Palau del Parlament, 13 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9565 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9565) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Crear, tan aviat com sigui possible, amb la col•laboració de tots els agents 
implicats, un registre unificat i oficial del número de persones que viuen 
situacions de vulnerabilitat originades per situacions d'aïllament i soledat no 
volguda. 



Dossier CDS 4 
28 de juliol de 2021 

12 

 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Estudiar la possibilitat d'adequar el sistema de recollida d'informació, dins 
els registres de seguretat dels Mossos d'Esquadra de Catalunya i de bombers 
de Catalunya, a les intervencions realitzades en domicilis i/o dels cadàvers 
trobats, el detall de si les persones ocupants es troben en situació de soledat 
no volguda, sempre que sigui possible determinar-ho, incorporant aquesta 
informació en el registre oficial. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De supressió i addició del punt 3 

Instar al govern de l'estat espanyol a estendre als registres d'èxitus generals 
la detecció d'aquesta situació de la persona, en el cas que sigui possible de-
terminar-ho. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (4) 
D'addició del punt 4 

Estudiar la viabilitat d'incloure dins el proper Contracte Programa de Ser-
veis Socials, una fitxa específica per a la creació de programes de lluita con-
tra la soledat no volguda, que permeti l'increment del finançaments als ens 
locals que disposen de projectes en relació amb aquest fenomen. 

 
  



Dossier CDS 4 
28 de juliol de 2021 

13 

 

Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pen-
dents als centres residencials i la reducció de les llistes d'es-
pera 

250-00043/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1095 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 
Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes pendents als centres residencials de Catalunya i la reducció de les 
llistes d'espera, per tal que sigui substanciada davant la comissió correspo-
nent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'octubre de l'any 2020, la Direcció General de l'Autonomia Personal i la 
Discapacitat va publicar el llistat de centres amb reserva de places lliures 
d'ocupació en el marc del desplegament de les actuacions d'atenció social, 
ordenació i reforç de l'àmbit residencial contemplades al Pla de contingència 
per a residències. Per tal d'assegurar la sostenibilitat d'aquestes places lliures 
d'ocupació, el Govern va anunciar que les entitats proveïdores percebrien el 
85% del preu mitjà per plaça ponderat de la cartera de serveis socials de 
caràcter residencial de gent gran. 

Inicialment, d'acord amb el Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, els centres 
residencials acreditats de gent gran estaven obligats a disposar d'aquestes 
places lliures i a rebre, per tant, la prestació de sostenibilitat citada. Un de-
cret que no feia referència als centres residencials no acreditats i, per tant, de 
caràcter privat. 

La realitat, però, ha estat una altra. Els centres no acreditats, tot i no estar 
afectats per les disposicions publicades, tenien l'obligació de disposar d'un 
Pla de contingència pel possible rebrot de la Covid-19, atenent les exigències 
que el Departament de Salut va fer a través de les seves delegacions en el 
territori. Per tal que el Pla pogués ser aprovat, els centres no acreditats havi-
en de fixar unes places de reserva. De no fer-ho, no se'ls donava la conside-
ració d'establiment «verd» que els permetia realitzar nous ingressos al centre. 
Per tant, a la pràctica, l'exigència de reservar places va ser la mateixa per a 
centres acreditats i per a no acreditats, tot i que aquests darrers no han dispo-
sat de la compensació econòmica del 85% de finançament del preu mitjà per 
plaça. 

Els establiments no acreditats són establiments inscrits en el Registre d'Enti-
tats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que estan donant 
cobertura social a Catalunya i atenent a persones exactament igual que els 
establiments acreditats però, en la pràctica, són establiments que no es troben 
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aixoplugats per l'administració pública, atès que no es dona cobertura a la 
contingència derivada de la Covid-19, ja que no es reconeix el seu dret a 
percebre una compensació econòmica per les places reservades que no po-
dran ser ocupades fins que acabi la greu pandèmia que estem patint. 

Aquesta diferència de tracte entre uns i altres establiments en el punt relatiu 
a la comprensió administrativa vers el perjudici econòmic que provoca no 
poder ocupar un determinat nombre de places en un establiment, provoca un 
patiment del compte d'explotació de cada una d'aquestes residències que, 
com les acreditades, també han de pagar els impostos, han de cobrir les bai-
xes laborals quan els treballadors es troben afectats per la Covid-19 i, en 
definitiva, han de continuar fent funcionar l'establiment però amb una minva 
dels seus ingressos. Minva que, a més, no saben quan podrà ser reconduïda 
atesa la incertesa del desenvolupament de la pandèmia. 

D'igual manera, pel que fa al servei de Centre de Dia, el document de mesu-
res i recomanacions en fase de represa per la Covid‐19 dels serveis de centre 
de dia per a gent gran, de 14 de setembre, obliga a aquests a reduir el seu 
aforament a un màxim de 2,5 metres quadrats per usuari, veient-se així redu-
ït l'aforament de molts centres de dia. Malgrat no haver-hi cap Decret ni altre 
publicació que ho acrediti, des dels contactes mantinguts entre el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i el sector patronal, es va acordar 
que si aquesta reducció d'aforament afecta a places amb finançament públic 
(concertades o col·laboradores) el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies les compensaria segons estableix la Instrucció 27/2020, de 22 d'oc-
tubre. Al mateix temps, en cas de brot, si un centre de dia ha de cessar l'acti-
vitat temporalment, les places amb finançament públic rebran la mateixa 
compensació. Aquestes compensacions no són d'aplicació, segons les seves 
indicacions per a places privades o PEV de centres acreditats ni per les pla-
ces privades de centres de dia no acreditats. 

