
 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

CTASF 

COMISSIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
 

Sessió 21. Dimecres, 15 de gener de 2020 


DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal
tractament infantil. Tram. 202-00037/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substitució de ponent. 

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la pèr
dua de 80 milions d’euros de fons europeus pel Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies en el període 2010-2016. Tram. 354-00198/12. Pol 
Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manca 
de recursos i l’impagament a les entitats i els treballadors que duen a terme 
la protecció de menors com a col·laboradors de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. Tram. 354-00203/12. Elisabeth 
Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la sol·licitud de sessió informativa. 

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la inves
tigació de la no utilització dels fons assignats pel Fons Social Europeu entre 
el 2013 i el 2015. Tram. 354-00204/12. Susanna Segovia Sánchez, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la no 
execució de més de 80 milions d’euros de fons europeus en el període 2013
2015. Tram. 354-00211/12. José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la nego
ciació de l’acord entre Ryanair i els treballadors de l’aeroport de Girona. 
Tram. 354-00214/12. Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor
mativa. 
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7. Sol·licitud de compareixença d’Enric Morist, coordinador de la Creu Roja 
a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 
presenti l’estudi «Pobresa intermitent i fragilitat social» corresponent a 
l’octubre del 2019. Tram. 356-00635/12. Saloua Laouaji Faridi, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta Vilalta i Torres, del Grup Parla
mentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Viu 
Autisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè in
formi sobre la tasca de l’associació per a promoure la inclusió de les perso
nes amb trastorn de l’espectre autista i llurs famílies. Tram. 356-00647/12. 
Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Marta 
Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença de Montserrat Comas, presidenta de Dispie
ra, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè expliqui 
les actuacions que caldria impulsar per a millorar la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Tram. 356
00648/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

10. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals 
dels transportistes portuaris. Tram. 250-00783/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 66; esmenes: BOPC 
350, 23). 

11. Proposta de resolució sobre els treballadors jubilats d’Endesa. Tram. 
250-00784/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Sub
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 320, 67). 

12. Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera en les pres
tacions per a casos de dependència. Tram. 250-00790/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 330, 7; esmenes: BOPC 
376, 5). 

13. Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries per a 
millorar l’atenció a les persones. Tram. 250-00823/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 343, 34; esmenes: BOPC 
392, 9). 

14. Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les persones 
sordes. Tram. 250-00827/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po
dem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presenta-
des (text presentat: BOPC 353, 21; esmenes: BOPC 392, 10). 

15. Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva. Tram. 250-00841/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
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Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
365, 17; esmenes: BOPC 405, 5) 

16. Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 
2020-2024. Tram. 250-00844/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 365, 20). 

17. Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres ocupacio
nals per a persones amb discapacitat intel·lectual. Tram. 250-00882/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 26; esmenes: BOPC 
421, 5). 

18. Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les places de llar 
residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Tram. 250-00884/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 28; esmenes: BOPC 
421, 5). 

19. Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places de residèn
cia en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual. Tram. 250-00885/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 29; esmenes: BOPC 
421, 6). 
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels transportistes portuaris 

250-00783/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 36518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la millores de les condicions dels transportistes del 
port, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Des de fa temps els transportistes portuaris realitzen diverses reivindicacions 
i mobilitzacions reclamant el següent: 

1. Els temps d’espera que passen diàriament a les terminals i dipòsits. Una 
situació que en l’actualitat suposa llargues cues que fan aturar la seva activi
tat durant hores, suposant un greu perjudici per al professional tant a nivell 
laboral com personal. 

2. L’estat general dels contenidors. El col·lectiu ve denunciat també 
l’obligació imputada al transportista de la revisió dels esmentats contenidors 
en els quals es realitza la càrrega, considerant que aquestes responsabilitats 
corresponen al consignatari, qui ha d’assumir el bon estat del contenidor 
abans de ser lliurat. 

3. La precarització del sector. Una realitat que s’ha vist aguditzada en els 
últims mesos com a conseqüència dels punts anteriorment esmentats; un baix 
nivell d’activitat que condensa el treball a determinades hores, fent inviable 
la rendibilitat de la feina, i unes condicions que sistemàticament penalitzen 
al transportista com a part més feble de tota la cadena portuària. 

