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Comissió d’Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Montserrat Boix, presidenta de l’Associació de Familiars d’Afec-
tats per Trastorn de Conducta, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a 
informar sobre l’entitat, els seus problemes i les respostes necessàries. Tram. 357-
00451/11. Comissió d’Afers Socials i Famílies. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarrago-
na relatives a residències per a gent gran i a centres d’atenció a infants. Tram. 250-
01000/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 27; esmenes: BOPC 
446, 106).

3. Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de l’import de les 
prestacions per dependència. Tram. 250-01007/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 406, 36).

4. Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent gran de Llan-
çà. Tram. 250-01008/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 406, 37).

5. Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials. Tram. 250-
01011/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 406, 42).

6. Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació de Necessi-
tats Socials. Tram. 250-01012/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 406, 43).

7. Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials. Tram. 250-01025/11. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 413, 43; esmenes: BOPC 446, 110).

8. Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb trastorn de 
l’espectre autista. Tram. 250-01035/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 413, 56; esmenes: BOPC 446, 111).
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Dossier 2

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

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona relatives a residències per a gent gran i a centres 
d’atenció a infants
250-01000/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat 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 les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir, en el procés d’execució pressupostària, els recursos suficients per a 

la cobertura total de places de la residència pública de gent gran La Mercè, de Tar-
ragona.

2) Estudiar les necessitats reals de places concertades de residència per a la ter-
cera edat a Roda de Berà i dedicar-hi els recursos adients per a cobrir-les. Si en el 
procés d’execució pressupostària del present exercici no fos possible, incloure la par-
tida corresponent en el Projecte de llei de Pressupostos per a 2018.

3) Incloure en el procés d’execució pressupostària el finançament de trenta noves 
places concertades a la Residència d’avis d’Amposta.

4) Dedicar, en el procés d’execució pressupostària, els recursos necessaris per 
al finançament de trenta noves places concertades a la Residència d’avis de Batea.

5) Dedicar els recursos necessaris per a restablir els serveis del Centre de desen-
volupament i atenció precoç a la infància a Ulldecona.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63071 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63071)

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

1) Garantir l’adequació de la residència pública de gent gran La Mercè, de Tar-
ragona per tal de poder-ne cobrir la totalitat de les places existents.

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

5) Garantir el serveis de Desenvolupament i Atenció Precoç a la Infància a les 
Terres de l’Ebre d’acord amb les necessitats territorial.
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Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
D’addició d’un nou punt

6) Executar aquests acords respectant en tot moment els criteris establerts a la 
Programació Territorial de Serveis Socials Especialitzats 2015-2018.



CASF 24
5 de juliol de 2017

Dossier 4

Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de 
l’import de les prestacions per dependència
250-01007/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, 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 pago 
de las cantidades por efectos retroactivos de las prestaciones por dependencia, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La prestación por cuidador no profesional para las personas atendidas por su en-

torno familiar, regulada por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de protección de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, estable-
cía que la concesión de la prestación tenía efectos desde el momento de la solicitud. 
A raíz de la infrafinanciación de esta Ley y del Real decreto ley 8/2010 que abría 
la posibilidad que la administración aplazase el pago de las cantidades correspon-
dientes, un buen número de personas tienen actualmente pendiente de cobro alguna 
cantidad. Este Real decreto ley posibilitaba establecer un pago fraccionado de hasta 
cinco años des

de la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación.
Tal y como recoge el Síndic de Greuges en su informe anual de 2016, durante 

el período 2015 y 2016 un gran número de personas afectadas denunciaban el in-
cumplimiento del calendario de pagos y también la falta de información sobre las 
previsiones de pago. Actualmente, según denuncia el Síndic en su informe, aún hay 
muchas personas que tienen pendiente cobrar alguna cantidad a los efectos retroac-
tivos de la prestación.

Lamentablemente, la demora ha afectado mayoritariamente a personas adultas, 
de edad avanzada, cosa que los ha perjudicado notablemente. Estos se encontraron, 
no sólo primero con que la administración les aplazaba unilateralmente el pago 
cinco años, sino que también posteriormente no se cumplía el programa de pagos 
establecido.

