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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’Enric Morist i Güell, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a presentar l’onzè estudi de 
L’Observatori, «Pobresa intermitent: entre la recuperació i la cronificació». Tram. 357-
00092/12. Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. Compareixença.

2. 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).

3. Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Tram. 250-
00074/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 7; esmenes: BOPC 121, 31).

4. Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de 
gent gran. Tram. 250-00076/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 38, 10).

5. Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant 
Joan Despí. Tram. 250-00115/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 55, 17; esmenes: BOPC 121, 35).

6. Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar. 
Tram. 250-00117/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 55, 20).

7. Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional. Tram. 250-00123/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 58, 7; esmenes: BOPC 121, 35).

8. Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials. Tram. 250-00124/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 8; esmenes: BOPC 
121, 36)

9. Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós administratiu als sol-
licitants de la renda garantida de ciutadania. Tram. 250-00131/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 58, 18).

10. Proposta de resolució sobre l’increment de places públiques de centre de dia a 
Roda de Berà. Tram. 250-00149/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 63, 18; esmenes: BOPC 121, 39).
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11. Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica dels progra-
mes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu. Tram. 250-00152/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 68, 6; esmenes: BOPC 121, 40).
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Punt 2 | 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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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la igualtat efectiva entre dones i homes
250-00074/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1582 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres mediante el estudio y 
la adopción de medidas en el Parlament de Cataluña, para que sea sustanciada ante 
la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La desigualdad entre hombres y mujeres es un grave e incontestable problema 

social con trascendencia global. Diversos estudios de alcance nacional e interna-
cional alertan sobre las espantosas causas y consecuencias de la falta de igualdad 
efectiva como es la mayor prevalencia en las mujeres de la pobreza tanto efectiva 
como potencial.

Así, por ejemplo, según la propia ONU, el 70% de las personas que sufren ham-
bre en el mundo son mujeres. O, como han puesto de manifiesto los estudios de la 
Taula del Tercer Sector Social y ECAS, en los últimos años la tasa de pobreza feme-
nina ha aumentado, incluso, en aquellas mujeres que trabajan.

En España, esta injustificada y terrible situación se debe en gran parte a la pre-
cariedad laboral que sufren las mujeres en todos los grupos de edad, caracterizada 
tanto por la falta de ocupación, como por la alta temporalidad, la brecha salarial y 
la arbitraria discriminación directa.

Las circunstancias que directa o indirectamente ocasionan esta precariedad la-
boral son múltiples: son principalmente las mujeres quienes asumen las tareas del 
cuidado familiar. La realización del trabajo familiar y doméstico las empobrece en 
tiempo, lo que las coloca en peor situación a la hora de obtener y mantener un tra-
bajo remunerado a tiempo completo, con lo cual el porcentaje de mujeres con un 
trabajo parcial es muchísimo más alto. También realizan menos horas extras y tie-
nen menos complementos salariales, por ello la brecha salarial realmente se obtiene 
teniendo en cuenta los salarios brutos anuales.

Por otra parte, la maternidad penaliza las carreras laborales de las mujeres, que 
se ven frenadas en seco y que en muchos casos les impiden acceder a promociones 
internas en el trabajo.

La precarización de empleos con mucha presencia femenina también influye en 
esa brecha, como también el hecho de que no se paga un plus de peligrosidad por el 
uso de productos químicos que pueden darse en sectores feminizados como la lim-
pieza o la sanidad, y sí se suelen pagar por el manejo de maquinaria en trabajos con 
mucha presencia masculina.

Todos estos factores combinados suponen, no solo que exista una brecha salarial, 
sino también que la mujer sea más vulnerable en etapas posteriores de su vida, ya 
que esto provoca que de media coticen menos y que tengan menos ingresos cuando 
cobran una prestación de desempleo o una pensión contributiva.

Por ello es preciso encarar los hechos objetivos e ir a las causas materiales para 
que mujeres y hombres puedan libremente desarrollar su proyecto de vida en igual-
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dad de condiciones y adoptar, en consecuencia, medidas efectivas para eliminar la 
desigualdad existente.

