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Comissió d’Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar. Tram. 250-00979/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 395, 38; esmenes: BOPC 431).

2. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. Tram. 250-00988/11. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 400, 25; esmenes: BOPC 431).

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’avaluació de la coordinació per a 
detectar la malnutrició infantil inclosa en el protocol d’actuació entre els departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament de prevenció, detecció, notifica-
ció, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en 
l’àmbit educatiu. Tram. 354-00170/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam 
Predegent, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, perquè informi sobre la si-
tuació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu. Tram. 356-00676/11. Raúl 
Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

5. Compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre les ac-
cions i els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar. Tram. 357-00370/11. 
Comissió d’Afers Socials i Famílies. Compareixença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la violència in-
trafamiliar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Fa-
mílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La violència intrafamiliar és aquella que es produeix, tal i com el seu propi nom 

indica, en el si de la família, i té lloc entre germans, entre nens, joves i fins i tot 
adults envers els seus progenitors; cap als avis o resta de familiars convivents.

El fet diferencial actual és la detecció d’un nou perfil causant de l’espectacular 
augment d’aquest tipus de violència, es tracta de nens, adolescents i joves, aparent-
ment «normalitzats», que procedeixen de qualsevol estrat social, amb conductes vio-
lentes que, en molts casos, s’estenen fins i tot fora de l’àmbit familiar. Les agressions 
poden anar des de la força física, cops, empentes, amenaces, insults, assetjament, 
humiliació, etc.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat
1. Crear un organisme dependent del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies; destinat a l’anàlisi i l’estudi de la violència en el si de la família, entre ger-
mans, entre nens i joves o adults envers els seus progenitors, cap als avis o resta de 
familiars convivents; per tal d’abordar aquesta problemàtica i estudiar les mesures 
necessàries per a eradicar aquest fenomen. Aquest organisme haurà de col·laborar 
amb la resta d’institucions per tal d’abordar de manera integral aquest tipus de vio-
lència.

2. Promoure la coordinació interdepartamental, en especial amb els departa-
ments de: 

a) Justícia, per tal de millorar l’aplicació de les lleis per part dels operadors jurí-
dics i garantir l’accés de les víctimes al sistema judicial, i 

b) Ensenyament, per tal de dur a terme accions conjuntes de prevenció d’aquest 
tipus de conductes violentes, en col·laboració amb l’organisme creat a tal efecte en 
els apartats anteriors i comptant també amb la comunitat educativa.

3. Crear un telèfon d’ajuda gratuït que ofereixi assistència psicològica i assesso-
rament legal per tal d’atendre a les víctimes d’aquest tipus de maltractament.

4. Realitzar campanyes de divulgació i sensibilització multicanal, per tal de 
donar informació sobre aquest fenomen i donar a conèixer les possibles vies d’ac-
tuació.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 61452 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 02.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61452)

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

1. Coordinar, a través del Departament de Treball l’anàlisi i l’estudi de la vio-
lència intrafamiliar. Promoure a través de la Direcció General de Famílies i el Pla 
Integral de suport a les Famílies polítiques preventives i pal·liatives d’aquest tipus 
de violència.

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

a) Justícia, per tal de millorar l’aplicació de les lleis per part dels operadors jurí-
dics i garantir l’accés de les víctimes al sistema judicial, i 

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

3. Crear un telèfon d’ajuda gratuït que ofereixi assistència psicològica i assesso-
rament legal per tal d’atendre a les víctimes d’aquest tipus de maltractament.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió

4. Realitzar campanyes de divulgació i sensibilització multicanal, per tal de do-
nar informació sobre aquest fenomen i donar a conèixer les possibles vies d’actuació.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado 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 
los concursos públicos de restauración, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celiacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celiacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celiacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celiacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería de ser un ele-
mento a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servi-
cios de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad 
alimentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

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 incluir entre los 

criterios técnicos que evalúen la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de los servicios de restauración y/o 
catering que lleve a cabo del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies se 
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tenga en consideración el hecho de si la empresa licitadora dispone de la acredita-
ción otorgada por la Associació Celíacs de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 18 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61449 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 02.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61449)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure entre els 
criteris tècnics que avaluen l’adequació de l’oferta de les empreses licitadores dels con-
cursos públics per a l’adjudicació dels serveis de restauració i/o càtering que porti a 
terme el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’hagi de tenir en conside-
ració els ingredients que poden causar al·lèrgies o intoleràncies.
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