Además, el Síndic denuncia que estas decisiones de aplazar y fraccionar los pa-
gos, así como el calendario establecido para hacer efectivos estos pagos, no siempre 
se han reflejado en una resolución administrativa expresa. Del mismo modo que no 
siempre se dictan estas resoluciones expresas para la calendarización de los pagos, 
la administración tampoco informa a las personas cuando, llegado el momento de 
hacer el pago, no lo hacen. También se han detectado casos en que la administra-
ción deduce las cantidades abonadas en exceso, pero sin dictar, otra vez, resolución 
administrativa expresa que concrete la situación con todos los datos esenciales de 
la incidencia.

Estas malas prácticas administrativas, generan indefensión para la ciudadanía 
que no saben qué, cuándo y cómo pueden ejercer acciones para defender sus dere-
chos como ciudadanos. Es urgente que se incremente la transparencia para dotar 
con más seguridad jurídica a los ciudadanos ante la indefensión que la adminis-
tración los somete con las malas prácticas administrativas anteriormente descritas.
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Asimismo, sería conveniente el estudio de nuevas medidas o el restablecimien-
to de algunas que en la práctica se demuestran idóneas para remediar los nocivos 
efectos de los retrasos de la administración que padecen tanto los prestadores como 
los beneficiarios. Al respecto, cabe estudiar el restablecimiento del convenio espe-
cial de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situa-
ción de dependencia como medida que incentive la prestación directa y/o familiar 
de los servicios y evite los daños que acaben repercutiendo en el bienestar de los 
beneficiarios.

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. Elaborar un plan específico para la liquidación de la deuda correspondiente 

a las cantidades pendientes en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones 
para cuidadores no profesionales, dando la máxima prioridad a estos pagos y adop-
tando las medidas adecuadas para alcanzar este mismo año el pago total pendiente.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que se adopten resoluciones ad-
ministrativas expresas para cada situación concreta que puedan devenir durante el 
período de liquidación de las deudas pendientes, así como por todos los trámites 
que puedan surgir.

3. Garantizar que los procedimientos administrativos se ajusten a la legalidad 
vigente, como garantía para los administrados para que puedan impugnar o pedir 
la revisión del proceso, si procede, en caso que se vean vulnerados sus derechos.

4. Dar cuenta a este Parlament de la situación de liquidación de las deudas pen-
dientes por efectos retroactivos de las prestaciones de dependencia en el plazo de 
dos meses desde la aprobación de la presente resolución.

5. Atendiendo a las obligaciones que dimanan de la Llei 19/2014, del 29 de des-
embre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern, introducir los 
datos de las cantidades pendientes de pago por parte del Departament d’Afers So-
cials i Familia correspondientes a los efectos retroactivos de la concesión de la pres-
tación de cuidador no profesional en el apartado de la dependencia.

6. Proponer en la Comisión para el análisis de la Situación del Sistema de la De-
pendencia el estudio del restablecimiento del convenio especial con la Seguridad 
Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia 
como medida que incentive la prestación familiar directa de los servicios, la cual 
podría servir para reducir así la actual situación de retrasos casi perpetuos y evitar 
la aparición de nuevas situaciones de retraso endémico.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent 
gran de Llançà
250-01008/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Rafel Brugue-

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el centre de dia i residència per a la gent gran de Llançà (Girona), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El procés d’envelliment de la població en general, s’inicia entre els 65 i 70 anys, 

quan comencen a detectar-se canvis cognitius i físics importants. Per tal de millorar 
el seu procés d’envelliment es fa necessari un correcte tractament, així com la provi-
sió de serveis residencials i assistencials per a la millora de la seva qualitat de vida.

Aquests serveis no són presents de manera homogènia arreu del territori de Ca-
talunya. A la província de Girona hi ha una gran manca de places residencials i ge-
riàtriques amb més de 2.400 persones actualment en llista d’espera.

L’Alt Empordà és una de les comarques on la mitjana d’edat és més alta.
La població de Llançà disposa d’un centre de dia ubicat a la planta baixa d’un 

edifici de titularitat municipal i que ha quedat totalment obsolet. Un centre com a 
únic recurs per fer front a la demanda i a les necessitats de la gent gran del municipi, 
sense sortides enjardinades ni zones àmplies per al benestar dels usuaris, amb una 
única sala molt limitada que serveix per totes les activitats de manera indiferencia-
da, ja sigui per dinar, berenar, mirar el televisor, fer manualitats, lectura, etc., i que 
no pot acollir a totes les persones que necessiten del servei, donat que no té ni espai 
ni capacitat suficient per assumir un nombre superior a les 22 places disponibles.