Por consiguiente, siendo la consecución de la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres no solamente un deseo compartido del conjunto de las fuerzas políticas, 
sino, además de una lucha global, un deber constitucional y estatutario, el Parlament 
de Cataluña puede y debe, por responsabilidad institucional y por las competencias 
legislativas y presupuestarias que tiene, erigirse en una de las sedes de trabajo es-
tructural, transversal y estable para dicha consecución.

En ese sentido, durante la XI legislatura, el Parlament de Cataluña aprobó, con 
el apoyo del conjunto de los grupos parlamentarios, la Moción 117/XI sobre la po-
breza femenina que constataba la necesidad de constituir un grupo de trabajo que 
sirviese como instrumento efectivo para elaborar políticas públicas que supusiesen 
un avance en materia de igualdad. Dicha moción fue aprobada por el conjunto de 
grupos parlamentarios, pero finalmente dicho grupo de trabajo no llegó siquiera a 
constituirse. De ahí que sea necesario reiterar el compromiso político adquirido e 
iniciar la constitución de dicho grupo de trabajo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña constata la necesidad de constituir un grupo de tra-

bajo en el Parlament de Catalunya sobre la feminización de la pobreza, para avanzar 
en políticas de conciliación del tiempo social y laboral, de corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres, y de reducción de la brecha salarial, el desempleo femenino y 
la precariedad laboral de las mujeres y se compromete a llevar a cabo dicha consti-
tución en el plazo máximo de un mes desde la aprobación de la presente resolución.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8457 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8457)

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

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de continuar actuant ferma-
ment en polítiques de millora, des de la Comissió d’Igualtat de les Persones, sobre 
la feminització de la pobresa, per a avançar en polítiques de conciliació del temps 
social i laboral, de corresponsabilitat entre dones i homes, i de reducció de la bretxa 
salarial, l’atur femení i la precarietat laboral de les dones. I es compromet a portar 
a terme aquesta constitució en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació de la 
present resolució
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la recuperació de les activitats gratuïtes 
als casals de gent gran
250-00076/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 1638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

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 articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la 
recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de 

la gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que es venien oferint anys en-
rere. Es tracta d’activitats que fomenten l’envelliment actiu, les capacitats físiques i 
cognitives de la gent gran i la seva socialització. Algunes de les activitats que s’han 
de deixat de fer o que han passat a ser de pagament són, per exemple: grups de lec-
tura i de debat, gimnàstica, ganxet, informàtica o ball, entre moltes altres.

Aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el  
31 de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la finalit-
zació d’aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició de les 
activitats de tots els casals de Catalunya.

Segons informacions del departament, s’està treballant en el plec de clàusules 
que han de regir el nou contracte, amb l’esperança que aquest torni a estar en fun-
cionament al mes de setembre de 2018. Però, hores d’ara el nou concurs no ha estat 
publicat al web del departament ni al perfil del contractant de la Generalitat, el que 
posa en perill la recuperació de les activitats per al curs 2018-2019.

Mentrestant, els usuaris/àries dels casals de la Gent Gran de Catalunya han d’op-
tar per realitzar activitats de pagament que abans eren gratuïtes.

Atès que considerem que les activitats gratuïtes dels casals de la gent gran són 
fonamentals per assegurar els processos d’envelliment actiu, i que el Departament 
de Treball, Benestar Social i Famílies no ha realitzar amb suficient antelació la 
redacció del nou concurs públic,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Publicar immediatament el nou concurs públic per a la recuperació de les ac-

tivitats gratuïtes a tots els Casals de la Gent Gran a Catalunya.
2. Fins que es produeixi la nova contractació, assegurar que es duguin a terme 

activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran.
3. Comunicar als usuaris/àries dels casals de la gent gran, a les seves direccions 

i als alcaldes o alcaldesses de les ciutats afectades, els motius de la finalització del 
contracte, el calendari orientatiu de publicació i resolució del nou contracte i les ac-
tivitats gratuïtes que es recuperaran abans de la nova adjudicació.