Davant aquesta situació, les parts implicades en la cadena logística del Port i 
la mateixa Generalitat han mantingut diverses reunions que no han permès 
avançar en el desbloqueig d’una situació que es fa insostenible per als trans
portistes portuaris. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent: 

Proposta de resolució 

1. Desenvolupar un certificat d’idoneïtat que redueixi dràsticament el temps 
d’espera dels transportistes en els dipòsits portuaris. 

2. Realitzar els canvis pertinents en els plecs de condicions de les autoritats 
portuàries, per tal que quedi recollida la responsabilitat del consignatari so
bre l’estat dels contenidors. 
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3. Establir un pla de qualitat de l’activitat portuària sobre el temps d’espera 
que reculli les indemnitzacions pertinents als transportistes 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2019
 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 
GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 39112 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 30.05.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 39112) 

Esmena 1 

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

1. Estudiar el desenvolupament d’un certificat d’idoneïtat que redueixi dràs
ticament el temps d’espera dels transportistes en els dipòsits portuaris. 

Esmena 2 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
 
De modificació del punt 2
 

2. Estudiar la modificació dels plecs de condicions de les autoritats portuàri
es, per tal que quedi recollida la responsabilitat del consignatari sobre l’estat 
dels contenidors. 

Esmena 3 

GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
 
De modificació del punt 3
 

3. Estudiar l’establiment d’un pla de qualitat de l’activitat portuària sobre el 
temps d’espera que reculli les indemnitzacions pertinents als transportistes. 
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Punt 11 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre els treballadors jubilats 
d’Endesa 

250-00784/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP
CC, SP PPC 

Reg. 36589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Al
bert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalu
nya, Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Ca
talunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Par
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Alejandro 
Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els treballa
dors jubilats de l’empresa Endesa, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

A començaments del segle XX va començar la construcció dels aprofita
ments hidroelèctrics al Pirineu. Les condicions laborals dels treballadors en 
aquells primers temps són a l’origen de lluites sindicals històriques que van 
acabar desembocant en la vaga de la Canadenca de 1919 com també en la 
posada en marxa de polítiques socials a favor dels treballadors de les empre
ses elèctriques. 

Històricament, les companyies Riegos y Fuerza del Ebro, Energia Elèctrica 
de Catalunya, Productora de Fuerzas Motrizes, FECSA, ENHER, Hidroe
lèctrica de Catalunya i actualment ENDESA, concessionàries dels aprofita
ments hidroelèctrics del territori, han sigut un agent d’ocupació importantís
sim a les comarques del Pirineu, paper que ha anat minvant ostensiblement 
en les darreres dècades i fins a l’actualitat. 

Actualment, la direcció d’ENDESA, controlada per l’empresa italiana 
ENEL, ha anunciat que de forma unilateral deixa de suportar les bonificaci
ons de la tarifa elèctrica, així com la resta dels beneficis socials que els treba
lladors passius han estat gaudint durant dècades i que han conformat la seva 
retribució, en aquest cas en espècie, que es mantenia de per vida tan del tre
ballador com del seu cònjuge. 

Atès que aquesta situació afecta a 9.000 treballadors jubilats i les seves famí
lies a Catalunya i al voltant de 27.000 a tot Espanya, dels quals una bona part 
supera els 80 anys i els hi representa una percentatge important de la seves 
retribucions i que ENDESA no pot argumentar que ho fa per eixugar pèrdu
es, dons presenta beneficis anuals multimilionaris. 

Per aquests motius, presenten la següent: 
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya: 

1. Dona suport als treballadors jubilats d’Endesa per la vulneració dels seus 
drets socials. 

2. Insta el Govern de la Generalitat a portar a terme les accions necessàries 
per garantir que l’empresa Endesa mantingui els beneficis socials compro-
mesos amb els seus treballadors jubilats, al marge del conveni col·lectiu 
recentment extingit. 

