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Sessió 3, dimecres 26 de setembre de 2018

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Elecció del vicepresident i del secretari de la Comissió.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el funcionament de la 
renda garantida de ciutadania. Tram. 354-00011/12. Raúl Moreno Montaña, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de ses-
sió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les accions de la Direcció General. Tram. 356-00011/12. Raúl Moreno Montaña, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
la gestió de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats. Tram. 
356-00018/12. Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de Creu Roja a Ca-
talunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l’onzè 
estudi de l’observatori «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació». 
Tram. 356-00143/12. Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, David Rodrí-
guez i González, del Grup Parlamentari Republicà, Raúl Moreno Montaña, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de la directora general del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre les actuacions previstes del Servei. Tram. 356-00166/12. Pol Gibert Horcas, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les actua-
cions previstes de la Inspecció de Treball. Tram. 356-00167/12. Pol Gibert Horcas, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.
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8. Proposta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais culturals per 
a l’acompanyant d’una persona amb discapacitat. Tram. 250-00017/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 20; esmenes: BOPC 121, 25).

9. Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent a joves extute-
lats de la Generalitat. Tram. 250-00061/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 34, 10; esmenes: BOPC 121, 31).

10. Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les estacions de 
muntanya de la Generalitat. Tram. 250-00063/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 34, 12).

11. Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les estacions de mun-
tanya de la Generalitat. Tram. 250-00064/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 34, 13).

12. Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el con-
seller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels infants i adolescents 
migrants sense referents familiars ni adults. Tram. 355-00022/12. Conseller, del De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la bonificació de l’entrada als espais 
culturals per a l’acompanyant d’una persona amb discapacitat
250-00017/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

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

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la bonificació del 100% de l’entrada a l’acompanyant 
d’una persona amb discapacitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola disposen que els 

poders públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’in-
dividu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives, i han de facilitar la par-
ticipació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social. Així 
mateix, l’Estatut estableix que els poders públics han de vetllar per la dignitat, la se-
guretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables.

L’article 166 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de serveis socials, els quals, d’acord amb l’article 3 de la Llei 12/2007, de 
l’11 d’octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat assegurar el dret de les perso-
nes a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de 
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la jus-
tícia social i del benestar de les persones. Així mateix, al llarg de l’Estatut diversos 
preceptes atribueixen la competència exclusiva a la Generalitat en matèries directa-
ment relacionades amb l’accessibilitat, com ara l’article 127, a la cultura.

Tanmateix, la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, disposa al seu ar-
ticle 35 que les activitats culturals han de garantir les suficients condicions d’acces-
sibilitat en la comunicació, progressivament, perquè les persones amb discapacitat 
física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne, comprendre’ls i participar-hi. L’ar-
ticle 35.2 insta a l’Administració a establir acords per a posar en pràctica plans d’ac-
cessibilitat en cadascun dels sectors culturals.

La realitat, però, està lluny de garantir els drets a les persones amb discapacitat 
pel que fa a una cultura accessible per a tothom. Tot i que cada vegada hi ha més 
equipaments adaptats per a persones amb discapacitat física, no és així pel que fa 
a persones amb altres tipus de discapacitat sensorial o intel·lectual. Des del punt de 
vista legislatiu, quatre anys després de la seva aprovació, encara no s’ha desenvolu-
pat el reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, i tampoc s’ha 
portat a terme la implementació de recursos tècnics en els equipaments culturals 
propietat o participats per la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, les persones amb discapacitat que volen gaudir d’un espectacle 
cultural o d’una exposició necessiten de l’ajuda d’una altre persona, tant per garan-
tir la seva mobilitat com per traduir o facilitar la informació de l’acte o instal·lació.

Mitjançant l’ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, es va crear la targeta acredi-
tativa de la discapacitat. Un distintiu que pot demanar qualsevol persona amb una 
discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Els/les titulars d’aquesta tarja dis-
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posen d’alguns descomptes en el preu d’accés a espectacles i equipaments culturals, 
però no així la persona acompanyant, que ha de pagar la totalitat de l’entrada.

