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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. Tram. 202-
00001/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substitució de ponent.

2. Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 200-00006/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació propostes d’audiència (text presentat: BOPC 
200, 13)

2.1 Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the 
Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. 
Tram. 352-00745/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.2 Proposta d’audiència en comissió d’Aina Masgoret Ràfols, representant de Save 
the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació. Tram. 352-00809/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.3 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-
00753/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.4 Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-
00769/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
proposta.

2.5 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-
00811/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

2.6 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació Ecom 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 
352-00750/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.7 Proposta d’audiència en comissió de Marta Obdulia Gómez, en representació de 
la Fundació Ecom, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació. Tram. 352-00810/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.8 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Casal Lambda amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-
00752/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.9 Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, en representació del Casal Lamb-
da, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 
352-00817/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republi-
cà. Debat i votació de la proposta.
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2.10 Proposta d’audiència en ponència de Laia Serra, membre de la Comissió de De-
fensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona, de Dones Juristes i de la Coordinadora 
Catalana per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, amb relació al Projecte de llei per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00781/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.11 Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia, en represen-
tació de l’associació Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00812/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.12 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació. Tram. 352-00751/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

2.13 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació. Tram. 352-00767/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la proposta.

2.14 Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Amnistia Internacional 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 
352-00749/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.15 Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, en representació d’Amnistia 
Internacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació. Tram. 352-00813/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.16 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació. Tram. 352-00774/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la proposta.

2.17 Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, en representació 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00823/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.18 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de la Gent 
Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació. Tram. 352-00775/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta.

2.19 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Luna, en representació del Consell de 
la Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00834/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.20 Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió 
Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00773/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.21 Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia i Helena Bedoya, en represen-
tació de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00806/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.22 Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, representant d’Arrels, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 
352-00746/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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2.23 Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, en representació d’Arrels 
Fundació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. 
Tram. 352-00826/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.24 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Si-
car Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació. Tram. 352-00744/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

2.25 Proposta d’audiència en comissió d’una representació d’Ailmed amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00747/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.26 Proposta d’audiència en comissió d’Esteban Ibarra, representant de Moviment 
contra la Intolerància, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació. Tram. 352-00748/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la proposta.

2.27 Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de 
Gais Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació. Tram. 352-00768/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat  
i votació de la proposta.

2.28 Proposta d’audiència en comissió de Carmen Méndez, directora de la Fundació 
Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació. Tram. 352-00770/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta.

2.29 Proposta d’audiència en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l’Associ-
ació Dones No Estàndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació. Tram. 352-00771/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta.

2.30 Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Platafor-
ma Cedaw Ombra, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació. Tram. 352-00772/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta.

2.31 Proposta d’audiència en ponència d’Aida Guillén Lanzarote, directora dels Ser-
veis de Drets de Ciutadania i Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00776/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.32 Proposta d’audiència en ponència de Manuel Mallo Márquez, director de l’Àrea 
de Règim Jurídic dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00777/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.33 Proposta d’audiència en ponència de Maria Olivella Quintana, coordinadora de la 
Unitat d’Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00778/12. Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.34 Proposta d’audiència en ponència de Berta Güell Torrent, investigadora postdoc-
toral en el CER-Migracions, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació. Tram. 352-00779/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta.

2.35 Proposta d’audiència en ponència de Jesús Ruiz Farrona, director de l’Associ-
ació Assís Centre d’Acollida, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació. Tram. 352-00780/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta.
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2.36 Proposta d’audiència en ponència de Laura Campos Ferrer, vicepresidenta de 
la Federació Catalana de Municipis, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00782/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

2.37 Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Cervera i Mercè Otero, en re-
presentació de l’associació Ca la Dona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00804/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.38 Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, en representació de l’as-
sociació Creació Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00805/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.39 Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, en representació de la Unió 
General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00807/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.40 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Viu Au-
tisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. 
Tram. 352-00808/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.41 Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en re-
presentació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Pro-
jecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00814/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

2.42 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Per-
sones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00815/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.43 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00816/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació de la proposta.

2.44 Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Guillén, en representació del Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat, amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00818/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.45 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cadenas, presidenta de Dincat 
Federació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció. Tram. 352-00819/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamen-
tari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.46 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Salut 
Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació. Tram. 352-00820/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.47 Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Jaurena, en representació 
de Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. 
Tram. 352-00821/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.48 Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del 
Servei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00822/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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2.49 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Creu Roja Catalunya 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 
352-00824/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Repu-
blicà. Debat i votació de la proposta.

2.50 Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Centeno, en representació de l’Ofi-
cina de Vida Independent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00825/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.51 Proposta d’audiència en comissió d’Enric Canet, director de Relacions Ciutada-
nes del Casal dels Infants del Raval, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00827/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.52 Proposta d’audiència en comissió d’Enric Vendrell, teòleg i ex-director general 
d’Afers Religiosos, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació. Tram. 352-00828/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-
lamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.53 Proposta d’audiència en comissió de David Karvala, en representació del movi-
ment Unitat contra el Feixisme i Racisme, amb relació al Projecte de llei per a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00829/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.54 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comunitat Jueva 
Progressista de Barcelona BetShalom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00830/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.55 Proposta d’audiència en comissió d’Imma Mata, en representació de Càritas 
Diocesana de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte  
i la no-discriminació. Tram. 352-00831/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.56 Proposta d’audiència en comissió de Rosa Negre, sotsinspectora dels Mossos 
d’Esquadra i representant del projecte Steps, amb relació al Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00832/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2.57 Proposta d’audiència en comissió de Pedro Aguilera, director gerent de la Fe-
deració d’Associacions Gitanes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació. Tram. 352-00833/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de La Confederació davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació d’infra-
finançament de la xarxa pública de serveis socials i d’atenció a les persones. Tram. 
356-00449/12. Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als centres especials 
de treball. Tram. 250-00281/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 126, 
76; esmenes: BOPC 168, 5).

5. Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres especials de 
treball en els casos d’envelliment. Tram. 250-00282/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 126, 78; esmenes: BOPC 168, 5).

6. Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció del centre de 
dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central. Tram. 250-00290/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució  
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 126, 87; esmenes: BOPC 168, 8).
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7. Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència residencial a l’Hospitalet 
de Llobregat. Tram. 250-00303/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 130, 
54; esmenes: BOPC 168, 9).

8. Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol específic de segui-
ment dels programes individuals d’atenció. Tram. 250-00306/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 136, 74; esmenes: BOPC 172, 8).

9. Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Catalunya. Tram. 250-00316/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 140, 8; esmenes: BOPC 172, 9).

10. Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pas-
tor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona. Tram. 250-00321/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 140, 14).

11. Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a Barcelona. Tram. 
250-00692/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 267, 30; 
esmenes: BOPC 322, 8).

12. Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, d’acces-
sibilitat. Tram. 250-00324/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 140, 17; esmenes: BOPC 172, 9).

13. Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Es-
plugues de Llobregat. Tram. 250-00336/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 143, 24; esmenes: BOPC 181, 7).

14. Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball de les 
cambreres de pis. Tram. 250-00360/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 148, 12; esmenes: BOPC 181, 8).

15. Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar. Tram. 250-
00569/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 238, 43).
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el sistema de suport econòmic als 
centres especials de treball
250-00281/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el siste
ma de suport econòmic als Centres Especials de Treball, per tal que sigui substan
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Centres Especials de Treball (CET) tenen com a objectiu final la inserció de 

les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària. Això és el que estableix el Reial 
Decret 2273/1985, de 4 de desembre, com a normativa reguladora dels CET i el que 
corrobora el Text Refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social, aprovat el 2013.

Des de la promulgació d’aquesta llei, totes les directrius han estat encaminades a 
aconseguir que el col·lectiu amb diversitat funcional tingui una feina estable amb un 
contracte indefinit i un salari digne, i que rebi el millor tracte personal i professional 
mitjançant un bon seguiment i els ajustos personals i socials adients.

Els centres especials de treball juguen un paper fonamental en l’eliminació de les 
barreres entre discapacitat i ocupació. Catalunya és una de les comunitats autòno
mes que acull un major nombre de CET, concretament 263, i lidera la contractació 
de persones amb especials dificultats d’inserció laboral, havent experimentat en els 
darrers 30 anys una gran professionalització i normalització d’aquest entorn de tre
ball, comptant actualment amb estructures més obertes i flexibles.

Per permetre la competitivitat dels CET envers l’empresa ordinària i afavorir la 
productivitat, donant suport a les necessitats derivades de la diversitat funcional, la 
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició dels CET subven
cions per dur a terme accions relatives a les Unitats de Suport a l’Activitat Professio
nal en Centres Especials de Treball (USAP) i subvencions del cost salarial (SMI) 
dels Centres Especials de Treball.

Aquestes subvencions són renovables anualment i estan regulades pel Reial De
cret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 
Aquest sistema de suport econòmic dificulta l’estabilització de les plantilles labo
rals, tant pel que fa a les persones amb diversitat funcional com al personal de su
port necessari per acompanyar la seva diversitat funcional, així com les línies de 
producció d’aquests centres.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
Revisar el sistema de suport econòmic als Centres Especials de Treball establint 

sistemes de finançament mitjançant contractes en lloc de subvencions, així com la 
periodicitat de les renovacions d’aquests sistemes d’ajut econòmic per tal que s’afa
voreixi l’estabilització de les plantilles de recursos humans, tant pel que fa a les per
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sones amb diversitat funcional com al personal de suport necessari per acompanyar 
la seva diversitat funcional, així com les línies de producció d’aquests centres.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Noemí de 

la Calle Sifré, diputades, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16759 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.10.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 16759)

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

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
Demanar al Govern de l’Estat la transferència de les competències i el pressu-

post necessari per tal de poder revisar el sistema de suport econòmic als Centres 
Especials de Treball establint sistemes de finançament mitjançant contractes en lloc 
de subvencions, així com la periodicitat de les renovacions d’aquests sistemes d’ajut 
econòmic més estables i acompanyar-los en l’objectiu fonamental de transitorietat 
cap a l’empresa ordinària. També afavorir per tal que s’afavoreixi l’estabilització de 
les plantilles de recursos humans, tant pel que fa a les persones amb diversitat fun
cional discapacitat com al personal de suport necessari per acompanyar-los la seva 
diversitat funcional, així com les línies de producció d’aquests centres.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el sistema de contractació als centres 
especials de treball en els casos d’envelliment
250-00282/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 8631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el siste
ma de contractació als Centres Especials de Treball en els casos de envelliment, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Centres Especials de Treball (CET) tenen com a objectiu final la inserció de 

les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària. Això és el que estableix el Reial 
Decret 2273/1985, de 4 de desembre, com a normativa reguladora dels CET i el que 
corrobora el Text Refós de la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat 
i de la seva inclusió social, aprovat el 2013.

Des de la promulgació d’aquesta llei, totes les directrius han estat encaminades a 
aconseguir que el col·lectiu amb diversitat funcional tingui una feina estable amb un 
contracte indefinit i un salari digne, i que rebi el millor tracte personal i professional 
mitjançant un bon seguiment i els ajustos personals i socials adients.

Els centres especials de treball juguen un paper fonamental en l’eliminació de les 
barreres entre discapacitat i ocupació. Catalunya és una de les comunitats autòno
mes que acull un major nombre de CET, concretament 263, i lidera la contractació 
de persones amb especials dificultats d’inserció laboral, havent experimentat en els 
darrers 30 anys una gran professionalització i normalització d’aquest entorn de tre
ball, comptant actualment amb estructures més obertes i flexibles.

No obstant, els Centres Especials de Treball es troben amb dificultats davant el 
pas de les persones cap a l’empresa ordinària.

És reconegut per entitats internacionals que l’envelliment en el col·lectiu de per
sones amb diversitat funcional té característiques diferencials respecte a la resta de 
la població; entre d’altres, perquè malgrat l’increment espectacular de l’esperança 
de vida mitjana en aquest col·lectiu, encara s’instauren graus de deteriorament cog
nitiu i funcional a edats més precoces que la població general. Sovint les capacitats 
funcionals minven progressivament haventhi un període en què la persona pot des
envolupar activitat laboral a temps parcial i li caldria la transició progressiva a l’ac
tivitat ocupacional.

Aquesta situació fa que sigui necessari revisar l’edat de jubilació del col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional, així com permetre una jubilació progressiva 
des dels Centres Especials de Treball cap als Centres Ocupacionals i Casals de gent 
gran, amb flexibilitat en el percentatge d’hores dedicades al desenvolupament de 
l’activitat laboral i ocupacional.