Palau del Parlament, 7 de març de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la 
gent gran a Sant Joan Despí
250-00115/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la creació d’un Centre de Dia per a la gent gran a Sant Joan Despí, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que re-

quereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setem-
bre, té com a objectiu regenerar una sèrie de barris dotant-los dels recursos neces-
saris per assolir la seva recuperació econòmica, social i urbanística fixant per a això 
una sèrie d’objectius. Per a això dota les Administracions catalanes d’instruments 
per intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les seves 
condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poders públics. A la con-
vocatòria de l’any 2008 es va incloure el barri de Les Planes de Sant Joan Despí, al 
que es van projectar un total de 20 actuacions per un import total de 10.407.425,00 
euros. Amb l’arribada de la crisi aquestes actuacions van quedar en suspens pel que 
van ser ajornats una sèrie de projectes que no s’havien realitzat. L’any 2017 es van 
desbloquejar els fons per a la realització dels projectes pendents, fixant la data lí-
mit per a la seva realització el 31 de desembre del 2018. Entre aquests projectes es 
troba el de la construcció d’un Casal per a la Gent Gran en el sector del carrer Sant 
Francesc de Sales.

Aquest projecte va ser publicat al BOP amb data 14 de juny de 2017 amb el codi 
d’expedient CO2017257ST, la licitació del qual determinava: «la redacció del pro-
jecte d’execució, l’estudi de seguretat i salut, la certificació d’eficiència energètica 
del projecte, el projecte per a l’obtenció de la llicència ambiental, la posterior direc-
ció de les obres, la seva direcció d’execució, la coordinació de seguretat i salut, la 
certificació d’eficiència energètica de final d’obra i l’execució de les obres del centre 
cívic per a la gent gran al barri de Les Planes de Sant Joan Despí». L’anunci de lici-
tació que inclou, el plec de clàusules administratives, el plec de clàusules tècniques 
i l’avantprojecte realitzat per l’AMB per a Centre Cívic de Gent Gran a Les Planes 
de Sant Joan Despí. Amb data 25 d’agost de 2017 es va realitzar l’adjudicació a l’em-
presa Rogasa Construcciones y Contratas, SAU, formalitzant-se el contracte l’1 de 
setembre del 2017.

Segons es desprèn de les dades del padró municipal de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, actualment la població total de Sant Joan Despí és de 34.300 habitants, 
d’aquests, 6.085 persones tenen més de 65 anys i 2.008 persones es troben entre els 
60 i els 65 anys. Segons les dades facilitades per l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Joan 
Despí amb data 6 de març de 2017 en aquesta població són 147 les persones amb 
Alzheimer de les que es té constància. Persones que necessiten de cures especials 
en benefici d’elles i de les seves famílies. Els últims estudis realitzats sobre les ma-
lalties mentals d’origen degeneratiu com la demència senil o l’Alzheimer indiquen 
que el nombre de casos va en augment.
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Sant Joan Despí, compta actualment amb un únic centre, de règim privat, dedicat 
a la atenció de la Gent Gran, amb un total de 112 places residencials i 25 places de 
centre de dia. En virtut del conveni, signat per l’empresa que presta el servei, com a 
Centre Col·laborador amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, a dia d’avui, únicament, 50 d’aquestes places de Residèn-
cia i 19 places de centre de dia responen a la condició de col·laboradores. Aquestes 
dades mostren clarament que el nombre de places assistencials per a la gent gran en 
aquest municipi és totalment insuficient. De fet, la petició de construir un nou centre 
de dia, així com la de dotar de més places residencials per a persones dependents 
és una reivindicació que compta amb el suport des de fa temps d’entitats veïnals i 
col·lectius de gent gran del municipi, i que ja havia estat traslladada al Parlament 
prèviament via esmenes a la llei de Pressupostos. Entenent la necessitat d’optimit-
zar els recursos i l’ús dels equipaments públics, es considera necessari aprofitar la 
construcció del nou Casal de Gent Gran del barri de Les Planes, via recursos de  
la llei de barris, per a encabir-hi també un Centre de Dia per a la Gent Gran, de ges-
tió pública, que atengui a les característiques definides en el Decret 142/2010 de 11 
d’octubre pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
1) Garantir una millor atenció a la gent gran de Sant Joan Despí en situació de vul-