Palau del Parlament, 7 de març de 2019 

Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna 
Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna 
Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; 
Alejandro Fernández Álvarez, SP PPC, representants 
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d’espera 
en les prestacions per a casos de dependència 

250-00790/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 37335 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.05.2019 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució per a la reducció de les llistes d’espera en dependència, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius 

El Parlament de Catalunya va posar en marxa fa pocs mesos una comissió 
d’estudi sobre la situació de la gent gran. Sindicats, sectors empresarials i 
representants associatius que han comparegut durant les primeres sessions 
han expressat la seva preocupació respecte a la manca de polítiques destina-
des a la tercera edat, especialment aquelles relacionades amb la dependència, 
amb els serveis, residències, o centres de dia, entre d’altres. 

En aquesta mateixa comissió va comparèixer el president de l’Observatori de 
la Dependència, José Manuel Ramírez, que va deixar algunes dades respecte 
a la situació de Dependència a Catalunya. 

Catalunya manté des de 2015 la mateixa llista d’espera, 74.000 persones, i 
incrementa el nombre de persones pendents de valorar en 23.600. La situació 
de la dependència a Catalunya no ve d’ara. A les dràstiques retallades execu
tats durant el govern del Partit Popular, s’uneixen els 4.134 milions d’euros 
retallats en despesa social per la Generalitat en els darrers 8 anys, liderant el 
rànquing de les comunitats que més ha retallat a Espanya i igualant la inver
sió en Serveis socials amb la mitjana espanyola, quan sempre s’ha situat 
molt per sobre. 

Catalunya és la comunitat que menys beneficiaris ha incorporat percentual
ment al sistema de dependència des de 2015, la meitat de la mitjana nacio
nal. També liderem la taxa de desatesos: 3 de cada 10 persones que tenen 
dret reconegut no reben el servei, 1 de cada 3 persones en llista d’espera és 
catalana i la nostra taxa de reducció d’aquesta llista d’espera és d’un 4%, 
molt lluny el 43% de la mitjana estatal. Al ritme actual, a Catalunya necessi
tarem 90 anys per posar a zero la nostra llista d’espera. Per si no fos sufici
ent, l’Observatori de la Dependència de 2019 indica que cada hora mor una 
persona a Catalunya sense rebre la prestació a la qual té dret. 

No totes les comunitats autònomes, davant d’una situació de finançament 
similar per part de l’Estat, han actuat de la mateixa manera. Castella la Man
xa, la Comunitat Valenciana o les Illes Balears han reduït els temps d’espera 
en un 70%, liderant l’increment de persones ateses, fent partícips als ajunta
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ments en el procés administratiu –destinant els recursos necessaris– o sim
plificant la burocràcia de cara al ciutadà. 

Actualment, 8 de cada 10 euros destinats a dependència els aporten les co
munitats autònomes. Des de 2012, l’Estat ha retallat més de 5.400 milions 
d’euros. Sens dubte, aquesta és una situació a revertir. Els frustrats pressu
postos generals de l’Estat de 2019 destinaven més de 515 milions d’euros 
per finançar la llei, incrementant el nivell mínim de finançament. D’aquests 
59 milions d’euros estaven destinats a Catalunya per assegurar els drets dels 
dependents catalans. Prop de 9.000 persones haurien estat ateses i s’haurien 
generat prop de 2.000 nous llocs de treball. Per la seva banda, el Govern de 
l’Estat si ha aconseguit que 180.000 cuidadores no professionals tornin a 
cotitzar a la Seguretat Social. 

L’únic gest davant aquesta dramàtica situació, el Govern de la Generalitat ha 
anunciat una partida de 750.000 € per a un pla de xoc per reduir les llistes 
d’espera. En el mateix comunicat s’explica que gran part d’aquesta quantitat 
anirà destinada a contractar més personal per reduir de 5 a 3 mesos el temps 
d’espera només en tres comarques catalanes. Absolutament insuficient i ine
ficaç. 

Per aquests motius, 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. Unificar la valoració administrativa i el Pla Individual d’Atenció (PIA) en 
un mateix procediment administratiu, per tal de reduir de forma automàtica 
el temps d’espera per rebre una prestació de dependència. 

2. Adaptar, en el termini de 6 mesos, el nostre sistema administratiu en rela
ció a la dependència al nou model promogut per la Comunitat Valenciana. 