Per aquests motius, i amb la intenció d’aconseguir que l’àmbit de la cultura sigui 
plenament inclusiu, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. En el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, 

bonificar el 100% de l’entrada als espais culturals que depenen de la Generalitat de 
Catalunya, a l’acompanyant d’una persona amb discapacitat que acrediti la seva con-
dició mitjançant la presentació de la targeta acreditativa de la discapacitat.

2. Donar a conèixer aquesta nova bonificació a totes les persones beneficiàries 
de la targeta acreditativa de la discapacitat i també a través dels mitjans de comu-
nicació públics.

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8462 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8462)

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

1. En el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, 
bonificar el 100% de l’entrada als equipaments culturals propietat o participats ma-
joritàriament per la Generalitat de Catalunya, a l’acompanyant d’una persona amb 
discapacitat que acrediti la seva condició mitjançant la presentació de la targeta 
acreditativa de la discapacitat on consti la necessitat del concurs d’una altra perso-
na per als actes de la vida diària.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’actualització de la informació referent 
a joves extutelats de la Generalitat
250-00061/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1407 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per 
a l’actualització de la informació referent a joves extutelats de la Generalitat de Ca-
talunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Com tots els joves, a partir dels 18 anys, els menors tutelats per la Direcció Ge-

neral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) comencen el seu procés 
d’autonomia. Per a ells no és un camí fàcil, ja que en la majoria dels casos no tenen 
cap entorn familiar a prop.

L’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat els hi 
ajuda fins als 21 anys mitjançant suport tècnic i educatiu en els àmbits d’habitatge, 
inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic, amb l’objectiu que 
assoleixin una plena inserció social i laboral en una situació d’autonomia i emanci-
pació. Aquesta unitat treballa amb joves atesos per la DGAIA i propers a assolir la 
majoria d’edat (de 16 a 18 anys) i també a joves majors de 18 anys i menors de 21, 
que han estat atesos per la DGAIA.

Amb la voluntat de fer un seguiment acurat de l’evolució d’aquests joves extute-
lats per la DGAIA i amb el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir a una informa-
ció veraç i complerta per part de les seves institucions, el Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Actualitzar la informació que actualment es publica al web de l’Àrea de Suport 

a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), ja que no s’actualitza des del 28 de novem-
bre de 2016.

2. Publicar al web, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta 
de resolució, les memòries dels anys 2016 i 2017 de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats 
i Extutelats (ASJTET), així com tots els documents i informacions que siguin d’in-
terés tant pel conjunt de la ciutadania com per als joves afectats/des.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8464 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8464)

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

2. Publicar al web, amb la màxima celeritat possible des de l’aprovació d’aques-
ta proposta de resolució, les memòries dels anys 2016 i 2017 de l’Àrea de Suport a 
Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), així com tots els documents i informacions 
que siguin d’interès tant pel conjunt de la ciutadania com per als joves afectats/des.
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Punt 10 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la gestió dels conflictes laborals a les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00063/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1439 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, 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 la 
gestión de los conflictos laborales en las estaciones de montaña de la Generalitat, 
para que sea sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante el mes de enero las estaciones de esquí que gestiona la Generalitat de 

Catalunya a través de FGC en el Pallars Sobirà (Espot y Port Ainé) se vieron afec-
tadas por un conflicto laboral que desembocó en una huelga, obligando a su cierre 
parcial.

Las citadas estaciones están bajo el paraguas de la Generalitat por no tener alter-
nativa privada, debido a sus dificultades económicas.

Estadísticamente, de cada 100 € gastados por un turista en una estación de mon-
taña, tan solo entre 10 € y 15 € se destinan a la compra del forfait. El resto se repar-
ten en diversos conceptos adyacentes como hostelería, servicios y comercio, gene-
rando un motor económico que posibilita la supervivencia económica y social de la 
comarca.

El sector de la nieve es ya per se complicado, afecto a múltiples factores adver-
sos: la falta o el exceso de nieve, el mal tiempo, temporada con calendario limitado, 
grandes inversiones y costes de mantenimiento de las instalaciones, etc.

La captación y consolidación de la clientela no resulta fácil, debido al número es-
tancado y no excesivo de esquiadores, y entra en competencia por el mercado frente 
a otras estaciones de nuestro entorno, principalmente Andorra y Aragón.

