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Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

ORDRE DEL D IA

1. Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. Tram. 202-00037/12. Acord sobre les propostes d’audiència 

1.1 Proposta d’audiència en ponència del secretari de Polítiques Educatives amb rela-
ció a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil. Tram. 352-00984/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta.

1.2 Proposta d’audiència en ponència de la directora general d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00985/12. Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.3 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01044/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.4 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Comarcal del 
Baix Empordà amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01045/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.5 Proposta d’audiència en comissió de Maria Antònia Noguera, infermera d’un cen-
tre de salut de Castelldefels i representant de l’Associació d’Infermeria Familiar i Co-
munitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00936/12. Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.6 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Sant Joan 
de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01075/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.7 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vidal i Bar-
raquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01080/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.8 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Salut Men-
tal de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil. Tram. 352-00840/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta.

1.9 Proposta d’audiència en comissió d’Olga Puig, psicòloga clínica d’un servei de 
salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00937/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.
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1.10 Proposta d’audiència en comissió de Mireia Forner, psicòloga clínica d’un servei 
de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a 
la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00938/12. Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.11 Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Ita Salut Mental de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01090/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.12 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Pediatria amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-00845/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

1.13 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Victimologia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-00846/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

1.14 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00847/12. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta.

1.15 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Secció de Metges 
Pediatres del Col·legi de Metges de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-
01104/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

1.16 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00848/12. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

1.17 Proposta d’audiència en ponència de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-
00986/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
proposta.

1.18 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01099/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

1.19 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00849/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

1.20 Proposta d’audiència en ponència de Conchita Peña Gallardo, degana del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00987/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.21 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Tre-
ball Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01100/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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1.22 Proposta d’audiència en comissió de Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la Sec-
ció d’Infància i Adolescència del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. Tram. 352-00942/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la proposta.

1.23 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Francesch i Subirana, president de 
l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 
352-00988/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta.

1.24 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi Oficial de Psi-
còlegs de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01102/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.25 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi de Pedagogs 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01103/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.26 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the Children amb 
relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltracta-
ment infantil. Tram. 352-00835/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

1.27 Proposta d’audiència en comissió d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques 
d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00940/12. 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.28 Proposta d’audiència en ponència d’Emilie Rivas, responsable de les polítiques 
d’infància de Save the Children a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de me-
sures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00978/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.29 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Save the Children amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01101/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.30 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’UNICEF amb relació 
al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. Tram. 352-00836/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

1.31 Proposta d’audiència en comissió de Roger Garcia Rodoreda, responsable de les 
polítiques d’infància del Comitè de Catalunya de l’UNICEF, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 
352-00947/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

1.32 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’UNICEF amb relació 
a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. Tram. 352-00979/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la proposta.

1.33 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Mans Pe-
tites amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-00837/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.
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1.34 Proposta d’audiència en comissió de Manuel Barbero López, president de Mans 
Petites, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-00935/12. Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.35 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea de menors del 
Ministeri Fiscal amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil. Tram. 352-00844/12. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta.

1.36 Proposta d’audiència en comissió d’una representació del cap de la unitat de 
menors del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació al Projecte de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00850/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

1.37 Proposta d’audiència en ponència de Maria Jesús Larios, adjunta al síndic de 
greuges per a la defensa dels infants i els adolescents, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 
352-00977/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta.

1.38 Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Aldees Infantils SOS 
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil. Tram. 352-01018/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.39 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Vicki Ber-
nadet amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-00980/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.40 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per a la 
Sanació i la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil (Aspasi) amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 
352-00981/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta.

1.41 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Betània 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01027/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.42 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Busquets 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01054/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.43 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Fasi amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01060/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.44 Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Garcia-Esteve, presidenta de la Co-
missió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-00945/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.45 Proposta d’audiència en ponència de Joan Mayoral i Simón, director de la Co-
missió Interdepartamental per a l’Impuls de la Protecció Efectiva davant els Maltrac-
taments a Infants i Adolescents, amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00982/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.
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1.46 Proposta d’audiència en ponència de Lídia Serratusell Salvadó, cap de l’Àrea 
de Reparació i d’Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil. Tram. 352-00983/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la proposta.