nerabilitat construint el Casal de gent gran projectat al carrer Sant Francesc de Sales 
del barri de Les Planes de forma que reuneixi les condicions necessàries per a ser usat 
també com a centre de dia per a la gent gran.

2) Destinar els recursos necessaris, per a dotar-lo de totes les condicions mate-
rials i de recursos humans necessaris per a poder prestar-hi el servei de centre de dia.

3) Incloure una partida en els propers pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya destinada a aquesta finalitat.

4) Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Joan Despí 

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8468 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP 

PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 8468)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3 en un únic punt

Garantir una millor atenció a la gent gran de Sant Joan Despí en situació de 
vulnerabilitat construint el Casal de gent gran projectat al carrer Sant Francesc  
de Sales del barri de Les Planes de forma que reuneixi les condicions necessàries 
per a ser usat també com a centre de dia per a la gent gran.
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Punt 6 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar
250-00117/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2429 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Francisca Valle Fuentes, 

diputada, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para ampliar el número de puntos 
de encuentro existentes en Catalunya, para que sea sustanciada ante la comisión que 
corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los procesos familiares de conflictividad parental, cuando los progenitores 

de menores se hallan implicados en procesos de nulidad, separación o divorcio que 
presentan dificultades o situaciones conflictivas en el cumplimiento del régimen de 
visitas de los hijos, o bien en supuestos de ejercicio de tutela por la Administración 
Pública, es recomendable que el cumplimiento del ejercicio de los derechos de re-
lación y comunicación con los hijos se realice en un entorno supervisado y neutral.

Mientras la situación de conflictividad exista, hay que garantizar a los menores 
su derecho a relacionarse con sus progenitores y familiares, preservándolos de las 
posibles relaciones conflictivas y de todo tipo de violencia que pueda producirse en-
tre personas adultas.

La Administración de la Generalitat tiene establecido el mandato de fomentar, 
complementar y sustituir, cuando sea necesario, el papel de la familia como factor 
fundamental y medio natural para el desarrollo de los niños y adolescentes, y dedi-
car una atención especial a las situaciones familiares especiales que pueden agravar 
su vulnerabilidad.

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas determina que los 
estados miembros tienen que respetar el derecho del niño separado de uno de sus 
progenitores, o de ambos, a tener relaciones personales y contacto directo con los 
dos regularmente, a no ser que ello vaya en contra de su interés primordial.

El Parlamento de Cataluña adoptó la Resolución 911/VI sobre el fomento de la 
implantación de puntos de encuentro familiar, por la que se instaba al Gobierno a 
elaborar un plan de actuación para favorecer y fomentar la implantación de puntos 
de encuentro familiar en el territorio de Cataluña.

La Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del código civil de Cataluña, 
sitúa los puntos de encuentro como uno de los instrumentos para la supervisión de 
relaciones personales en situación de riesgo, e incluso tiene en cuenta la mediación 
familiar referida a la solución de las diferencias que resulta de la aplicación del plan 
de parentalidad, que puede incluir en el acuerdo sobre la utilización del punto de 
encuentro.