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: 
Revisar el sistema de contractació als Centres Especials de Treball per a les per

sones amb diversitat funcional en les quals s’instauri un deteriorament cognitiu i 
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funcional a edats prèvies a l’edat de jubilació, per tal que es pugui dur a terme un 
pas progressiu cap a l’activitat ocupacional, flexibilitzant el nombre d’hores que es 
desenvolupin a ambdues activitats, i els sistemes de contractació d’aquestes activi
tats amb les entitats proveïdores.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Noemí de 

la Calle Sifré, diputades, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16760 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.10.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 16760)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
Demanar al Govern de l’Estat la transferència de les competències i el pressu-

post necessari per tal de poder revisar el sistema de contractació als Centres Espe
cials de Treball per a les persones amb discapacitat diversitat funcional en les quals 
s’instauri un deteriorament cognitiu i funcional a edats prèvies a l’edat de jubilació, 
per tal que es pugui dur a terme un pas progressiu cap a l’activitat ocupacional, flexi
bilitzant el nombre d’hores que es desenvolupin a ambdues activitats, i els sistemes 
de contractació d’aquestes activitats amb les entitats proveïdores una atenció adap-
tada a les necessitats de les persones.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció 
del centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
250-00290/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 8999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Pol Gibert 

Horcas, 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 la licitació de les obres de construcció del centre de dia 
i residència per a gent gran Sabadell Parc Central, per tal que sigui substanciada da
vant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Sabadell el 18,51% de la població tenia 65 anys o més l’any 2017, l’índex d’en

velliment era del 112%, la xifra més alta de la comarca del Vallès Occidental, i 
l’índex de sobreenvelliment del 16%. A la comarca la mitjana de població major de  
65 anys és del 16,16%, 91,8% d’índex d’envelliment, i el 14,8% de sobreenvelliment.

Durant el període 20002017 s’ha passat de 30.669 persones a les 38.883 l’any 
2017. Les projeccions realitzades pel Centre d’Estudis Demogràfics per  l’Ajuntament 
de Sabadell apunten que en els propers anys el nombre de persones grans augmenta
rà amb major intensitat que els darrers anys.

El buit generacional ha comportat que mentre les taxes d’envelliment ha cres
cut lleugerament tot i que es manté en els darrers anys, les de sobreenvelliment 
s’han incrementat notablement. De fet, les taxes de sobreenvelliment durant el pe
ríode 20002009 van passar del 21,4% l’any 2000 al 29,2% l’any 2009. És a dir, 
prop d’una de cada quatre persones grans a Sabadell té 80 o més anys. Aquesta 
 constatació té implicacions importants pel que fa a un augment de la prevalença de 
les situacions de dependència entre la gent gran, i també en el tipus de prestacions i 
serveis requerits. L’índex de dependència de la gent gran a Sabadell és del 28,5%, el 
més alt del Vallès Occidental (24,4%).

Segons les dades del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Ca
talunya al 2009, el Vallès Occidental era una de les comarques de la província amb 
menor cobertura pública de places: l’1,77%. L’objectiu de la Generalitat era assolir 
el 1,96% el 2012. Força per sota de la majoria de comarques catalanes, que estan 
entre el 2 i el 4%.

La Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya va 
aprovar l’any 2011, per unanimitat, la Resolució 252/IX sobre la licitació de les 
obres de construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central on instava 
el Govern a «iniciar el procés de licitació de les obres de construcció de la residència 
i centre de dia Sabadell Parc Central abans de finalitzar l’any 2012.» 

L’any 2013, la licitació d’aquestes obres encara no s’havia produït. Per aquests mo
tius, el Grup Parlamentari Socialista va presentar la Proposta de resolució sobre l’ad
judicació de les obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc 
Central (tram. 25000399/10) on es tornava a demanar l’inici immediat del  procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció d’aquesta residència. Aquesta Pro 
posta de Resolució va ser rebutjada a la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
amb els vots en contra dels Grups Parlamentaris de CiU i ERC.
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El Projecte de Llei dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 
(tram. 20000033/10) no incloïa els recursos necessaris per poder portar a terme 
aquestes obres, per això, des del Grup Parlamentari Socialista, i altres grups par
lamentaris, van presentar esmenes demanant els recursos necessaris per a garantir 
l’inici de la construcció de la residència a Sabadell, que van ser rebutjades pels grups 
de CiU i ERC.

Així mateix, amb data 9/6/2015, a la Comissió de Benestar i família del Parla
ment es va portar a votació una proposta de resolució del Grup Parlamentari Soci
alista (Tram. 25001440/10) que instava de nou el Govern de la Generalitat a l’inici 
de la licitació de les obres de la residència, que va ser rebutjada amb els vots en con
tra dels grups de CiU i ERC.

L’any 2016 la Comissió d’Afers Socials i Famílies va aprovar, a proposta del 
Grup Parlamentari Socialista, la Resolució 36/XI del Parlament de Catalunya, so
bre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central, 
on s’instava el Govern a l’inici immediat del procés de licitació de les obres per a 
la construcció i la posada en funcionament del centre de dia i residència per a gent 
gran Sabadell Parc Central.

A més, el setembre de 2017 el Govern va anunciar que es crearien 1.080 places 
residencials més. Segons el Departament d’Afers Socials i Famílies, en l’àmbit de la 
gent gran, es va incrementar tant el nombre de places residencials com de centre de 
dia. Així, es van crear 1.080 places residencials, que permetien passar de les 19.458 
places que hi havia en aquell moment a 20.538, un 5,5% més. Aquestes places es 
van distribuir per les comarques de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, 
Barcelonès, Garraf, Osona i Vallès Occidental. Pel que fa als centres de dia per  
a gent gran, el nombre de places passaria de 5.237 a 5.345 places. La consellera va 
detallar que la ciutat de Barcelona guanyarà 699 places per a gent gran, Badalona 
i l’Hospitalet 54 places cadascuna, Terrassa incrementarà 34 places, Sabadell 16  
i Santa Coloma de Gramenet 23.

Des de l’any 2006, la comissió d’entitats de Sabadell Sud ha fet una llarga i in
tensa reivindicació de la necessitat de la construcció de l’esmentada residència, do
nada la mancança objectiva de places de residència per a gent gran públiques a la 
ciutat de Sabadell.

Així mateix, l’Ajuntament de Sabadell, va iniciar l’any 2006 tots els tràmits per a 
la cessió dels terrenys on s’havia d’ubicar la residència, així com l’aprovació de tots 
els tràmits del projecte constructiu: 

− 29/04/2008: la Generalitat sol·licita documentació per tramitar el seu expe
dient.