1.47 Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora de l’Eix de Vi-
olències del Consell Nacional de Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 
352-00989/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la proposta.

1.48 Proposta d’audiència en ponència de Marta Santos Pais, representant especial 
del secretari general sobre la Violència contra la Infància de les Nacions Unides, amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-00993/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta.

1.49 Proposta d’audiència en ponència de José Manuel Alonso Varea, director del 
Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-00994/12. Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.50 Proposta d’audiència en comissió de Miguel Hurtado, interessat en la iniciativa 
legislativa, amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-00838/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

1.51 Proposta d’audiència en comissió de Gemma Lienas Massot, exdiputada i expor-
taveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a la Comissió de la Infància, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-00939/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.52 Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Tamarit Sumalla, catedrà-
tic de dret penal de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat de Lleida, 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-00941/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.53 Proposta d’audiència en comissió de Noemí Pereda Beltran, professora de Victi-
mologia a la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats Acadèmia i membre del 
Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent de l’Institut de Neurociències 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00943/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.54 Proposta d’audiència en comissió de Carmen Redondo, educadora en centres 
residencials d’acció educativa, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00944/12. Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.55 Proposta d’audiència en comissió de Carme Guil, jutgessa de l’Audiència Provin-
cial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00946/12. Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.56 Proposta d’audiència en ponència de Maria Truñó, directora del Consell Rector 
de l’Institut d’Infància i Món Urbà de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-00990/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.
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1.57 Proposta d’audiència en ponència d’Irene Álvarez, advocada, amb relació a la 
Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament in-
fantil. Tram. 352-00991/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la proposta.

1.58 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Funes, psicòleg i educador expert 
en infància i adolescència, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00992/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.59 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Dincat amb relació 
al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. Tram. 352-00839/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

1.60 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Aema 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01017/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.61 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ampans 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01020/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.62 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Pro Per-
sones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (Aprodisca) amb relació a 
la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil. Tram. 352-01021/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-
mentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.63 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Re-
cerca Cultural i Socioeducativa amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01022/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

1.64 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Catalònia 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01039/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.65 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada 
Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-
01070/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

1.66 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada 
Autisme Guru amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01071/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.67 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Tresc amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01079/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.68 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Talma amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01098/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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1.69 Proposta d’audiència en ponència de Jorge Barudy Labrín, director i fundador 
de l’Associació Exil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01015/12. Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.70 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Punt de 
Referència amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil. Tram. 352-01034/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.71 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ibn Battuta 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01062/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.72 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-00841/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

1.73 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Famílies 
LGTBI amb relació al Projecte de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-00842/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

1.74 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Chrysallis, Associació 
de Famílies de Menors Transsexuals, amb relació al Projecte de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00843/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

1.75 Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda Lorenzo, coordinadora 
d’incidència política a l’associació Creació Positiva, amb relació a la Proposició de 
llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 
352-00934/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la proposta.

1.76 Proposta d’audiència en comissió d’Encarna Bodelón González, professora de 
Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona i directora del Grup de 
Recerca Antígona, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-00933/12. Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.77 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Espanyo-
la d’Atenció i Suport a Famílies i Adopció (Asefa) amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-
01025/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

1.78 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Ajuda 
Social Cel Obert amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01032/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.79 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Créixer 
Junts amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01046/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.80 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Egueiro 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01033/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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1.81 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del centre Font Fregona 
Fast amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01053/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.82 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-
01061/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

1.83 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Residèn-
cia Assistencial de Manresa amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la 
prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01095/12. Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de 
la proposta.

1.84 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Actua 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01016/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.85 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació per al 
Recolzament i Formació d’Adolescents en Risc amb relació a la Proposició de llei 
de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-
01023/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. 
Debat i votació de la proposta.