Per tal de poder acompanyar a les persones grans en aquestes etapes de final de 
vida de manera digna, calen recursos nous i actuals per evitar que la gent hagi d’en-
vellir fora de casa.

Aquests recursos no són presents de manera homogènia arreu de Catalunya.
L’índex d’envelliment de la població de la comarca de l’Alt Empordà, entenent-se 

com la proporció de la població major de 65 anys versus la població menor de 15 
anys, és un 108%.

A aquest fet, cal sumar-hi la necessitat de més places residencials, que es posa de 
manifest en el document de la programació territorial 2015-2018 del Departament 
de Benestar Social i Família, on s’apunta a un increment d’entre 151 i 302 places 
residencials a nivell comarcal.

Per aquests motius exposats anteriorment, l’Ajuntament de Llançà proposa ini-
ciar, en uns terrenys de titularitat municipal, un projecte molt necessari i d’especial 
interès per a tota la població més gran de 65 anys de Llançà i les poblacions del vol-
tant: la construcció d’una nova residència geriàtrica i centre de dia.

El terreny on s’ubicarà el nou edifici es troba en un emplaçament immillorable, 
en una àmplia avinguda a l’entrada de la població, d’una superfície total d’11.264 
m2 amb grans espais verds i enjardinats, assolellat, de fàcil accés per als usuaris, i 
situat estratègicament tant per la seva proximitat amb la frontera francesa, com amb 
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les poblacions veïnes, amb un màxim de 15-20 minuts de desplaçament des de les 
seves residències habituals de fora la població fins al centre de dia.

En aquests moments, el centre de dia té una ocupació del 100% de les places, 13 
de les quals són públiques i 9 són privades i amb una llista d’espera considerable; no 
només de persones del municipi de Llançà sinó també dels municipis més propers.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Portar a terme un estudi de viabilitat i la redacció del projecte bàsic i d’execu-

ció d’una nova residència i centre de dia al municipi de Llançà (Alt Empordà)
2. Dotar una partida econòmica i pressupostària tant per la citada redacció del 

projecte bàsic i executiu com per la pròpia execució material de la citada infraes-
tructura d’interès públic supramunicipal.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP SOC
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Consell General de 
Serveis Socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència ex-

clusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials. Aquesta matèria es troba 
actualment regulada amb caràcter general per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, la qual estableix la necessitat d’implicar la ciutadania en el sistema 
de serveis socials, tant en allò referent a la definició de les necessitats, com en la 
presa de decisions i en la gestió dels serveis. En el seu Títol IV, aquesta Llei regula 
la participació cívica en tots els nivells dels serveis socials, d’acord amb els principis 
d’una administració relacional. En concret, el seu articulat determina que la finalitat 
de la participació és integrar la deliberació en els processos de presa de decisions 
per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i la seva 
diversitat, essent els objectius d’aquesta participació la implicació de tota la societat 
en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la 
prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport.

La llei de serveis socials estableix com a òrgan superior de participació en ma-
tèria de serveis socials el Consell General de Serveis Socials, que té els seus an-
tecedents en la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials de Catalunya. 
L’actual llei incorpora uns canals de participació més amplis que l’anterior, subs-
tituint els existents consells sectorials per comissions sectorials i ampliant els òr-
gans del Consell General amb una comissió funcional de seguiment del desenvolu-
pament de la gestió i la programació dels serveis socials. Crea, també, els consells 
territorials, els consells municipals i els consells supramunicipals de serveis socials 
com a canals de participació cívica en el sistema de serveis socials, la constitució 
dels quals encomana als ens locals perquè els estableixin en base a uns mateixos 
criteris. Finalment estableix la participació també en l’àmbit dels centres de ser-
veis socials.

A partir de l’aprovació del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, es regula el fun-
cionament del Consell General de Serveis Socials. A part dels òrgans de participa-
ció, la Llei de serveis socials crea el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis 
Socials.

Pel que fa al Consell General de Serveis Socials, aquest òrgan no ha estat con-
vocat amb la suficient periodicitat atesa la situació de greu crisi social i de tensió 
dels serveis socials a Catalunya. Afortunadament, el Govern de Catalunya, atesa les 
diverses propostes de resolució aprovades en seu parlamentària, va convocar la dar-
rera sessió del Consell el passat mes de setembre de 2016.