− Ple municipal 2/12/2008: s’aprova l’acord de cessió del terreny a la Generalitat 
i alteració jurídica de la qualificació de la finca a l’inventari. (notificat el 16/01/2009).

− 15/05/2009: es notifica a l’Ajuntament informe favorable d’acceptació de la 
cessió per la Direcció General d’Administració Local.

− 15/05/2009: la Junta de Govern Local va atorgar les llicències d’activitats  
i d’obra.

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. Donar compliment immediat de la Resolució 36/XI del Parlament de Cata

lunya, sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc 
Central i iniciar immediatament el procés de licitació de les obres per a la construc
ció i posada en funcionament de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central 
de Sabadell.
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2. Finançar el projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc 
Central amb càrrec al pressupost de la Generalitat, evitant que suposi una despesa 
municipal que incrementi l’actual deute pendent amb l’Ajuntament de Sabadell.

3. Retre compte públicament, cada sis mesos, de l’estat de la construcció del cen
tre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central davant els grups muni
cipals de l’Ajuntament de Sabadell i la Plataforma en Defensa de la Residència del 
Sector Sud de Sabadell.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSCUnits

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16788 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16788)

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

1. Donar compliment immediat de la Resolució 36/XI del Parlament de Cata
lunya, sobre el projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc 
Central i continuar en la tasca de suport econòmic i tècnic necessari per habilitar 
el projecte de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell, i que 
un cop l’Ajuntament de Sabadell hagi presentat el projecte a la ciutat, impulsi con-
juntament amb el consistori la seva posada en funcionament, tal i com està previst.

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

2. Continuar en la tasca de suport econòmic i tècnic necessari per habilitar el 
projecte de centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central tal com 
s’ha acordat amb l’Ajuntament de Sabadell.

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

3. Retre compte públicament, cada sis mesos, de l’estat de la construcció del cen
tre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central davant els grups muni
cipals de l’Ajuntament de Sabadell i la Plataforma en Defensa de la Residència del 
Sector Sud de Sabadell.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència residencial a 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00303/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 10249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, 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 so
bre la atención a la dependencia residencial en l’Hospitalet de Llobregat, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguien
te texto: 

Exposición de motivos
Uno de los grandes retos de nuestra sociedad a día de hoy es dar respuesta al 

progresivo envejecimiento de la población, lo que obliga a desarrollar políticas para 
ofrecer, entre otros, los servicios adecuados para dar respuesta a las crecientes ne
cesidades sociales en atención residencial para personas mayores en situación de 
dependencia.

El municipio de l’Hospitalet de Llobregat, el segundo de mayor población de Ca
taluña con 257.349 habitantes, presenta una tasa de población mayor de 65 años del 
20,5%, superior a la tasa catalana del 18,83%, según datos del IDESCAT. Si toma
mos como referencia los datos facilitados al Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
por el Departament d’Afers Socials i Famílies en fecha de 8 de abril de 2017, en re
lación a las plazas de residencia y centros de día de personas mayores, con un total 
de 923 plazas, la ratio para el municipio de l’Hospitalet es de 1,75 plazas por cada 
100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de la mitad de la media catalana, 
fijada en 4,4 según el Informe sobre Envejecimiento en red del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de febrero de 2018.

Ante esta circunstancia, los grupos que componen el Pleno Municipal de l’Hos
pitalet han mostrado un amplio consenso político para destinar suelo o edificios pú
blicos municipales a la construcción de nuevas residencias públicas o en régimen de 
concierto para la tercera edad, como demuestra el abrumador respaldo a la Moción 
32 U09/2326, para aumentar la ratio de plazas para personas mayores en l’Hospita
let, aprobada en el Pleno Municipal de 28 de noviembre de 2017.

Las carencias específicas de la población de l’Hospitalet redundan en la grave 
situación en la que se encuentra la atención a la dependencia en Cataluña, liderando 
la deshonrosa clasificación de desatención en toda España con el 37,1%, muestra cla
ra de la necesidad de aumentar de forma sensible la inversión en el sector.

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. Aumentar el número de plazas residenciales públicas o en régimen de concier

to para la tercera edad, centros de día y viviendas tuteladas, el número y cantidades 
de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), actualizar las ratios de perso
nal y mejora de los módulos económicos y garantizar las mejoras laborales de los 
profesionales del sector.
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2. Adecuar la oferta de los diferentes recursos de atención a la dependencia en 
el municipio de l’Hospitalet de Llobregat a la ratio media de Cataluña en el periodo 
máximo de 4 años.

3. Firmar los convenios necesarios con el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llo
bregat para la cesión de solares y/o equipamientos de titularidad municipal para la 
construcción de nuevas residencias públicas o en régimen de concierto.

4. Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual, diseñar un mapa com
pleto de los recursos de atención a la dependencia en l’Hospitalet de Llobregat, de
sarrollando un plan para completar las carencias que se detecten y calendarizando 
su entrada en funcionamiento en el menor tiempo posible.

Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu

tada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16790 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 03.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16790)

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

1. Augmentar el número de places residencials públiques o en règim de concert 
per a la tercera edat, centres de dia i habitatges tutelats, el número i quantitats de les 
Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV), actualitzar les ràtios de personal i mi
llora dels mòduls econòmics d’acord amb el procés de revisió i negociació amb les 
entitats prestadors de serveis i entitats federatives al conjunt del territori.

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

Adequar l’oferta dels diferents recursos i serveis d’atenció a la dependència al 
municipi de L’Hospitalet de Llobregat d’acord amb la programació de necessitats 
per a 2020-2023 que elabora el Govern.

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

Facilitar els mecanismes jurídics oportuns amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat per a la cessió de solars i/o equipaments de titularitat municipal per a la 
construcció de noves residències públiques o en règim de concert públic.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició

Partint d’un estudi detallat de l’oferta actual, dissenyar un mapa complert dels 
recursos d’atenció a la dependència a l’Hospitalet de Llobregat, desenvolupant un pla 
per completar les carència que es detectin i calanderitzant la seva entrada en fun
cionament en el menor temps possible, d’acord amb la programació territorial de 
Serveis socials especialitzats del Govern de la Generalitat 2020-2023.
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’un protocol 
específic de seguiment dels programes individuals d’atenció
250-00306/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carmen de Rivera i Pla, diputa

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
desenvolupament d’un protocol específic de seguiment dels PIA, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de protecció de l’autonomia personal i aten

ció a les persones en situació de dependència, va suposar un gran avenç i un bri 
d’esperança per totes aquelles persones que es trobaven en situació de dependència, 
donat que suposava un esforç per part de l’administració en ajudar i tractar de mi
llorar la qualitat de vida d’un sector de població vulnerable.