1.86 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Argos 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01024/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.87 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Inici-
atives Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01026/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.88 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Iniciatives 
Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01064/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.89 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciati-
ves Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil. Tram. 352-01028/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.90 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació In Via amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01029/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.91 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Nova Es-
perança amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01030/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.92 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat Recursos Edu-
catius per la Infància en Risc (REIR) amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01031/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.
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1.93 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Asteroide 
B-612 amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01035/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.94 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Casal d’Infants del 
Raval amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01038/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.95 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre de Formació i 
Prevenció amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01040/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.96 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de CEPS Projectes So-
cials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01041/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.97 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Ciutat i Va-
lors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01042/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.98 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01047/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.99 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Drecera 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01048/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.100 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Eduvic 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01049/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.101 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa de 
la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01055/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.102 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Casa Sant 
Josep de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01056/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.103 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Comtal 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01058/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.104 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Eveho 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01059/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.105 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Idea amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01063/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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1.106 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Mercè 
Fontanilles amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el trac-
tament del maltractament infantil. Tram. 352-01065/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.107 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Nazareth 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01066/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.108 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Obra 
Tutelar Agrària amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01067/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.109 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Persona 
i Valors amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01069/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.110 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Privada 
Sagessa-Salut amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el 
tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01072/12. Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.111 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Projecte i 
Vida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01073/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.112 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Resilis 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01074/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.113 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Servei 
Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01077/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.114 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Suport 
Solidari amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01078/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.115 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Diagrama 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01081/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.116 Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Grup d’Esplai Blan-
querna amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01082/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.117 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Gedi Gestió i Disseny 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01083/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.118 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Inserma 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01085/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.
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1.119 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Institut de Treball So-
cial i Serveis Socials amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01087/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.120 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Ires amb 
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del mal-
tractament infantil. Tram. 352-01088/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.121 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Integra-
ció Social de Menors, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01089/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.122 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la fundació Organisme 
Benèfic Assistencial amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01093/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.123 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Promoció i Benestar 
Social (Probens) amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01094/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.124 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa Suara 
Serveis amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01097/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.125 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Oscobe 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01068/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.126 Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Amalgama-7 i Associ-
ats amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament 
del maltractament infantil. Tram. 352-01019/12. Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.127 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01036/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.128 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Càritas Diocesana de 
Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01037/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.129 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Comunitat de Ger-
manes Teresianes amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01043/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.130 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures 
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01050/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

1.131 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Filles de la Caritat 
de Sant Vicenç de Paül de Girona amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01051/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.
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1.132 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Social de 
les Filles de la Caritat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la preven-
ció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01052/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.133 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Santa 
Rosalia amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01076/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.134 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Congregació de 
les Germanes Dominiques de l’Anunciata amb relació a la Proposició de llei de mesu-
res per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01084/12. 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-
tació de la proposta.

1.135 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Instituto Secular 
Cruzada Evangélica amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció 
i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01086/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.136 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Llar Butinyà - Sier-
vas de San José amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i 
el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01091/12. Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.137 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de les Missioneres Es-
claves de l’Immaculat Cor de Maria amb relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil. Tram. 352-01092/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

1.138 Proposta d’audiència en ponència d’una representació dels Salesians Sant Jordi 
amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil. Tram. 352-01096/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

1.139 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Cham-
pagnat amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tracta-
ment del maltractament infantil. Tram. 352-01057/12. Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la proposta.

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Familiars de la 
Residència Sant Cugat Santa Rosa davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies perquè informi sobre les deficiències en l’atenció als residents i la qualitat dels 
serveis. Tram. 356-00463/12. Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’ens Jubilats de Macosa-Als-
tom afectats per l’amiant davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per-
què informi sobre la situació dels afectats per l’amiant. Tram. 356-00465/12. Yolanda 
López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.

4. 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).

5. Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans 
sordes. Tram. 250-00388/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 177, 59; esmenes: BOPC 214, 8).
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6. Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar residència, de llar 
amb suport i de suport a la pròpia llar. Tram. 250-00390/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 177, 62; esmenes: BOPC 214, 9).

7. Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana. 
Tram. 250-00423/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció (text presentat: BOPC 189, 46).

8. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial. 
Tram. 250-00427/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 52; esmenes: 
BOPC 229, 4).

9. Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia autonòmica sobre l’Al-
zheimer i el suport a un pla nacional sobre aquesta malaltia. Tram. 250-00428/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 53; esmenes: BOPC 229, 5).

10. Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera d’emergència 
per a planificar i coordinar l’acollida de menors no acompanyats. Tram. 250-00481/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 45; esmenes: BOPC 241, 8).

11. Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte i la construc-
ció d’un centre de dia i una residència al Prat de Llobregat. Tram. 250-00491/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 206, 55).

12. Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de Catalunya. Tram. 
250-00504/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 40; 
esmenes: BOPC 254, 13).
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Punt 4 | 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’ín-
dex 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 2000-2017 s’ha passat de 30.669 persones a les 38.883 l’any 
2017. Les projeccions realitzades pel Centre d’Estudis Demogràfics per l’Ajunta-
ment de Sabadell apunten que en els propers anys el nombre de persones grans aug-
mentarà amb major intensitat que els darrers anys.

El buit generacional ha comportat que mentre les taxes d’envelliment ha crescut 
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 període 
2000-2009 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 constata-
ció té implicacions importants pel que fa a un augment de la prevalença de les situa-
cions 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 
motius, el Grup Parlamentari Socialista va presentar la Proposta de resolució sobre 
l’adjudicació de les obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central (tram. 250-00399/10) on es tornava a demanar l’inici immediat del pro-
cés 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. 200-00033/10) 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. 250-01440/10) 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 PSC-Units

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.



CTASF  
17 de juliol de 2019

17 Dossier

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

Proposta de resolució sobre les residències de referència per a 
persones grans sordes
250-00388/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 18430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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 les 
residències de referència per a persones grans sordes, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes. Una discapacitat, l’auditiva, 

ignorada sovint per gran part de la població atès que es tracta d’una «discapacitat in-
visible». Aquesta invisibilitat provoca que no tinguem la suficient sensibilitat davant 
les barreres i els impediments relacionats amb la comunicació d’aquest col·lectiu. 
Dins aquests impediments trobem accions quotidianes que esdevenen grans pro-
blemes per a persones amb sordesa: la relació amb altres persones que no utilitzen 
el mateix codi lingüístic, el seguiment de la informació diària a través dels mitjans 
audiovisuals, espectacles culturals o activitats d’oci, dificultats en l’aprenentatge i la 
formació dels i les joves amb sordesa, o problemes en la seva inserció laboral, entre 
d’altres.

La sordesa pot esdevenir una discapacitat que fomenti l’aïllament, més encara 
quan la persona encara la vellesa. Les dificultats de relació amb la comunitat, amb la 
seva pròpia xarxa social s’incrementa quan les persones sordes fan ús dels recursos 
residencials a edats avançades. Una persona gran sorda a una residència per a la ter-
cera edat tindrà moltes dificultats per comunicar-se amb la resta de residents, però 
també amb l’equip professional, el que implica una situació de clar desavantatge.

Per tal d’avançar cap a una societat més inclusiva, on els drets de les persones 
amb discapacitat siguin plenament reconeguts, cal adaptar els recursos i serveis 
existents per a persones amb sordesa. A Catalunya existeix una única residència de 
referència per a persones sordes majors, el Centre Assistencial Geriàtric Benviure a 
Sant Boi de Llobregat. Els i les diferents residents amb sordesa compten amb per-
sonal amb coneixements bàsics en llengua de signes catalana que faciliten la comu-
nicació amb els/les professionals i també amb la resta de residents, a la vegada que 
ofereix un nucli de relació entre persones sordes que comparteixen la llengua de 
signes per comunicar-se entre ells i elles.

L’experiència positiva d’aquest tipus de pràctica caldria estendre-la a altres resi-
dencies del conjunt de territori català, per tal que les persones amb sordesa puguin 
trobar, relativament a prop del seu domicili, residències de referència. Aquesta de-
manda, a més, ha estat àmpliament reivindicada per la Federació de Persones Sordes 
a Catalunya (FESOCA).

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. Considerar residències de referència per a persones sordes majors les residèn-

cies públiques de Catalunya, dotant-les de personal especialitzat en geriatria amb 
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coneixements de llengua de signes catalana suficients per tal de donar un servei es-
pecialitzat i de qualitat als seus residents amb discapacitat auditiva.

2. Afavorir que les residències privades amb places concertades siguin conside-
rades residències de referència sempre que disposin dels professionals necessaris per 
atendre els residents amb discapacitat auditiva.