El Decret indica que el Consell General de Serveis Socials pot ser convocat to-
tes les vegades que es considerin oportunes i, obligatòriament, com a mínim un cop 
l’any.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, durant l’any 2017, una 

reunió semestral del Consell General de Serveis Socials.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació 
de Necessitats Socials
250-01012/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la Convocatòria del 
Consell d’Avaluació de Necessitats Socials, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El desplegament de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials estableix 

un marc normatiu de referència, que fixa les prestacions a l’abast dels ciutadans i les 
ciutadanes per a cobrir les seves necessitats socials.

Però, més enllà d’aquest fet, la llei va implicar també avenços importants en 
l’àmbit de la millora de la qualitat dels serveis, la formació dels professionals, la 
descentralització o la participació, entre d’altres.

Un dels aspectes claus que la llei preveu és la creació del Comitè d’Avaluació de 
Necessitats dels Serveis Socials (CANSS). Aquest neix com a òrgan de coordinació 
del sistema català de serveis socials, juntament amb el Consell de Coordinació de 
Benestar Social, i té la finalitat d’estudiar les necessitats socials de la població, al-
hora que ha d’avaluar l’eficiència del sistema.

És un ens, doncs, molt necessari per a poder portar a terme una política social 
efectiva. Una política social que ofereixi respostes vàlides als ciutadans i les ciuta-
danes. La tasca del CANSS ha de fer possible un intercanvi fluid d’informació en-
tre les diferents branques de les polítiques públiques que es dediquen a treballar pel 
benestar de la població, i possibilitar una millor entesa entre els àmbits de l’educa-
ció, la sanitat, el mercat de treball i els serveis socials, per a trobar estratègies coor-
dinades d’inclusió al nostre país.

A part, el CANSS té encomanada, també, una tasca d’assessorament imprescin-
dible per a fer avançar el sistema cap a estàndards de qualitat més elevats. El nostre 
repte hauria de ser el d’acostar-nos als nivells de benestar dels països europeus més 
avançats en drets socials. D’aquí que necessitem òrgans de control de primer nivell 
que ens ajudin a arribar-hi. Per això, el Comitè està format per persones expertes en 
els àmbits socials. Amb la seva expertesa aporten solvència i prestigi, i fan possible 
que els serveis socials es consolidin com una eina bàsica pel manteniment de la co-
hesió i el foment de la igualtat d’oportunitats a la nostra societat.

Davant la importància estratègica i social d’aquest Comitè, el Govern de Catalu-
nya no ha convocat una nova reunió des de l’any 2011, tot just durant un període en 
què l’anàlisi de les polítiques públiques requerien d’un seguiment acurat i d’un anà-
lisi de la seva capacitat d’influència i transformació, el Comitè no ha estat convocat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Convocar, en el termini d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta proposta de 

resolució, una nova reunió del Comitè d’Avaluació de Necessitats dels Serveis So-
cials (CANSS).
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2. Establir un calendari de reunions de tal manera que el Comitè es reuneixi, 
com a mínim, 3 cops l’any.

3. Donar compte al Parlament de Catalunya dels resultats d’aquest Comitè així 
com a tots els grups polítics amb representació parlamentària.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Pla Estratègic de 
Serveis Socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El I Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya és un instrument tècnic del 

Govern que té per objecte ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions ne-
cessàries per assolir els objectius de la política de serveis socials. L’elaboració del 
primer Pla estratègic de serveis socials dona compliment a l’article 37 de la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  i es va aprovar el 3 d’agost de 2010 
(Acord GOV/156/2010), i, el 23 de novembre de 2010, també es va aprovar el Pla 
de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013 (Acord GOV/231/2010). El 
Pla Estratègic de Serveis Socials 2010-2013 es va estructurar entorn de cinc eixos 
estratègics i cada eix es va desplegar mitjançant línies d’actuació i va significar una 
bona eina de planificació que va abastar tot el sistema català de serveis socials i, en 
especial, la Xarxa de serveis socials d’atenció pública. Les actuacions estratègiques 
que conté són les que posteriorment han de desenvolupar, mitjançant la seva opera-
tivitat, els diferents agents del Sistema.

Catalunya no compta avui amb el II Pla Estratègic de Serveis Socials. Mitjan-
çant l’acord GOV/93/2014, de 17 de juny, es va prorrogar el Pla Estratègic de Serveis 
Socials 2010-2013, i el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010–2013.