D’entre les queixes més constants que ha rebut el Síndic de Greuges, segons el seu 
Informe Anual del 2017, és sobre els Programes Individuals d’Atenció (PIA), el do
cument en què es determinen les modalitats d’intervenció més adequades per a cada 
persona dependent, derivades de la seva situació concreta. Segons exposa el Síndic al 
seu informe, el seguiment del programa individual d’atenció és essencial per assegu
rar que la persona en situació de dependència rep els serveis necessaris que requereix 
i que són destinats a complir les finalitats per les quals van ser atorgats.

Actualment la funció de revisar els PIA correspon als serveis socials bàsics, però 
no hi ha cap protocol que desenvolupi i coordini aquesta fase del procés. L’acumu
lació de casos en relació al personal destinat a fer aquest seguiment i avaluació no 
està proporcionat, cosa que impedeix atendre de forma correcta a les persones en 
situació de dependència.

L’absència d’un protocol que coordini el funcionament d’aquests serveis socials 
bàsics de caràcter municipal pot portar a disfuncions que, més enllà de repercutir 
en un mal servei per part de l’Administració, repercuteix en la qualitat de vida d’un 
sector de la ciutadania ja de per si molt vulnerable.

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) Elaborar un protocol específic de seguiment dels Programes Individuals 

d’Atenció (PIA), que coordini tots els protocols municipals en aquest àmbit i que 
incorpori, de manera detallada, la finalitat i els objectius del procés, la periodicitat, 
el procediment i la dinàmica de la visita i les actuacions posteriors.

2) Donar comptes davant d’aquesta Comissió, en el termini màxim de 6 mesos, 
sobre l’estat d’aquest protocol.
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3) Fixar de manera expressa l’òrgan que ha de fer el seguiment i la seva periodi
citat, modulable segons les circumstàncies de cada supòsit, a les resolucions d’apro
vació del PIA.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carmen de Rivera i Pla, diputa

da, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17971 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 09.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17971)

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

1. Seguir garantint el mecanisme de seguiment dels Programes Individuals 
d’Atenció (PIA), que coordini tots els protocols municipals en aquest àmbit i que 
incorpori, de manera detallada, la finalitat i els objectius del procés, la periodicitat, 
el procediment i la dinàmica de la visita i les actuacions posteriors.

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

Donar comptes davant d’aquesta Comissió, en el termini màxim de 6 mesos, so-
bre l’estat d’aquest protocol.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Catalunya
250-00316/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12437 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen

tari 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 Centre 
de Formació Professional d’Automoció de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre de Formació Professional d’Automoció es va crear l’any 2014 mitjan

çant el Decret 164/2014, de 16 de desembre de 2014, amb la finalitat d’impartir una 
oferta de Formació Professional integrada, relacionada amb el sector de l’automoció 
i amb els sectors auxiliars i també inclou oferta formativa dirigida a les empreses 
segons les seves necessitats de formació, així com la formació de demanda de les 
empreses.

La construcció del centre s’inicià l’1 de gener de 2012 i va finalitzar el 31 de 
desembre de 2014 amb una inversió de 17.960.689€: Infraestructura 16.205.000€ i 
equipament i mobiliari 1.755.689€. L’any 2010 el Govern va rebre 6M€ de subvenció 
del Ministeri de Treball.

Finalment, el centre es va inaugurar el 20 de març de 2015, ara fa més de tres 
anys. Pel Centre de Formació Professional d’Automoció han passat uns 300 alum
nes l’any 2017, quan la seva capacitat màxima arriba fins a 14.000 alumnes/any dels 
quals: 

– fins a 480 alumnes poden ser de Formació Professional Inicial
– entre 1.700/2.000 alumnes del col·lectiu de persones aturades
– fins a 1 2.000 treballadors en actiu del sector
Tenint en compte la necessitat de personal qualificat, expressada per entitats 

i empreses del sector, i les actuals taxes d’atur, creiem intolerable tenir un centre 
com aquest en uns baixíssims nivells d’activitat. A més, cal afegir que cada mes que 
 passa pren més força la possibilitat de construir un centre d’igual característiques 
però en mans de les empreses del sector de l’automoció, fent inútil de manera inde
finida la inversió pública ja realitzada.

L’any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 695/XI sobre el 
Centre de Formació Professional d’Automoció on s’instava el Govern a desplegar 
l’oferta formativa del centre per al curs 20172018 i la seva posada en marxa. El curs 
20172018 ja ha acabat i aquesta oferta formativa continua sense posarse en fun
cionament.

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. Desplegar plenament i posar en marxa l’oferta formativa del Centre de Forma

ció Professional d’Automoció per al curs 20182019.
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2. Garantir, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, una bona tran
sició entre la formació del Centre de Formació Professional d’Automoció i el món 
laboral.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSCUnits

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17972 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 09.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17972)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació al punt 2

2. Treballar Garantir, amb la col·laboració dels agents socials i econòmics, una 
bona transició entre la formació del Centre de Formació Professional d’Automoció 
i el món laboral.
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Punt 10 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la gestió de les residències Bertran i 
Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona
250-00321/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12644 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Ferran Pedret 

i Santos, portaveu adjunt 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 la gestió de les residències Bertran i Orio
la, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunòs i Alchemika de Barcelona, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat va anunciar el mes de juny de l’any 2017 que no 

prorrogaria els contractes amb l’empresa gestora de les residències de gent gran Ber
tran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alchemika de Barcelona un cop 
expiressin els contractes a finals de l’any 2017.

A la vegada, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va anunciar que 
prepararia un nou concurs per delegar la gestió d’aquests centres a partir de l’any 
2018. Aquesta decisió es va prendre després de l’anunci de nombroses irregularitats 
en el compliment de la ràtio i la qualitat del servei i l’atenció a les persones usuàries.

Un any després de l’anunci, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies 
encara no ha publicat el nou concurs públic, per lo que les empreses que gestionen 
els serveis continuen sent les mateixes, fet que contradiu l’anunci del propi Govern  
i els acords presos mitjançant una moció aprovada al Ple del Parlament.