3. Disposar, en el termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de 
resolució, de 4 noves residències públiques de referència a la província de Barcelona 
i 1 a cadascuna de les províncies de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22631 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22631)

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

1. Estudiar conjuntament amb els agents socials implicats la necessitat i deman-
da de designar residències de referència per a persones sordes majors a Catalunya, 
dotant-les, si així s’escau, de personal especialitzat en geriatria amb coneixements 
de llengua de signes catalana suficients per tal de donar un servei especialitzat i de 
qualitat als seus residents amb discapacitat auditiva.

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

2. Afavorir que totes les residències de la xarxa de serveis públics (pròpies, con-
certades i col·laboradores) puguin ser considerades residències de referència sempre 
que disposin dels professionals necessaris per atendre els residents amb discapacitat 
auditiva.

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

3. Una vegada realitzat l’estudi, i segons demanda real de les necessitats, instau-
rar les residències públiques de referència necessàries als diferents àmbits territo-
rials.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis de llar 
residència, de llar amb suport i de suport a la pròpia llar
250-00390/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 18468 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.10.2018

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 la mi-
llora dels serveis de Llar Residència i Llar amb Suport, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les llars residència són establiments d’atenció permanent i flexible en què les per-

sones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social greu poden viure 
les vint-i-quatre hores i rebre el suport d’un equip multidisciplinari de professionals.

Els professionals de les llars residència tenen com a objectiu la plena integració i 
normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament 
del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.

L’accés a les llars residència es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’ac-
cés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del 
servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa 
del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar residència pot tenir caràcter temporal o permanent.
Els requisits per a accedir a aquest servei són els següents: a) l’acreditació de la 

situació de necessitat, d’acord amb el que preveuen els articles 2 i 7 de l’Ordre  de 20 
d’abril de 1998, l’Annex de l’Acord de Govern amb referència GOV/82/2008, de  6 de 
maig, i la convocatòria anual corresponent, prèvia derivació del servei públic de salut 
mental competent; b) si és el cas, l’acreditació de la situació de dependència, per mitjà 
de la resolució emesa per l’òrgan de valoració corresponent, d’acord amb el Reial De-
cret 504/2007, de 20 d’abril; c) el requisit d’edat establert en aquesta disposició; d) la 
residència en un municipi de Catalunya durant almenys 5 anys, dos dels quals imme-
diatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, o, si és el cas, el requisit 
de residència establert en la Llei 39/2006, de 14 de desembre; e) per a les persones 
estrangeres, els requisits establerts en la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida 
i integració de les persones immigrades; f) si és el cas, l’abonament del preu públic, 
d’acord amb el Decret 394/1996, de 12 de desembre, i l’Ordre ASC/433/2007, de 23 
de novembre; g) la resta de requisits d’accés establerts en l’ordenament jurídic vigent.

D’altra banda, les llars amb suport són habitatges on viuen tres o quatre persones 
amb un suport extern eventual. Generalment, són pisos integrats en una comunitat 
de propietaris que acullen persones amb malaltia mental que gaudeixen d’un bon 
nivell d’autonomia i que necessiten suport extern en el procés d’inclusió social.

Tenen per objecte facilitar un entorn substitutiu a la llar adient i adaptat a les 
necessitats d’assistència de la persona que permeti potenciar l’autonomia personal i 
social, afavorint la integració a la vida comunitària.

Aquestes persones viuen amb la supervisió i el suport d’un equip professional 
que treballa per a la seva plena integració a l’entorn comunitari normalitzat. El ser-
vei de llar amb suport constitueix, per tant, un recurs intermedi entre les llars resi-
dència i la vida autònoma.
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L’accés a la llar amb suport es tramita mitjançant el programa d’ajuts per a l’ac-
cés als habitatges amb serveis comuns. L’usuari o usuària participa en el cost del 
servei mitjançant una aportació econòmica que s’estableix en funció de la naturalesa 
del cost de referència i el seu nivell de renda.

El servei de llar amb suport pot tenir caràcter temporal o permanent.
Els requisits per accedir a aquest servei són els mateixos que els que s’establei-

xen per accedir al servei de llar residència.
L’any 2015 es va establir un nou protocol d’accés als serveis d’habitatge per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, definint-se comis-
sions territorials comarcals per garantir l’accés dels usuaris a les residències dels 
seus territoris, en lloc de la llista d’espera única.