L’any 2015, el Govern va voler iniciar el II Pla Estratègic, i es va encarregar 
un informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a Catalunya, publicat l’any 2016, i 
unes indicacions per tal de formar part del procés de participació per elaborar-ho. 
Un procés que hores d’ara no funciona i que ha portat a Catalunya a estar des de 
l’any 2013, sense un Pla Estratègic de Serveis Social fidel a la realitat de cada 
moment, molt necessari per adaptar-se en un moment en què els Serveis Socials 
han patit un increment molt significatiu d’usuaris davant una situació de crisi molt 
destacada.

Prorrogar el Pla Estratègic 2010-2013 no és la solució, com tampoc anunciar un 
nou pla el 2015 i, hores d’ara, l’any 2017, no tenir-ho enllestit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer arribar als Grups Parlamentaris, en el termini d’un mes, un informe amb 

els treballs realitzats des del 2015 fins la data d’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució en relació al II Pla Estratègic de Serveis Socials, incloent la informació sobre 
el procés participatiu que s’estigui portant a terme (entitats i col·lectius participants, 
resultat de les reunions).
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2. Presentar en seu parlamentària, durant el tercer trimestre de l’any 2017, 
el II Pla Estratègic de Serveis Socials 2017-2020.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63080 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63080)

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

1. Fer arribar als Grups Parlamentaris, un cop debatut al Ple del Consell General 
dels Serveis Socials, un informe amb els treballs realitzats des del 2015 fins la data 
d’aprovació d’aquesta proposta de resolució en relació al II Pla Estratègic de Serveis 
Socials, incloent la informació sobre el procés participatiu que s’estigui portant a 
terme (entitats i col·lectius participants, resultat de les reunions).
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb 
trastorn de l’espectre autista
250-01035/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 59477 i 59547 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per atendre adequadament infants i joves amb TEA (trastorn de l’espectre autista), 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La Llei dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència en el seu article 9, 

titulat «No discriminació», diu: 
«1. Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol 

discriminació a infants o adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió 
política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, con-
dicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació sexual 
o qualsevol altra condició personal o de llurs progenitors o representants legals.

»2. Els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els ado-
lescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció de mesures protecto-
res especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.»

I en l’article 10, titulat «Perspectiva de gènere i de diversitat funcional», diu: 
«2. Els poders públics han d’introduir la perspectiva de la diversitat funcional en 

el desenvolupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants 
i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els 
adrecen es tinguin en compte les diferents maneres en què funciona llur cos i que 
poden tenir iguals o específiques.»

Així mateix, la llei, en el seu article 12, titulat «Respecte i suport a les respon-
sabilitats parentals», diu: 

«1. Els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desen-
volupament dels fills menors d’edat. Les polítiques d’atenció i protecció dels infants 
i els adolescents han d’incloure les actuacions necessàries per a l’efectivitat de llurs 
drets, tenint en compte que el benestar dels infants i els adolescents està íntimament 
relacionat amb el de llurs famílies.

»2. Els poders públics han de proporcionar la protecció i l’assistència necessàries 
a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats.

»3. Les necessitats dels infants i els adolescents s’han de satisfer allà on viuen i 
creixen, sempre que sigui possible, i s’ha de tenir en compte, alhora, llur benestar 
material i espiritual.»

I l’article 13, titulat «Foment i suport a l’educació», que diu: 
«1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació 

possible des de llur naixement. En tot cas, els poders públics han de garantir que 
qualsevol infant o adolescent rep l’educació establerta com a obligatòria legalment.

[...]
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»3. El sistema educatiu ha d’ésser un instrument per a compensar les desigualtats 
socials i ha de tenir en compte el respecte a la pròpia identitat, al medi ambient, a les 
diferències funcionals com a part de l’enriquidora diversitat humana [...].»

L’article 42, «Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desen-
volupament o la participació», diu: 

«1. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a una escolaritat in-
clusiva i amb el suport necessari per a potenciar el màxim desenvolupament acadè-
mic, personal i social. Així mateix, han de tenir l’oportunitat de gaudir d’una vida 
plena i respectable, amb unes condicions que els permetin d’assolir una vida social, 
escolar inclusiva i laboral de qualitat i en igualtat d’oportunitats i que els facilitin la 
participació activa en la comunitat.

»2. Els poders públics han de prestar una atenció especial a preveure i eliminar 
actituds discriminatòries dirigides a infants i adolescents amb discapacitats.