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 publicar, un mes 

després de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, els concursos públics per a la 
gestió de les residències Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós i Alc
hemika de Barcelona.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat; Ferran Pedret 

i Santos, portaveu adjunt, GP PSCUnits
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les residències per a gent gran a 
Barcelona
250-00692/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 29678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.02.2019

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 estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu
ció sobre residències de gent gran a Barcelona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El juliol de 2017, a partir de mobilitzacions de denúncia de la situació de servei 

deficient existent a 5 residències de gent gran públiques gestionades per la UTE In
gesan Aproseat a Barcelona, el Ple del Parlament aprovava la Moció 149/XI, on en
tre d’altres el Parlament instava el Govern a convocar nou concurs amb urgència per 
a readjudicar la gestió d’aquestes residències durant l’any 2018.

El mal servei d’aquestes 5 residències va provocar denúncies públiques i mobi
litzacions, i fins i tot expedients sancionadors del Departament de Treball i Afers 
Socials per maltractaments, que almenys en dos casos van acabar sent traslladats 
pel propi Govern a la Fiscalia.

Finalment, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies va acabar retirant 
la gestió d’aquests 5 centres (Bertran i Oriola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, 
El Molí i Alchemika) a l’empresa denunciada, i va anunciar que prepararia un nou 
concurs per adjudicar de nou la gestió.

Un any i mig més tard de l’anunci, el concurs està en fase de valoració d’ofertes 
i de propera adjudicació. I la seva resolució torna a generar molts dubtes i preocupa
cions a les famílies de les persones residents en aquests centres.

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

Proposta de resolució
El Parlament reclama al Govern: 
1. Que no adjudiqui la gestió de cap centre residencial a una empresa que el pro

pi Govern ha sancionat per mal servei i per maltractaments als usuaris, arribant fins  
i tot a posar els casos denunciats a mans de la Fiscalia.

2. Que en la resolució d’adjudicació de la gestió de les residències Bertran i Ori
ola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, El Molí i Alchemika de Barcelona, o bé en 
el contracte que se subscrigui amb les empreses que resultin adjudicatàries de la 
gestió d’aquestes les residències, es garanteixi amb claredat que la figura compro
mesa d’infermer o infermera de nit no s’implementarà restant de la resta de còmput 
d’hores fixat per al personal diürn d’infermeria.

3. Que durant 2019 es modificarà la Cartera de Serveis Socials per a ampliar el 
nombre de personal d’atenció directa, i especialment la ràtio de gerocultores, esta
blint una ràtio mínima d’un gerocultor per a cada vuit ancians.

4. Mentre no es modifica la Cartera de Serveis, garantir que es compleixen les 
ràtios actuals d’un gerocultor per cada deu residents, tant en el servei de residència 
com en el de centre de dia.
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5. Que estableixi i apliqui, quan pertoqui, penalitzacions i sancions adequades a 
la importància del servei públic i als danys sobre les persones fràgils que es causen 
quan es fa una mala execució de les condicions fixades en el contracte. Preveure que 
les sancions comportin restar punts en la valoració de l’empresa en qualsevol altre 
concurs públic de serveis a les persones al qual pugui concórrer.

6. Que s’incrementin els mecanismes de vigilància i control d’execució de la 
prestació de serveis, i que es reforci les inspeccions als centres, incloenthi entrevis
tes amb les treballadores sense la direcció al davant i inspeccions sense previ avís, 
per a garantir el control de la gestió i la protecció dels usuaris.

7. Que es garanteixi uns nivells adequats de neteja, material, atenció mèdica i 
substitució del personal en cas de vacances, absències, etc. Quant a la qualitat ali
mentària, garantir que els menús són confeccionats i supervisats per dietistes o nu
tricionistes professionals.

8. Que es garanteixi la inversió en el manteniment de les infraestructures per 
part de la l’administració i de les empreses gestores, per tal de que els usuaris gau
deixin d’uns serveis adequats a les seves necessitats.

9. Promoure mecanismes democràtics de participació de familiars, veïns i veïnes 
en el funcionament dels centres, fomentant la dinamització dels consells de parti
cipació de centre en allò relatiu a la periodicitat de reunions, garantintne una per 
trimestre, i la representativitat de les famílies. Les associacions de veïns del barri 
formaran part dels consells de participació dels centres.

10. Que se suprimeixin els EAR (Equips d’Atenció Residencial) gestionats per 
MUTUAM, de tal manera que la gent gran ingressada en residències torni a ser 
atesa directament per la sanitat pública en els Centres d’Atenció Primària que els 
correspongui.

11. Modificar el sistema de tarifes establert per als centres de dia, per tal de què 
es pagui a les empreses gestores en funció de les places adjudicades, i no de la pre
sència efectiva, condicionant que això comporti compliment sempre de les ràtios del 
personal d’atenció directa del centre.

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías; portaveu adjunta,  GP 

CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34188 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 25.04.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 34188)

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

1. Que no adjudiqui la gestió de cap centre residencial a una empresa que el propi 
Govern ha sancionat per mal servei i per maltractaments als usuaris, arribant fins i 
tot a posar els casos denunciats a mans de la Fiscalia, en el marc de les prescripcions 
de la legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic.

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

2. Que en la resolució d’adjudicació de la gestió de les residències Bertran i Ori
ola, Bon Pastor, Mossèn Vidal i Aunós, El Molí i Alchemika de Barcelona, o bé en 
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el contracte que se subscrigui amb les empreses que resultin adjudicatàries de la 
gestió d’aquestes residències, es determini amb claredat el número d’hores mínim 
anual que les empreses han de complir, i que ja consten en el plec de prescripcions 
tècniques, per a totes les categories professionals, inclosos els torns nocturns del 
personal d’infermeria.