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 40849 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 28.06.2019 

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATA
LUNYA (REG. 40849) 

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

De modificació i refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt
 

1. Engegar un pla de xoc i incentivar als ens locals, a través del Contracte 
Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal de 
reduir de forma eficaç el temps d’espera per elaborar el Pla Individual 
d’Atenció (PIA) i, conseqüentment, el termini per rebre una prestació de 
dependència. 
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i 
sanitàries per a millorar l’atenció a les persones 

250-00823/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 38809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries per a millo
rar l’atenció a les persones, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L’intercanvi de dades socials i sanitàries ja és una realitat a la ciutat de Bar
celona, com a eina per a millorar l’atenció a les persones. Després d’una 
prova pilot feta en dos barris de la ciutat i centrada en persones grans, 
l’Ajuntament –i els seus serveis socials municipals– i el Departament de 
Salut han ampliat la interconnexió dels seus sistemes d’informació a tota la 
ciutat. L’objectiu de la mesura és facilitar la presa de decisions dels professi
onals d’aquests dos àmbits i millorar l’atenció a les persones. 

La compartició d’informació és només el primer pas per poder avançar cap a 
l’atenció integrada social i sanitària, un repte majúscul de les societats occi
dentals identificat des de fa anys i que serà cada cop més necessari, donat 
l’envelliment progressiu de la societat i l’augment progressiu de l’esperança 
de vida. Tradicionalment l’atenció social i sanitària han seguit lògiques dife
renciades i compartimentades i per avançar cap aquesta integració el primer 
que cal és construir i validar procediments de compartició d’informació que 
sigui útils i pràctics per a tothom. 

El sistema ha estat ben valorat per les professionals que hi han participat fins 
ara i s’ha pogut constatar que el projecte per vincular la Història Clínica 
Compartida de Catalunya (HCCC) i l’Historial d’Atenció Social del Sistema 
d’Informació d’Acció Social (SIAS) facilita la seva feina i sobretot millora 
l’atenció a les persones 

El sistema, a més, és segur. Es basa en el consentiment previ de la persona 
afectada i incorpora totes les mesures de seguretat per garantir el bon ús de 
la informació per part dels professionals. 

Aquesta interoperabilitat dels sistemes de dades socials i de salut es pot con
siderar com una de les primers passes a Europa en aquest camp per la cons
trucció d’un sistema d’informació compartit. Cal destacar, a més a més, que 
aquest projecte ja s’ha dissenyat en base a construir un servei de compartició 
de dades transversal, per la qual cosa la HCCC actualment ja ofereix la pos
sibilitat d’interoperar i compartir informació amb qualsevol sistema de qual
sevol Ajuntament de Catalunya amb l’objectiu últim de millorar els proces
sos d’atenció en salut i social arreu del territori. 
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Per aquests motius i en base a aquesta experiència i a la necessitat d’estendre 
les bones pràctiques a tota la població de Catalunya, visqui on visqui, el 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

Promoure activament l’extensió de la interoperabilitat dels sistemes de dades 
socials i de salut amb tots els ajuntaments de Catalunya, informant els Go
verns locals i els serveis socials bàsics de tots els municipis d’aquesta opció i 
facilitant suport tècnic, logístic i formatiu per a fer-ho possible i extensiu a 
tot Catalunya el mandat municipal iniciat aquest any 2019. 

Palau del Parlament, 20 de maig de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 
GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 41798 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 41798) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
D’addició 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

Promoure activament l’extensió de la interoperabilitat dels sistemes de dades 
socials i de salut amb un model que garanteixi la confidencialitat de les da-
des i basat en el consentiment previ de la persona a tots els ajuntaments de 
Catalunya, informant els Governs locals i els serveis socials bàsics de tots els 
municipis d’aquesta opció i facilitant suport tècnic, logístic i formatiu per a 
fer-ho possible i extensiu a tot Catalunya el mandat municipal iniciat aquest 
any 2019. 
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Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a 
les persones sordes 

250-00827/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 39420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.06.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el finançament de recursos per a les persones sordes 
de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius 

31.320 persones a Catalunya tenen discapacitat auditiva, segons dades del 
2017. Entre elles, les persones amb sordesa prelocutiva, adquirida abans de 
la parla, són el col·lectiu amb més necessitats i més específiques en relació 
amb les conseqüències que es desprenen de no haver adquirit la llengua par
lada. En les diferents etapes del cicle vital, les necessitats educatives, 
d’orientació i detecció precoç com la formació de l’entorn familiar en llen
gua de signes, la inserció laboral, entre moltes d’altres, esdevenen necessitats 
que cal acompanyar a partir de recursos especialitzats. 