»3. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a gaudir d’assistèn-
cia sanitària de mesures terapèutiques ocupacionals adequades a llurs necessitats.»

Finalment també la llei es refereix a la salut. En el seu article 44, titulat «Dret a 
la prevenció, la protecció i la promoció de la salut», diu: 

«1. Els infants i els adolescents tenen dret a la promoció, la prevenció i la protec-
ció de la salut i a l’atenció sanitària.

»2. Qualsevol infant o adolescent té dret a: 
»a) Beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, rebre informació i edu-

cació per a la salut en tots els àmbits de la seva vida i beneficiar-se de les accions de 
salut comunitària, a fi de desenvolupar al màxim les seves potencialitats físiques i 
psíquiques i la capacitat per a gestionar la pròpia salut.

»b) Rebre actuacions preventives, amb l’objectiu de prevenir les malalties i les 
seves complicacions [...].»

I l’article 45, titulat «Atenció en situacions de risc per a la salut mental», diu: 
«1. D’acord amb el Pla director de salut mental i addiccions, s’han de desenvo-

lupar programes adreçats a la prevenció, la detecció, el diagnòstic precoç, el tracta-
ment i l’atenció integral de les necessitats en salut mental infantil i juvenil, des de la 
xarxa sanitària pública de Catalunya. Correspon al departament competent en matè-
ria de salut planificar i posar en funcionament els serveis de salut mental necessaris 
d’acord amb el mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

»2. [...]
»3. S’ha de garantir l’atenció en salut mental dels infants i els adolescents amb 

discapacitat, mitjançant programes integrals d’atenció en el territori que tinguin en 
compte els serveis i equipaments dels departaments de la Generalitat implicats 
en llur atenció.»

Atès que infants i joves catalans afectats del trastorn de l’espectre autista (TEA) 
no tenen actualment prou reconeguts aquests drets, ni pel que fa a diagnòstic precoç, 
ni a abordatge terapèutic, ni a atenció en els centres escolars, que la llei els atorga,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
1. Revisar i actualitzar, en el termini de tres mesos, l’informe sobre El trastorn 

de l’espectre autista elaborat per l’Agència d’informació, avaluació i qualitat en salut 
publicat el 2010.

2. Crear unitats de referència altament especialitzades en diagnòstic diferencial, 
atenció, investigació i docència en TEA als serveis de salut. Aquestes unitats hauran 
d’estar constituïdes per equips multidisciplinaris que treballin sota els criteris de les 
guies internacionals de bones pràctiques i s’hauran de coordinar amb els diferents 
serveis d’atenció a la població infantil i juvenil del territori.
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3. Elaborar una cartera de serveis d’atenció a la població amb TEA que garan-
teixi la detecció precoç, el diagnòstic, l’atenció especialitzada i el suport a les famí-
lies en base a les guies internacionals de bones pràctiques des dels diferents serveis 
i equipaments implicats en l’atenció als TEA (equips d’atenció primària de salut, 
CDIAP, CSMIJ, CSMA). Continuar impulsant les unitats funcionals de TEA; ac-
tualment i com a experiència pilot, n’hi ha 7 en funcionament, que el proper curs 
s’han d’estendre a 20 i en els propers 4 anys s’han de generalitzar al territori. Aques-
ta actuació està prevista a la línia 2 del pla interdepartamental d’atenció a les perso-
nes amb trastorns mentals i addiccions.

4. Desenvolupar programes RESPIR adreçats a les famílies de persones amb 
TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present proposta 
de resolució.

5. Crear per a l’alumnat amb TEA que hagi aconseguit aprovar l’ESO una prova 
pilot per fer una adaptació curricular, i a la vegada un seguiment de l’alumne inscrit, 
de quatre especialitats de Grau Mitjà: Xapa i Pintura, Sistemes Informàtics, Vídeo, 
discjòquei i so i Atenció a persones en situació de dependència. Incorporar l’alum-
nat amb TEA associat a discapacitat intel·lectual lleu o moderada al pla pilot dels 
Itineraris Formatius Específics (IFE) creats a partir de la llei de formació professio-
nal i desenvolupats a la proposta del Decret d’atenció educativa de l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu.