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

3. Que un cop s’hagi aprovat el Pla Estratègic de Serveis Socials es modificarà 
la Cartera de Serveis Socials per tal d’adequar la dedicació mínima i les ràtios de 
professionals a les necessitats potencials de les persones usuàries de cada servei.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació

5. Que estableixi i apliqui, quan pertoqui, penalitzacions i sancions adequades a 
la importància del servei públic i als danys sobre les persones fràgils que es causen 
quan es fa una mala execució de les condicions fixades en el contracte i comporti, 
si és el cas, la prohibició de contractar, previstes en la Llei de Serveis Socials i en la 
normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació

6. Que s’incrementin els mecanismes de vigilància i control d’execució de la 
prestació de serveis, i que es reforci les inspeccions als centres incloenthi conver-
ses amb les treballadores sense la presència de la direcció i inspeccions sense previ 
avís, per a garantir el control de la gestió i la protecció dels usuaris.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació

7. Que es garanteixi uns nivells adequats de neteja, material, atenció mèdica  
i substitució del personal en cas de vacances, absències, etc. Quant a la qualitat ali
mentària, garantir que els menús s’adeqüin a les pautes d’alimentació contingudes 
en l’expedient assistencial del resident.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
D’addició

8. Que es garanteixi la inversió en el manteniment de les infraestructures per 
part de la l’administració, tenint en compte sempre les disponibilitats pressupostà-
ries, i de les empreses gestores, per tal de que els usuaris gaudeixin d’uns serveis 
adequats a les seves necessitats.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació

10. Que es revisi l’actuació i competències actuals dels EAR (Equips d’Atenció 
Residencial) juntament amb el Departament de Salut quant als circuits entre resi-
dències i Centres d’Atenció Primàries.
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Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De modificació

11. Estudiar la modificació del sistema de tarifes establert per als centres de dia, 
per tal de què es pagui a les empreses gestores en funció de les places adjudicades, i 
no de la presència efectiva, condicionant que això comporti compliment sempre de 
les ràtios del personal d’atenció directa del centre.
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
13/2014, d’accessibilitat
250-00324/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 12649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.07.2018

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

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a 
l’aprovació del reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, 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 aprovar la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’acces

sibilitat. Aquesta llei té com a objectius principals establir les condicions d’accessi
bilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, 
els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la 
igualtat d’oportunitats i la nodiscriminació de les persones amb discapacitat o amb 
altres dificultats d’interacció amb l’entorn; integrar en el marc normatiu de Catalu
nya les condicions bàsiques d’accessibilitat, d’acord amb les directrius internacio
nals i estatals; i promoure la utilització de productes de suport a l’accessibilitat que 
millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats 
d’interacció amb l’entorn.

En la mateixa llei, la disposició final tercera indica que el Govern ha d’aprovar, 
en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la llei, el decret de desplega
ment que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per a complir les con
dicions d’accessibilitat.

Hores d’ara, el reglament de la Llei d’Accessibilitat no està aprovat tot i haver 
passat dos anys del que estableix la disposició final tercera de la llei. Això implica 
que la llei no està desplegada i que existeix un incompliment legislatiu que està afec
tant a les 551.000 persones a Catalunya que tenen algun tipus de discapacitat, en tant 
que no s’estan respectant els seus drets i construïm una societat inclusiva en àmbits 
clau com l’educació, la salut, l’ocupació o la cultura.

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), 
principal moviment de defensa dels drets del col·lectiu a Catalunya que agrupa gai
rebé 700 entitats socials, ha demanat l’aprovació immediata del Reglament que ha 
de desplegar la Llei d’Accessibilitat.

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 aprovar el Regla

ment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el termini de tres me
sos, des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 17973 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 09.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17973)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el Regla
ment de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, el més aviat possible des 
de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució.
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Punt 13 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la construcció de la Residència  
Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat
250-00336/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 13415 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.09.2018

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 sobre la 
construcció de la Residència Ca n’Oliveres, a Esplugues de Llobregat, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La continuada minva dels recursos públics que ha patit la ciutadania en els dar

rers anys, ha provocat una especial fragilitat en les persones amb discapacitats. Les 
retallades dutes a terme en la formació i l’ocupació, l’educació inclusiva, la sanitat, 
els serveis de suport i atenció directa a les persones, els retards i impagaments que 
han patit les entitats socials han repercutit i repercutiran greument sobre el sector de 
la discapacitat, situantlo en una posició d’enorme precarietat i col·lapse.

L’any 2010 el Govern de la Generalitat va acordar amb l’Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat la dotació d’un equipament de recursos per a les persones amb discapa
citat, la residència Ca n’Oliveres. Un servei i recursos reivindicats per diverses asso
ciacions i col·lectius del sector, amb caràcter supramunicipal. El Grup Parlamentari 
Socialista, ha presentat en els darrers anys esmenes als Pressupostos de la Generali
tat de Catalunya per tal de posar en el projecte d’aquest servei, amb el vot en contra 
dels grups que donen suport al Govern.

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. Garantir els recursos necessaris, en els propers pressupostos de la Generalitat 

per al 2019, per a la construcció de la Residència per a persones amb pluridiscapa
citats Ca n’Oliveres a Esplugues de Llobregat.

2. Presentar, en un termini de 5 mesos, un calendari d’actuacions per a la cons
trucció i futura posada en marxa de la Residència Ca n’Oliveres.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC

Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 18931 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 19.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 18931)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar a l’Ajun-
tament d’Esplugues de Llobregat a reprendre les converses amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per donar resposta a les necessitats d’acord amb 
els nous models d’atenció centrats en la persona i, si s’escau, la construcció de la 
Residència per a persones amb pluridiscapacitats Ca n’Oliveres a Esplugues de Llo-
bregat.
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Punt 14 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de 
treball de les cambreres de pis
250-00360/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 15666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen

tari 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 millorar 
les condicions de les cambreres de pis, per tal que sigui substanciada davant la co
missió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La indústria del turisme és un dels pilars de l’economia catalana. Les perspec

tives que es preveuen per a aquesta temporada turística són positives, si bé aquests 
beneficis no es traslladen en benestar pels treballadors i treballadores, tot el contrari.

I entenem com a benestar no només la revisió de les condicions econòmiques de 
les plantilles, sinó també assegurar que les condicions de treball no perjudiquen la 
seguretat i salut dels nostres treballadors i treballadores.

La situació de les cambreres de pis, dedicades a la neteja d’habitacions i altres 
espais, és un clar exemple de la precarietat que ha generat la reforma laboral, i com 
milers de treballadors/es pateixen en carn pròpia la devaluació de les condicions de 
treball. Les condicions de la contractació s’han vist deteriorades, tenen més parcia
litat i temporalitat, i les subcontractacions han generat diferent salari a igual feina. 
La pressió i les càrregues de treball a les que estan sotmeses posen en risc la seva 
salut, i moltes vegades les malalties que se’n deriven no són reconegudes com d’ori
gen professional.

Recentment ha sorgit diversos col·lectius i campanyes per tal de denunciar l’ex
plotació que pateixen, i creiem que el Parlament de Catalunya ha de tenir un paper 
actiu per tal d’atacar aquesta explotació. Parlem d’un col·lectiu que algunes fonts xi
fren en unes 15.000 persones, algunes d’elles cobrant 300 o 400 euros al mes quan, 
abans de la reforma laboral, cobraven 1.000€. A més, l’hosteleria és el sector que 
més hores extra no retribuïdes acumula.