Los puntos de encuentro vienen establecidos como servicios técnicos en la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 
Son servicios destinados a atender y prevenir, en un lugar neutral y transitorio, y en 
presencia de personal cualificado, la problemática que surge en los procesos de con-
flictividad familiar, y en concreto en el cumplimiento del régimen de visitas de los 
hijos establecidos para los supuestos de separación o divorcio de los progenitores, o 
supuestos de ejercicio de tutela por la Administración Pública.
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También cuando a los abuelos u otros familiares se les otorga, en el ejercicio del 
régimen de relaciones personales, un derecho de visita y no tienen la posibilidad de 
concretarse en un entorno de cariz normalizado, por las particularidades de la situa-
ción, o cuando los menores muestran cierto temor, rechazo u otras dificultades, deri-
vadas de las circunstancias familiares, para la relación con el progenitor no custodio 
u otros familiares, haciéndose necesario establecer pautas reguladas y progresivas 
en los contactos por los profesionales del servicio técnico de punto de encuentro.

En las comarcas de Barcelona solo hay 17 puntos de encuentro; cuatro en Barce-
lona ciudad, Hospitalet de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobregat, Vilanova i la Gel-
trú, Badalona, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Mollet del Vallès, 
Granollers, Vic y Manresa. En Tarragona hay 3; Tarragona, Reus y Tortosa. En Llei-
da hay uno en la capital y en Girona hay uno en la capital y uno más en Figueres.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que la Memoria del TSJC 2015 indica que 
han aumentado los asuntos de familia, así como los de violencia de género.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta de resolución 
sobre la misma necesidad ante la Comisión de la Infancia, que fue aprobada en la 
sesión de fecha 11 de julio de 2017, aunque no consta su cumplimentación.

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. Crear más puntos de encuentro en Cataluña, de tal forma que en cada muni-

cipio se adecúen, en función del número de habitantes, los establecimientos necesa-
rios para que se pueda llevar a cabo la función de entrega y recogida de menores 
cuyos progenitores se hallen en situación de separación conflictiva.

2. Establecer un plan de colaboración con los entes locales a fin de que presten y 
gestionen estos servicios mediante los instrumentos y en los términos que prevé el 
texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Francisca Valle Fuentes, 

Elisabeth Valencia Mimbrero, diputadas, GP Cs
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la 
gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
250-00123/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolu-
ció sobre el compliment del Ple d’Emergència Social, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies o la que correspongui, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El 10 de març de 2016 el Parlament de Catalunya va celebrar un Ple monogrà-

fic sobre la situació d’emergència social al país, on es va aconseguir aprovar una 
quarantena de propostes, que contenien 82 punts, que van quedar recollits a la Re-
solució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.

Aquesta resolució inclou mesures diverses i concretes per afrontar molts dels 
àmbits que afecten a les persones en situació de vulnerabilitat: pobresa infantil, ne-
cessitats alimentàries, inclusió i cohesió social, renda mínima d’inserció, polítiques 
d’habitatge, sensellarisme, pobresa energètica, transport públic, dependència, polí-
tiques d’ocupació, garantia juvenil, atenció a la diversitat funcional, salut, política 
econòmica i fiscal, refugiats o regularització d’estrangers.

Totes aquestes propostes i mesures parteixen, sobretot, de les demandes dels 
col·lectius afectats o bé de les entitats i professionals que treballen amb aquests col-
lectius. L’esforç fet per tota aquesta gent, així com pels grups parlamentaris per a 
arribar a consensos en aquest àmbit no pot quedar en no res pel fet d’haver decaigut 
la resolució amb la finalització de la legislatura.

El darrer punt de la resolució incloïa la creació d’una comissió de seguiment i la 
publicació dels compromisos adquirits en el debat al web de la Generalitat de Cata-
lunya, així com el seu seguiment. Aquest informe públic de seguiment s’havia anat 
produint fins al passat 29 de setembre de 2017. Quant a la comissió de seguiment, 
no es reuneix des d’abril de 2017.

La resolució també inclou una proposta per a forçar un debat anual al Parlament 
a partir d’un informe d’anàlisi i avaluació de l’evolució del progrés social a Catalu-
nya, basat en indicadors sobre el risc de pobresa i d’exclusió social i sobre els canvis 
en la qualitat de vida i benestar de la ciutadania.