La comunitat sorda està representada per la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) que aglutina una un total de 29 entitats, a les quals, la 
Federació els  hi ofereix serveis d’atenció social, d’intèrprets en llengua de 
signes, formació, Inserció laboral, entre altres, per a persones sordes. 

Lluny de poder garantir a les persones sordes una bona atenció especialitza
da i el seu dret d’accés a serveis bàsics, les dificultats de finançament o la 
insuficiència de recursos dels serveis públics estan generant una vulneració 
de drets de la comunitat sorda de Catalunya. La impossibilitat d’accés a un 
intèrpret en llengua de signes al sistema de salut, que només té un pressupost 
de 19.000€ per a intèrprets a tot Catalunya, és una de les situacions que 
afronten a diari les persones sordes i que exemplifica aquesta vulneració dels 
seus drets, essent més flagrant en funció del lloc de residència i generant 
greus desigualtats territorials. 

Tot això, en un context on el Govern no ha efectuat el desplegament de la 
Llei 17/2010 de la llengua de signes catalana. Aquesta Llei garanteix el dret 
a la igualtat de tracte i d’oportunitats a les persones sordes, així com la pro
tecció de la llengua de signes a través dels poders públics i la garantia d’ús 
d’aquesta a les administracions públiques catalanes. La manca de compromís 
en el desplegament ni en la dotació pressupostària de la Llei per part de la 
Generalitat, està provocant i perpetuant situacions de discriminació de drets 
desenvolupats en el marc jurídic català. 

L’afectació als serveis especialitzats per a persones sordes pateix, també, les 
conseqüències de les retallades de la Generalitat en el finançament de les 
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subvencions, que es suma a la incapacitat del Govern de trobar un compro
mís per l’estabilitat financera dels programes i serveis. A tall d’exemple, la 
FESOCA ha patit una retallada en subvencions del 49,59% respecte el 2010. 
A dia d’avui, el Govern no ha donat cap notícia respecte la convocatòria de 
subvencions per l’any en curs. 

Catalunya és la segona comunitat amb major població sorda i està a la cua en 
recursos i finançament. Comunitats com Galicia, Extremadura o Castella i 
Lleó han desenvolupat formes de concertació de serveis a través de convenis 
amb les organitzacions de persones sordes. 

Per aquests motius, 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 el finançament dels recursos adreçats a les persones sordes i im
pulsar un Conveni amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya que 
asseguri l’estabilitat, major seguretat i garanteixi la puntualitat dels paga
ments i la seva gestió. 

2. Incrementar la dotació econòmica destinada a aquest conveni per a ade
quar-se a la cobertura dels mínims necessaris per a l’accessibilitat dels ser-
veis públics bàsics de tota la població sorda de Catalunya, equiparant-nos a 
les ràtios de inversió pública en aquest tema que hi destinen altres comuni
tats autònomes espanyoles. 

3. Dotar de Pressupost la Llei de la Llengua de signes catalana. 

4. Posar en marxa aquest any programes per a usar la eina Svisual a tota la 
Xarxa de serveis públics bàsics de Catalunya (sanitaris, socials, de seguretat 
i administratius) 

5. Garantir l’accessibilitat en tot tipus de servei i webs de les administracions 
públiques 


El Parlament de Catalunya: 


6. Garantirà la traducció simultània amb llengua de signes les seves sessions 
plenàries. 

Palau del Parlament, 29 de maig de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 
GP CatECP 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 42718 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 15.07.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 42718) 

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

1. Garantir el finançament dels recursos adreçats a les persones sordes per 
mitjà de la Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats 
per a entitats amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya que assegu
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ri l’estabilitat, major seguretat i garanteixi la puntualitat dels pagaments i la 
seva gestió. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació 

2. Adequar a la cobertura dels mínims necessaris per a l’accessibilitat dels 
serveis públics bàsics de tota la població sorda de Catalunya, mitjançant una 
taula de coordinació entre tots els Departaments de la Generalitat que ofe
reixen serveis per aquestes persones. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3) 
De modificació 

3. Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè contribu
eixi al finançament de la llengua de signes catalana, d’acord amb el mandat 
de la disposició addicional 3a. de la Llei estatal 27/2007, i dotar pressupos
tàriament els recursos que permetin implementar accions de foment, recer
ca, codificació i normalització lingüística. 
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Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a persones amb discapacitat au
ditiva 

250-00841/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 40446 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parla
mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’accessibilitat del Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
persones amb discapacitat auditiva, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

A Espanya, segons la «Enquesta de Discapacitat, Autonomia personal i situ
acions de Dependència (EDAD). Any 2008», el nombre de persones amb 
discapacitat era de 3,85 milions, el que suposa un 8,5% de la població total, 
aquestes dades corresponen a 2,30 milions de dones i a 1,55 d’homes. A 
l’estudi realitzat, en quant a tipologies de la discapacitat a persones de 6 i 
més anys, el total és de 1.064. 

En quant a les dades a Catalunya, la situació a l’any 2017, era la següent: La 
densitat de població a Catalunya era de 7.555.830 persones, de les que 
551.439 eren persones amb discapacitat valorada (el 7,3% de la població). 
31.320 eren persones amb discapacitat auditiva, és a dir, un 5,67% del total 
de persones amb discapacitat a Catalunya. I les persones amb discapacitat 
auditiva augmenten any rere any a Catalunya, per sobre del creixement de la 
població. 

Sobre la relació entre la discapacitat auditiva i el món del treball, és obvi que 
la precarietat laboral és un fenomen estès a tota la societat, però al que la 
població amb sordesa és especialment vulnerable. El trinomi informació
formació-accessibilitat és imprescindible per poder accedir al món laboral en 
igualtat d’oportunitats. En aquest cas, les institucions que presten serveis 
laborals com formació, acompanyament, etc., han de proveir de serveis 
d’interpretació per tal de trencar les barreres de comunicació existents i ga
rantir la igualtat d’oportunitats real i efectiva. 

Per aquests motius, 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. Garantir la figura de l’intèrpret als cursos ocupacionals i de formació con
tínua que s’ofereixen des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la 
resta de serveis públics vinculats a la inserció laboral. 
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2. Garantir que les oficines del SOC, com a servei públic, són accessibles i 
contemplar la possibilitat de sol·licitar el servei d’intèrpret quan la persona 
que faci la cita prèvia indiqui que requereix d’aquest servei. 

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 44061 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 29.08.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 44061) 

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

1. Facilitar la figura de l’intèrpret als cursos ocupacionals i de formació 
contínua que s’ofereixen des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya si es detecta 
aquesta necessitat. 
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Punt 16 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis 
socials 2020-2024 

250-00844/12 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 40449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2019 

A la Mesa del Parlament 

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el Contracte Programa de Serveis Socials 2020-2024, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí
lies, amb el text següent: 

Exposició de motius 

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix un nou marc de 
coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i 
gestió dels serveis socials que respongui a criteris de coresponsabilitat, 
transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les 
persones amb necessitats socials i que a més, es mantingui en un escenari 
pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals. 

Aquest plantejament s’ha instrumentalitzat amb un contracte programa, una 
eina de gestió que permet establir una relació equilibrada entre les parts, 
caracteritzada per una coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern 
local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al terri
tori, mitjançant l’establiment d’accions, obligacions i competències per ca
dascuna de les parts. El contracte programa a més, permet impulsar una rela
ció de proximitat entre la prestació del servei social i la ciutadania situant 
l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori. 
Aquest promou la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de 
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques 
d’igualtat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens 
locals quant a la prestació i el finançament dels serveis socials que 
s’inclouen en aquest document, i establir els eixos estratègics, els objectius 
generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que 
permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 

El Contracte Programa 2016-2019, vigent en aquests moments, exhaureix la 
seva vigència el 31 de desembre de 2019. Darrera d’aquest contracte pro
grama no només es troben polítiques cabdals per als municipis i per al con
junt de la ciutadania, sinó que depenen també nombrosos contractes de pro
fessionals de l’àmbit social. Per garantir aquests tres elements, cal treballar 
amb previsió per tal d’evitar la caducitat del Contracte Programa i els pro
blemes que això comporta, sense que s’hagi signat el nou Contracte Progra
ma 2020-2024. 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a avançar en el 
disseny de les polítiques i les negociacions pertinents amb els ens locals, per 
tal que es pugui produir la signatura del Contracte Programa de Serveis So
cials 2020-2024 durant el darrer trimestre de l’any 2019. 