En altre ordre de coses, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 
39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per 
fer front a les conseqüències de la Covid-19, amb diverses modificacions 
posteriors, que atorgava a totes les residències de Catalunya amb places pú-
bliques, concertades i col·laborades, l'anomenat «plus Covid » per tal d'aju-
dar a pal·liar part de l'increment del cost que aquests equipaments residenci-
als han tingut durant la pandèmia. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Fer efectiu, de forma immediata, els pagaments pendents des del mes de 
gener de 2021 al centres residencials de Catalunya, tant pel que fa a l'ano-
menat «Plus Covid» com d'altres relacionats amb el finançament de les pla-
ces residencials. 

2. Fer efectiu, de forma immediata, tots els pagaments pendents de cobra-
ment per part dels centres residencials de Catalunya de l'any 2020. 

3. Acordar amb el sector representatiu de les residències no acreditades de 
Catalunya les compensacions econòmiques necessàries derivades de la re-
serva de places buides per la Covid-19. 
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4. Acordar amb el sector representatiu dels centres de dia de Catalunya les 
compensacions econòmiques necessàries derivades de la reducció de places 
per motius de la Covid-19. 

5. Incrementar en un 20%, en els pròxims dos mesos, les prestacions vincu-
lades a residències, així com les places concertades i col·laborades per reduir 
la llista d'espera d'entrada a una plaça residencial a Catalunya. 

Palau del Parlament, 19 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; 
Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9566 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9566) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Continuar, fent efectiu, de manera regular, els pagaments pendents des del 
mes de gener de 2021 al centres residencials de Catalunya, tant pel que fa a 
l'anomenat «Plus Covid» com d'altres relacionats amb el finançament de les 
places residencials. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De supressió del punt 2 

Fer efectiu, de forma immediata, tots els pagaments pendents de cobrament 
per part dels centres residencials de Catalunya de l'any 2020. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
D'addició del punt 3 

Continuar treballant per acordar amb el sector representatiu de les residèn-
cies no acreditades de Catalunya les compensacions econòmiques necessàri-
es derivades de la reserva de places buides per la Covid-19. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (4) 
D'addició del punt 4 

Continuar treballant per acordar amb el sector representatiu dels centres de 
dia de  Catalunya les compensacions econòmiques necessàries derivades de 
la reducció  de places per motius de la Covid-19. 
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Esmena 5 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (5) 
De modificació del punt 5 

Treballar pressupostàriament per tal de reduir les llistes d'espera d'entrada a 
una plaça residencial a Catalunya. 
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència i 
centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa 

250-00044/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 
Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Candela Lopez, 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 la construcció de la residència i centre de dia al barri de Sant 
Pere Nord, de Terrassa, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La ciutat de Terrassa, segons dades de l'Idescat té una població de 223.627 
habitants. Més de 31.000 persones tenen entre 65 i 84 anys i més de 5.000 
tenen més de 85 anys. 

Segons alguns estudis, per a l'any 2025 es preveu que en el tram dels 65 als 
80 anys, les persones dependents seran un 7% i en el tram de més de 80 anys 
ho seran un 80%. 

Actualment, Terrassa només disposa d'una residència per a persones grans de 
caràcter públic (Mossèn Homs), amb plantes en desús. La resta de residènci-
es són privades, algunes d'elles concertades, col·laboradores amb alguna 
plaça pública. 

Tot i no disposar de les xifres oficials de la Generalitat sobre les places pú-
bliques, segons l'Idescat, Terrassa disposa de 1.286 places residencials, de 
les quals només un 16% son públiques. 

Moltes persones dependents no tenen possibilitats de poder accedir a una 
residència de caràcter privat i la llista d'espera per a una plaça pública és de 
més de 2 anys. 

L'oferta de places residencials públiques és clarament insuficient per a una 
ciutat com Terrassa. 

L'any 2006 es va signar un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de 
Terrassa per a la construcció d'una residència de 120 places i un centre de 
dia de 30 places al barri de Sant Pere Nord, en uns terrenys cedits per l'Ajun-
tament de Terrassa. El projecte constructiu per aquesta residència està fina-
litzat des de l'any 2009. 

Davant d'aquesta situació, diverses associacions veïnals, la Comissió per a 
les Residencies Públiques a Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa han reivin-
dicat diverses vegades a la Generalitat l'execució del projecte de la residèn-
cia de Sant Pere Nord, sense resultats. 
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Així mateix, en data 14 de desembre de 2016, la Comissió d'Afers Socials i 
Famílies del Parlament de Catalunya, va aprovar la Resolució 393/XI del 
Parlament de Catalunya, sobre la construcció d'una residència i centre de dia 
per a gent gran al barri de Sant Pere Nord, a Terrassa, en la que s'instava el 
Govern a: «Construir una residència i centre de dia per a gent gran al barri 
Sant Pere Nord, a Terrassa, i, amb aquest objectiu, incloure en els pressupos-
tos per al 2017 la partida corresponent per a licitar i construir aquest equi-
pament.» 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure la construcció de la 
residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord de Terrassa en el proper 
pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; 
Assumpta Escarp Gibert, Eva Candela Lopez, diputades, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9567 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9567) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació i supressió del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar la construcció d'un 
nou equipament residencial de caràcter públic de la residència i centre de 
dia al barri de Sant Pere Nord de a Terrassa en el proper pressupost de la 
Generalitat de Catalunya. 
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