Amb voluntat de donar continuïtat a la feina feta prèvia i posterior al Ple mono-
gràfic sobre emergència social el març de 2016 i de generar eines per a avaluar des 
del Parlament les polítiques públiques de la Generalitat en la lluita contra les des-
igualtats socials i pel progrés social i el desenvolupament sostenible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
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1. Lliurar al Parlament i fer públic a través del web, en el període d’un mes, un 
nou informe d’avaluació de l’estat de compliment real de les mesures incloses en la 
Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.

2. Convocar una reunió de la Comissió de Seguiment creada en aquesta mateixa 
resolució.

3. Garantir la continuïtat del compliment del punt 14 de la Resolució 17/XI que 
insta el Govern a: 

a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en indi-
cadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat de vida, 
benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de servir 
de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat en la 
lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.

b) Elaborar, a partir de l’informe del progrés social, mesures d’aplicació imme-
diata per a combatre les desigualtats socials, d’acord amb els ens locals i els agents 
econòmics i socials.

c) Tenir un debat anual al Parlament per avaluar, mitjançant l’informe del pro-
grés social, l’impacte de les polítiques públiques de la Generalitat en l’estat de la in-
clusió social, el benestar dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8456 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8456)

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

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en indi-

cadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social, de condicions de  
vida, benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha  
de servir de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Gene-
ralitat en la lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00124/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamanys, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la 
Cartera de Serveis Socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’aprovació de la Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya l’accés al 

sistema de serveis socials és un dret per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya. En aquests 10 anys de vigència de la Llei no s’ha fet el desplegament reglamen-
tari ni les reformes del sistema. Cal una cartera de serveis que doni resposta a les 
creixents necessitats de la ciutadania, uns serveis socials bàsics amb capacitat reso-
lutiva i desplegats equitativament en el territori, uns serveis socials especialitzats i 
tecnològicament avançats, suficientment finançats i una inversió constant per dispo-
sar d’uns equips professionals que puguin donar resposta a aquests reptes.

Enfront als reptes socials de l’envelliment i la crisi de les cures, en els darrers 
20 anys els serveis socials no han tingut l’atenció política prioritària ni el grau d’in-
versió necessari.

Davant d’aquest fre a uns serveis clau per a garantir el benestar de la ciutadania, 
el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’atenció de tota la ciutadania mitjançant la revisió de la Cartera de 

serveis socials, assegurant unes cobertures suficients i equitatives per donar resposta 
a les necessitats socials d’una manera efectiva.

2. Garantir una distribució de recursos per als serveis socials que tingui en 
compte la diversitat del territori.

3. Programar la progressiva desaparició del copagament a tota la Cartera de ser-
veis socials a mesura que augmenti la capacitat de recaptació fiscal.

4. Potenciar els serveis socials bàsics com a peça clau del sistema per tal que 
pugui assumir totes les funcions per cobrir les necessitats de la ciutadania en el seu 
entorn comunitari més pròxim, ampliant les seves competències i recursos.

5. Revisar la ràtio poblacional dels serveis socials bàsics en funció de la situació 
sociodemogràfica del seu territori.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8469 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8469)

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

2. Seguir garantint una distribució de recursos per als serveis socials que tingui 
en compte la diversitat del territori.
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós 
administratiu als sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00131/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

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 articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per faci-
litar el recurs contenciós administratiu als i les sol·licitants de la Renda Garantida 
de Ciutadania, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania va ser apro-

vada per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

L’objecte de la llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida 
digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal 
de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El dia 15 de setembre de 2017, la nova llei es va posar en marxa, i aquelles per-
sones interessades en sol·licitar-la van poder iniciar els tràmits administratius de sol-
licitud de cita prèvia i presentació de documentació.