Palau del Parlament, 4 de juny de 2019 

Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-
Units 
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Punt 17 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres 
ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual 

250-00882/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 42028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu
ció sobre el nombre de places dels centres ocupacionals per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) és una alternativa a la integració 
laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen 
aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als Centres 
Especials de Treball (CET) per manca de formació laboral o d’oferta de tre
ball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els Centres Ocupa
cionals i els Centres Especials de Treball. 

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap 
salari, sinó que l’activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals 
mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada. 

El SOI es considera un recurs d’avaluació de les capacitats laborals de les 
persones amb discapacitat i de transició, cap als Centres Especials de Treball 
o cap als Centres Ocupacionals. 

La realitat és que, donada la manca de places tant als Centres Ocupacionals 
com als Centres Especials de Treball, i la manca de flexibilitat en les condi
cions d’aquests cap a l’empresa ordinària, sovint els usuaris romanen al SOI 
per un temps superior al requerit, fent servir aquests centres com a recursos 
definitius i no de transició. El pas cap als altres dispositius depèn més de la 
manca de disponibilitat de places que no pas de les seves capacitats laborals. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Ajustar el nombre de places ofertes als Centres Ocupacionals per a perso
nes amb discapacitat intel·lectual per tal que els centres del Servei Ocupaci
onal d’Inserció (SOI) actuïn efectivament com a recursos de transició i no 
definitius. 
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2. Garantir a les persones amb discapacitat intel·lectual i capacitat laboral 
l’accés a places laborals a Centres Especials de Treball i a l’empresa norma
litzada. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019 

Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 45336 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 45336) 

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

2. Seguir treballant per un model que insereixi laboralment a les persones 
amb discapacitat a l’empresa ordinària de forma prioritària, tal com marca 
la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com 
també potenciar i recolzar els CET com a recurs de trànsit i especialitzat. 
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Punt 18 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de les 
places de llar residència en l’àmbit de la discapacitat in
tel·lectual 

250-00884/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 42030 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu
ció sobre el sistema d’assignació de places de llar residència en l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les llars residència són equipaments d’acolliment residencial, de caràcter 
temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat in
tel·lectual igual o superior al 33%, que necessiten la provisió d’un servei 
substitutori de la llar pel fet de ser impossible o no aconsellable viure a la 
pròpia llar. 

A les llars residència s’ofereixen serveis d’atenció global orientats al mante
niment i la millora de l’autonomia de les persones assistides. 

Aquests serveis els presten professionals de manera personalitzada i amb 
diferent intensitat de suport en l’atenció a les persones assistides en funció 
de les seves necessitats individuals. A la mateixa sol·licitud en què es dema
na accedir a un recurs de centre de dia també es fa referència a l’accés a la 
llar residència i a la residència, sigui quin sigui el seu nivell d’atenció. 

Tenint en compte la discapacitat de la persona que es beneficia d’aquest 
recurs s’establirà un nivell diferent d’atenció per part del professional (més o 
menys hores) i un mòdul econòmic (més o menys alt), que es pagarà a 
l’entitat que ofereix aquest recurs. 

Per a sol·licitar l’ingrés, cal adreçar-se als Centres de Valoració i Orientació 
per a Persones amb Discapacitat (CAD) que correspongui per zona, on 
s’elaborarà i supervisarà un programa individual i es dictaminarà el tipus de 
residència més adient per a cada cas. 