El turismo es el sector más volátil y afectado por las incertidumbres de todo tipo.
La huelga realizada, con cierre parcial de las instalaciones, aunque tuvo poco se-

guimiento en Espot y algo más en Port Ainé, ha ocasionado por un lado la pérdida 
de ingresos por la no venta o devolución de forfaits, en una temporada que ya por 
calendario es muy corta, y por otro un descrédito y desconfianza a los actuales y los 
potenciales clientes de las estaciones pallaresas, que posiblemente consideren otros 
destinos más seguros para venideras temporadas.

El daño ocasionado a la imagen de estas estaciones es innegable, aunque hoy de 
difícil cuantificación, por lo que la actual negociación entre las partes del conflicto 
laboral se debe considerar un fracaso, en consideración a los perjuicios ocasionados 
a la estación, los clientes y resto de los sectores de la comarca. Dicha negociación 
debería haberse desarrollado con más realismo y responsabilidad por ambas partes 
y nunca haberse materializado la huelga.

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. Negociar y renovar el convenio colectivo del sector, finalizado desde el año 

2012, contemplando la idiosincrasia del mismo para conseguir un acuerdo realista, 
duradero y justo tanto para los trabajadores como para la empresa.
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2. Analizar los fallos cometidos por ambas partes en la fracasada negociación 
actual y asimilar la experiencia sufrida con la voluntad de que no vuelva a darse esta 
situación tan perjudicial para todas las partes.

Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el millorament de la gestió de les 
estacions de muntanya de la Generalitat
250-00064/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1440 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, 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 la 
mejora en la gestión de las estaciones de montaña de la Generalitat, para que sea 
sustanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las brechas poblacional y económica entre las zonas costeras y el interior de 

Catalunya son alarmantes en la actualidad, y más alarmante es su tendencia diver-
gente al necesario equilibrio territorial. Capítulo aparte, y aún más preocupante de 
esta realidad, son las comarcas pirenaicas, donde la tradicional economía basada en 
el sector primario está severamente afecta por los cambios de modelo productivo, 
lo que está provocando el éxodo y el envejecimiento poblacional sin relevo, en un 
círculo vicioso que requiere de la intervención política.

El motor económico de las comarcas pirenaicas se cimienta básicamente, en la 
actualidad, en la industria turística y particularmente en el sector de la nieve.

La Generalitat de Catalunya, a través de FGC, es titular y explotadora de diver-
sas estaciones de montaña (Espot, Port Ainé, la Molina, Boí Taüll, Vall de Núria y 
Vallter 2000).

Somos conscientes de que el interés público hace necesaria la intervención de 
la administración donde la iniciativa privada no puede llegar, con el objetivo de ge-
nerar empleo directo e indirecto y las sinergias económicas que posibiliten la via-
bilidad de la población en el territorio de montaña. Que una parte de los recursos 
generados en los territorios con mayor población y posibilidades en Catalunya se 
destinen hacia territorios más desfavorecidos como ejercicio de solidaridad y re-
equilibrio territorial es práctica lógica y responsable de las sociedades avanzadas.

La Molina y Masella son estaciones que comparten comarca, servicios, comuni-
caciones, altitudes, orientaciones, régimen de precipitaciones, distancia a los mer-
cados, pistas e incluso forfait. La Molina, gestionada por FGC, cada año presenta 
déficit de explotación, mientras que Masella presenta beneficios en sus cuentas. Sin 
cuestionar el modelo de equilibrio territorial, lo que sí es cuestionable a la vista de 
los resultados es el modelo de explotación.

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. Optimizar la gestión de las estaciones de montaña gestionadas por FGC para 

que, sin renunciar al servicio que prestan, no resulten tan gravosas para el erario 
público.

2. Elaborar planes alternativos al monocultivo de la nieve y el turismo en los que 
se establezcan incentivos para la diversificación e implementación de empresas de 
otros sectores, que puedan ser viables y compatibles, como complemento al sector 
turístico en las zonas rurales.
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3. Que se informe anualmente a este Parlament de las medidas adoptadas y los 
resultados obtenidos.

Palacio del Parlamento, 26 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs
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