L’administració disposa de dos terminis per a la resolució dels expedients, tal 
i com disposen els articles 26.1 i 25.2, i la disposició transitòria segona. El primer 
termini és d’un màxim de 5 mesos per resoldre aquelles sol·licituds fetes des del 15 
de setembre al 15 de novembre de 2017. El segon termini és de 4 mesos per aquelles 
sol·licituds realitzades a partir del 15 de novembre. La no resposta per part del go-
vern es considera positiva en el dret del sol·licitant en rebre la prestació.

L’evolució dels i les sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutadania, així com 
l’alt número d’expedients resolts negativament ha fet que moltes d’aquestes perso-
nes vulguin exercir el seu dret a iniciar un procediment administratiu d’interposició 
d’un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrati-
va, tal i com apareix a l’article 27.2 de la Llei 14/2017.

Algunes de les persones que sol·liciten la Renda Garantida de Ciutadania, dona-
da la seva situació d’emergència social i, en alguns casos, la manca de coneixements 
tècnics i jurídics, fa que desisteixin de procedir a la interposició d’aquest recurs.

Per tal de donar la màxima facilitat perquè les persones que es troben en aquests 
casos puguin continuar el procediment que tenen reconegut per llei, el Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies generi un model de 

document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós administratiu per donar res-
posta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania.

2. Publicar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució, aquest document al web gencat.cat a la portada on s’explica el procediment 
per demanar la Renda Garantida de Ciutadania, assegurant sempre una fàcil localit-
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zació i la seva descàrrega en diferents formats. El document haurà d’informar també 
del procediment de presentació del mateix.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-

Units
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’increment de places públiques de 
centre de dia a Roda de Berà
250-00149/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 2966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat, del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de 
 resolució sobre l’increment de places públiques de centre de dia a Roda de Berà 
(Tarragonès), per tal que sigui substanciada davant la Comissió que correspongui, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A conseqüència de la política de retallades posada en marxa pel govern de la 

Generalitat l’oferta de places amb finançament públic de centres de dia per a la gent 
gran s’ha vist congelada en els darrers anys. Així, la Generalitat no actualitzava 
aquesta oferta des de l’any 2011 i al 2017, quan l’ha actualitzat, ho ha fet de manera 
molt limitada.

Concretament a la província de Tarragona, on hi ha més de 530 places públi-
ques per a centres de dia adreçades a persones de més de 65 anys en situació de 
dependència, l’increment de l’oferta aprovada a l’octubre de l’any passat ha estat 
de 10 places. Un increment que només ha beneficat a un centre de dia situat a la 
comarca de la Conca de Barberà.

D’aquesta manera, la resta de centres de dia i centres d’atenció a persones amb 
discapacitats, malalties mentals i gent gran de la demarcació de Tarragona han vist 
com novament l’oferta de places públiques ha estat congelada.

Un dels municipis afectats ha estat Roda de Berà (Tarragonès). El vint-i-u per 
cent de la població de Roda de Berà té més de 65 anys. Això, suma’t al nombre in-
suficient d’oferta pública d’un servei d’acolliment diürn al municipi, ha impulsat a 
una campanya ciutadana de recollida de signatures, que ja aplegat més de dos mil, 
amb les que demanen més ajuda a la Generalitat per a l’atenció de les persones grans 
dependents.

El servei d’acolliment diürn per a gent gran present al municipi de Roda de Berà 
té una oferta limitada pel que cal incrementar el nombre de places amb finançament 
públic disponibles al municipi amb l’objectiu d’afavorir la recuperació i el manteni-
ment de l’autonomia personal i social de la gent gran, alhora que es manté a la per-
sonal en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions, proporcionant 
també suport a les famílies en l’atenció als seus familiars amb dependència.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a incrementar les places amb fi-

nançament públic per a centres de dia al municipi de Roda de Berà (Tarragonès) per 
tal d’afavorir el manteniment de l’autonomia personal de la seva gent gran en el seu 
entorn personal i familiar, alhora que els permeti gaudir d’una vellesa digna i activa.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP 