Actualment, el sistema d’assignació de les places de llars residència a Cata
lunya no està territorialitzat, és a dir, després d’un perllongat temps d’espera 
la plaça assignada pot estar en una comarca llunyana al territori d’origen de 
l’usuari, la qual cosa implica el desarrelament dels recursos socials, sanitaris 
i laborals als quals l’usuari pot estar vinculat i, per altra banda, dificultats per 
a les famílies per a realitzar les visites i mantenir el vincle afectiu. Tot plegat 
dificulta el fet que els usuaris sol·licitin les places, s’estableixin llistes 
d’espera i, sovint, que s’hagin de fer els ingressos una vegada els familiars 
no poden fer-se càrrec, duent-los a terme de forma urgent i poc estructurada, 
amb moltes conseqüències negatives per a l’estabilitat de l’usuari. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1) Revisar el sistema d’assignació de places de llar residència en l’àmbit de 
la discapacitat intel·lectual, generant un sistema d’assignació territorial que 
permeti mantenir el vincle dels usuaris amb els recursos terapèutics, socials i 
laborals i amb la seva família. 

2) Fer una anàlisi de les necessitats de cada territori respecte al nombre 
d’usuaris que requereixen aquest recurs i de les ràtios de places de llar resi
dència per a cadascun d’ells, així com una planificació de la dotació de pla
ces de llar residència que permeti assolir la cobertura d’aquestes necessitats. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019 

Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 45334 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 45334) 

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

1) Millorar i seguir avançant en el sistema d’assignació de places de llar 
residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, generant un sistema 
d’assignació territorial, tenint en compte la Planificació del Departament 
2020-2023, que permeti mantenir el vincle dels usuaris amb els recursos 
terapèutics, socials i laborals i amb la seva família. 
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Punt 19 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el sistema d’assignació de places 
de residència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual 

250-00885/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 42031 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, diputada, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu
ció sobre el sistema d’assignació de places de residència en l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les residències són equipaments d’acolliment residencial adreçats a perso
nes amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 65% que 
necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar pel fet de ser impos
sible o no aconsellable viure a la pròpia llar i necessiten una atenció ininter
rompuda durant les vint-i-quatre hores del dia. 

Tenint en compte la discapacitat de la persona que es beneficia d’aquest 
recurs s’establirà un nivell diferent d’atenció per part del professional (més o 
menys hores) i un mòdul econòmic (més o menys alt), que es pagarà a 
l’entitat que ofereix aquest recurs. 

Per a sol·licitar l’ingrés, cal adreçar-se als Centres de Valoració i Orientació 
per a Persones amb Discapacitat (CAD) que correspongui per zona, on 
s’elaborarà i supervisarà un programa individual i es dictaminarà el tipus de 
residència més adient per a cada cas. 

Actualment, el sistema d’assignació de les places de llars residència a Cata
lunya no està territorialitzat, és a dir, després d’un perllongat temps d’espera 
la plaça assignada pot estar en una comarca llunyana al territori d’origen de 
l’usuari, la qual cosa implica el desarrelament dels recursos socials, sanitaris 
i laborals als quals l’usuari pot estar vinculat i, per altra banda, dificultats per 
a les famílies per a realitzar les visites i mantenir el vincle afectiu. Tot plegat 
dificulta el fet que els usuaris sol·licitin les places, s’estableixin llistes 
d’espera i, sovint, que s’hagin de fer els ingressos una vegada els familiars 
no poden fer-se càrrec, duent-los a terme de forma urgent i poc estructurada, 
amb moltes conseqüències negatives per a l’estabilitat de l’usuari. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1) Revisar el sistema d’assignació de places de residència en l’àmbit de la 
discapacitat intel·lectual, generant un sistema d’assignació territorial que 
permeti mantenir el vincle dels usuaris amb els recursos terapèutics, socials i 
laborals i amb la seva família. 
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2) Fer una anàlisi de les necessitats de cada territori respecte al nombre 
d’usuaris que requereixen aquest recurs i de les ràtios de places de llar resi
dència per a cadascun d’ells, així com una planificació de la dotació de pla
ces de llar residència que permeti assolir la cobertura d’aquestes necessitats. 

Palau del Parlament, 27 de juny de 2019 

Lorena Roldán Suárez, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputades, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 45335 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 13.09.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 45335) 

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

1) Millorar i seguir avançant en el sistema d’assignació de places de resi
dència en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual, generant un sistema 
d’assignació territorial, tenint en compte la Planificació del Departament 
2020-2023, que permeti mantenir el vincle dels usuaris amb els recursos 
terapèutics, socials i laborals i amb la seva família. 
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