6. Accelerar el cobrament de les prestacions econòmiques vinculades a la llei de 
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per tal que les famílies puguin 
fer front a les múltiples despeses generades per les intervencions necessàries per mi-
llorar la qualitat de vida i desenvolupament dels infants amb TEA.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63045; 63083 / Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 63045)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De supressió i addició al punt 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern: 
2. Crear unitats de referència altament Dotar als CDIAPS, CSMIJs i CSMAs dels 

recursos necessaris per tal de que esdevinguin unitats especialitzades en diagnòstic 
diferencial, atenció, investigació i docència en TEA als serveis de salut, així com 
proporcionar als professionals d’aquests serveis formació específica en TEA; aga-
fant com a punt de partida la situació actual d’aquests serveis, la multidisciplina-
rietat dels seus professionals i la pluralitat de les orientacions teòrico-pràctiques 
existents. Aquestes unitats hauran d’estar constituïdes per equips multidisciplinaris 
que treballin sota els criteris de les guies internacionals de bones pràctiques Aquests 
serveis s’hauran de coordinar amb els diferents serveis d’atenció a la població infan-
til i juvenil del territori.
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Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De supressió i addició al punt 3

3. Elaborar una cartera de serveis d’atenció a la població amb TEA que garantei-
xi la detecció precoç, el diagnòstic, l’atenció especialitzada i el suport a les famílies 
en base a les guies internacionals de bones pràctiques la pluralitat d’abordatges te-
òrico-pràctics existents a la nostra xarxa i des dels diferents serveis i equipaments 
implicats en l’atenció als TEA (equips d’atenció primària de salut, CDIAP, CSMIJ, 
CSMA). Continuar impulsant les unitats funcionals de TEA; actualment i com a ex-
periència pilot, n’hi ha 7 en funcionament, que el proper curs s’han d’estendre a 20 
i en els propers 4 anys s’han de generalitzar al territori. Aquesta actuació està pre-
vista a la línia 2 del pla interdepartamental d’atenció a les persones amb trastorns 
mentals i addiccions.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició al punt 4

4. Desenvolupar programes RESPIR adreçats a les famílies de persones amb 
TEA, en un termini màxim de sis mesos des de l’aprovació de la present proposta 
de resolució, d’acord amb la moció 115/XI aprovada per aquest Parlament en data 
6 d’abril de 2017.

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De modificació del punt 5, que resta redactat de la següent manera

5. Proporcionar acompanyament específic pels alumnes amb TEA, que hagin 
aprovat la ESO, que vulguin accedir a la Formació Professional. Incorporar l’alum-
nat amb TEA associat a discapacitat intel·lectual lleu o moderada al pla pilot dels 
Itineraris Formatius Específics (IFE) creats a partir de la llei de formació professio-
nal i desenvolupats a la proposta de Decret d’atenció educativa de l’alumnat en el 
marc d’un sistema educatiu inclusiu.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63083)

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

1. Revisar i actualitzar, en el termini de nou mesos, l’informe sobre El trastorn 
de l’espectre autista elaborat per l’Agència d’informació, avaluació i qualitat en salut 
publicat el 2010.

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

3. Elaborar una cartera de serveis d’atenció a la població amb TEA que garan-
teixi la detecció precoç, el diagnòstic, l’atenció especialitzada i el suport a les famí-
lies en base a les guies internacionals de bones pràctiques des dels diferents serveis 
i equipaments implicats en l’atenció als TEA (equips d’atenció primària de salut, 
CDIAP, CSMIJ, CSMA). Continuar impulsant les unitats funcionals de TEA; ac-
tualment i com a experiència pilot, n’hi ha 7 en funcionament, que el proper curs 
s’han d’estendre a 16 i en els propers 4 anys s’han de generalitzar al territori. Aques-
ta actuació està prevista a la línia 2 del pla interdepartamental d’atenció a les perso-
nes amb trastorns mentals i addiccions.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

5. Estendre l’oferta educativa de perfils professionals als itineraris formatius es-
pecífics. Incorporar l’alumnat amb TEA associat a discapacitat intel·lectual lleu o 
moderada al pla pilot dels Itineraris Formatius Específics (IFE) creats a partir de la 
llei de formació professional i desenvolupats a la proposta del Decret d’atenció edu-
cativa de l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

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

6. Accelerar el cobrament de les prestacions econòmiques vinculades a la llei de 
promoció de l’autonomia i atenció a la dependència per tal que les famílies puguin 
fer front a les múltiples despeses generades per les intervencions necessàries per mi-
llorar la qualitat de vida i desenvolupament dels infants amb TEA.
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