PPC
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 6421 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6421)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició al text

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a incrementar les places amb fi-
nançament públic per a centres de dia al municipi de Roda de Berà (Tarragonès), 
prioritzant aquells centres de dia de titularitat pública sense cap plaça concertada 
o pública, per tal d’afavorir el manteniment de l’autonomia personal de la seva gent 
gran en el seu entorn personal i familiar, alhora que els permeti gaudir d’una vellesa 
digna i activa.
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment i la suficiència econòmica 
dels programes i les activitats per a fomentar l’envelliment actiu
250-00152/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 3107 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.05.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
garantía y la suficiencia económica de los programas y actividades para fomentar el 
envejecimiento activo en Cataluña, para que sea sustanciada ante la comisión que 
corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según un informe de la Fundació Pere Tarrés, las personas mayores en Cataluña 

representan el 17,78% del total de la población. Se prevé que, en 2030, la población 
mayor de 65 años representará un 24,8% de la población total. Por este motivo, es 
importante fomentar la participación activa y avanzar hacia la plena integración de 
las personas mayores en Cataluña, asegurando así el máximo desarrollo personal 
y el más alto grado de bienestar posible a todas las personas con independencia de 
su edad.

Con este objetivo, es necesario que desde la administración se destinen recursos 
para mantener la calidad de vida de las personas mayores el mayor tiempo posible 
mediante el apoyo a su autonomía e independencia.

La Direcció General de Famílies debe garantizar el funcionamiento de las activi-
dades que se realizan en los casals de gent gran de Cataluña y su suficiencia econó-
mica. La falta de previsión de la Direcció General de Famílies en relación a la fina-
lización del contrato de estas actividades, con fecha de 31 de diciembre de 2017, ha 
dado como resultado que los usuarios de los diferentes casales hayan visto anuladas 
las actividades o tengan que pagar por las mismas, cuando deberían ser gratuitas.

Los programas de envejecimiento activo son fundamentales para contribuir a 
ampliar la esperanza de vida activa y saludable de los mayores, y los efectos positi-
vos para el mantenimiento de su autonomía están ampliamente demostrados.

Para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social, las adminis-
traciones deben garantizar que la condición socio-económica de las personas mayo-
res no sea un factor determinante para acceder a estos programas de envejecimiento 
activo.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. Dotar presupuestariamente y proceder a la devolución de las cantidades anti-

cipadas por los usuarios, previo estudio de afectación a cada servicio, teniendo en 
cuenta que el contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2017.

2. Proceder a la publicación, a la mayor brevedad posible, del nuevo concurso 
público para la puesta en marcha de estas actividades.

3. Garantizar que la periodicidad del contrato sea plurianual, asegurando su con-
tinuidad para evitar interrupciones en el servicio.

4. Habilitar nuevas plazas de oferta de programas e iniciativas destinadas a la 
promoción del envejecimiento activo y prevención de la dependencia, destinados a 
mayores de 65 años, en número proporcionado y suficiente de acuerdo a la demo-
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grafía actual y con la oferta de plazas asistenciales, dotándolas presupuestariamente 
de forma suficiente.

Palacio del Parlamento, 26 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 6422 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 05.07.2018

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 6422)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De supressió de tot el punt 1

1. Dotar presupuestariamente y proceder a la devolución de las cantidades anti-
cipadas por los usuarios, previo estudio de afectación a cada servicio, teniendo en 
cuenta que el contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2017.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 3

3. Fins que es produeixi la nova contractació, assegurar que es duguin a terme 
activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar (3)
De modificació del punt 4

4. Comunicar als usuaris i usuàries dels casals de la gent gran, a les seves direc-
cions i als alcaldes o alcaldesses de les ciutats afectades, els motius de la finalització 
del contracte, el calendari orientatiu de publicació i resolució del nou contracte i les 
activitats gratuïtes que es recuperaran abans de la nova adjudicació.
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