Cal emprendre accions decidides per reduir la càrrega de treball, acabar amb la 
degradació de les condicions de treball que viuen milers de treballadores o incre
mentar la prevenció de riscos laborals per limitar l’efecte sobre la salut de les treba
lladores, ... amb una tasca efectiva de la inspecció de treball.

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

Proposta de resolució
1. Instar al Govern a vigilar que la càrrega de treball per a les cambreres de pis 

sigui adequada, de manera que no suposi un dany per a la seva salut. Per d’establir 
el límit màxim de càrrega laboral, tenint en compte les condicions dels diferents es
tabliments i l’ergonomia dels mateixos, s’haurà de comptar amb la participació dels 
agents socials a través dels comitès de salut i seguretat laboral.

2. Instar el Govern a que l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL), dugui a 
terme un estudi tècnic per analitzar les condicions d’ergonomia i els sobreesforços 
de treball de les cambreres de pis.
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3. Instar el Govern a impulsar un acord entre la patronal i els sindicats, per tal 
d’arribar a un pacte urgent que limiti les unitats màximes de càrrega de feina per a 
les cambreres de pis, per tal de garantir les condicions necessàries per assolir uns 
nivells de seguretat i salut laboral adequats.

4. Instar al Govern a que, en les seves competències, posi en marxa una campa
nya específica de la ITSS amb els següents objectius: 

A. Examinar les possibles cessions il·legals de treballadors/es per part de les em
preses anomenades «de serveis».

B. Revisar les avaluacions de risc i obligar a establir els ritmes màxims en funció 
de les condicions de treball.

C. Exigir les responsabilitats en matèria preventiva a les empreses principals, on 
té lloc la realització del treball.

D. Eradicar el frau en les ampliacions no declarades dels contractes a temps par
cial no voluntaris.

5. Instar al Govern a tenir present la perspectiva de gènere en accions que es des
envolupin.

6. Desenvolupar les mesures necessàries per acompanyar el desplegament del 
«Plan Director por un Trabajo Digno» posat en marxa pel Govern de l’Estat.

7. Estudiar l’aplicabilitat a Catalunya de les mesures posades en marxa pel Go
vern balear en matèria de lluita contra les irregularitats en el mercat de treball, es
pecialment en el sector de l’hostelería.

Palau del Parlament, 7 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSCUnits

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18940 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 19.10.2018

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 18940)

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

1. Instar al Govern a continuar revisant les condicions laborals de a vigilar que 
la càrrega de treball per a les cambreres de pis perquè siguin dignes i adequades si
gui adequada, de manera que no suposi un dany per a la seva salut. Per d’establir el 
límit màxim de càrrega laboral, tenint en compte les condicions dels diferents esta
bliments i l’ergonomia dels mateixos, s’haurà de comptar amb la participació dels 
agents socials a través dels comitès de salut i seguretat laboral.

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

4. Instar al Govern a que, en les seves competències, posi en marxa una campa
nya específica de la ITSS Inspecció de Treball de Catalunya amb els següents ob
jectius: 

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
D’addició

5. Instar al Govern a tenir present continuar en l’aplicació de la perspectiva de 
gènere en accions que es desenvolupin.
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Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De supressió del punt 7

7. Estudiar l’aplicabilitat a Catalunya de les mesures posades en marxa pel Go
vern balear en matèria de lluita contra les irregularitats en el mercat de treball, es
pecialment en el sector de l’hosteleria.
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Punt 15 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors de la llar
250-00569/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 25116 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, Yolanda López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els drets de les 
treballadores i treballadors de la llar, per tal que sigui substanciada davant la Comis
sió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les treballadores i treballadors de la llar i les cures són un dels col·lectius que 

més precarietat pateixen, a més, no tenen dret a subsidi d’atur ni la possibilitat de 
jubilació anticipada i tampoc poden gaudir de prestacions per a més de 55 anys. El 
treball domèstic continua sense estar reconegut social i econòmicament de manera 
adequada.

Els sindicats demanen que es professionalitzi el sector i que l’Administració 
prengui mesures per obligar a la part ocupadora a donar d’alta a la seguretat social 
a aquests treballadors.

L’any 2011 l’OIT va aprovar el Conveni número 189 i la Recomanació núm. 201 
sobre el treball decent per les treballadores o treballadors domèstics. Una gran part 
de les treballadores de la llar encara romanen en l’economia informal el que provoca 
que els seus drets laborals que garanteixen aquestes normatives, es vegin minvats.

La Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre l’actualització, adequació i modernització del 
Sistema de Seguretat Social, obligava a donar d’alta a la seguretat social a les treba
lladores de la llar sense tenir en compte la durada de la jornada de treball i, a més, 
regulava de manera més garantista la relació laboral especial dels treballadors a la llar 
familiar. Però l’any 2012 el Govern de l’Estat va tornar al règim anterior de la Llei 
27/2011 el que va provocar un retrocés en els drets de milers de treballadores.

La ratificació del Conveni 189 suposa un pas més en la visibilització i el reconei
xement del treball domèstic i avançar en l’equiparació dels drets d’aquest col·lectiu 
als de la resta de treballadores i treballadors.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern 

de l’Estat a: 
1. Ratificar, el Conveni 189 de la OIT i la recomanació 201 sobre el treball de

cent per les treballadores i treballadors de la llar.
2. Portar a terme les mesures necessàries per a: 
a. incloure les treballadores i treballadors de la llar en l’àmbit d’aplicació dels 

articles 197.4 i 209.1.b) de la Llei General de la Seguretat Social, perquè se’ls con
siderin els períodes no cotitzats en el càlcul de les pensions d’incapacitat permanent 
derivada de contingències comuns i de jubilació en els termes establerts en els ar
ticles.
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b. integrar a les treballadores i treballadors de la llar en el règim general de la 
seguretat social en els termes en què estava previst en la D.T. 16’ de la Llei General 
de la seguretat social.

c. aconseguir l’equiparació plena de drets per les treballadores i treballadors de 
la llar i de cura, i per aplicar plenament el règim d’extinció del contracte de treball 
de la relació laboral comú que estableix l’estatut dels treballadors a la relació labo
ral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

3. Establir un sistema de protecció per desocupació adaptat a les peculiaritats de 
l’activitat del servei de la llar familiar que garanteixi els principis de contributivitat, 
solidaritat i sostenibilitat financera.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSCUnits. 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, GP Ca
tECP
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