Malgrat que la intenció era posar a l’usuari i les seves necessitats al centre del 
sistema, no es va resoldre la manca de flexibilitat en la trajectòria entre les llars 
residència, les llars amb suport i els programes de suport a la llar, donat que per 
 transitar d’un a l’altre s’ha de renunciar a un dels serveis per accedir-hi a l’altre, 
abans de garantir l’adaptació al recurs següent. No hi ha marxa enrere, la qual cosa 
obstaculitza els programes encaminats a millorar l’autonomia dels usuaris.

D’altra banda, malgrat es va dissenyar un sistema d’assignació de places que 
tenia en compte els volums poblacionals assignats, no s’ha garantit la equitat en 
l’accés als recursos, i les llistes d’espera a molts territoris són massa extenses, em-
pitjorant els temps d’espera respecte als previs a la implementació del nou protocol.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar els sistemes de contractació i assignació de places dels Programes 

de Llars Residència, Llars amb Suport i Suport a la Llar per tal que veritablement 
s’adaptin a les necessitats dels usuaris i posin aquestes necessitats al centre del siste-
ma, mitjançant transicions flexibles entre els diversos programes i permetent perío-
des de solapament en la contractació que permetin la marxa enrere en cas de manca 
d’adaptació al nou recurs.

2. Revisar el nombre de places assignades a cada territori a les respectives co-
missions territorials d’habitatge i les llistes d’espera a cadascun d’ells i dotar als 
territoris mes desfavorits, amb llistes d’espera mes perllongades, de places de Llars 
Residència, Llars amb Suport i Suport a la Llar que garanteixin l’equitat en l’accés 
als recursos per tots els ciutadans.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22632 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 28.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22632)

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

1. Revisar els sistemes de contractació i assignació de places en l’elaboració 
de la Programació territorial pel període 2020-2023 dels Programes de Llars Re-
sidència, Llars amb Suport i Suport a la Llar per tal que veritablement s’adaptin a 
les necessitats dels usuaris i posin aquestes necessitats al centre del sistema, i amb 
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l’objectiu de potenciar l’autonomia personal de les persones que actualment residei-
xen en un recurs residencial de salut mental analitzar les mesures oportunes per la 
flexibilització del trànsit entre recursos.

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

2. Revisar el nombre de places assignades a cada territori a les respectives co-
missions territorials de Salut Mental i mantenir el llistat de persones actualitzat se-
gons cada necessitat de cada comissió per tal d’establir les prioritats d’acord amb 
les necessitats de cada persona usuària de places de Llars Residència, Llars amb 
Suport i Suport a la Llar que garanteixin l’equitat en l’accés als recursos per tots els 
ciutadans donat que s’evidencia una distribució heterogènia dels recursos dins el 
territori.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran 
a Vallirana
250-00423/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 19792 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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 les 
activitats gratuïtes als casals de la gent gran de Vallirana, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El dia 2 de gener de 2018, la Direcció General del Famílies va retirar dels ca-

sals de la gent gran a Catalunya totes les activitats gratuïtes que s’oferien l’any 2017. 
Aquestes activitats que s’han deixat de fer o que han passat a ser de pagament fo-
menten l’envelliment actiu, les capacitats físiques i cognitives de la gent gran i la 
seva socialització.

Aquestes activitats estaven regulades mitjançant un concurs públic que va fina-
litzar el 31 de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure 
la finalització d’aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició 
de les activitats de tots els casals de Catalunya.

Els usuaris i usuàries de Vallirana es van assabentar de la retirada d’aquestes ac-
tivitats a principis del mes de març. A més, l’Ajuntament de Vallirana no ha rebut 
cap comunicació formal en aquest sentit per part de la Generalitat.

La manca de previsió de la Generalitat de Catalunya ha provocat un buit en les 
activitats que s’ofereixen des dels casals de la gent gran i han derivat els usuaris 
a activitats de pagament que abans eren gratuïtes.

L’Ajuntament de Vallirana va mantenir diferents reunions amb el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies i la Generalitat no els hi va donar cap alterna-
tiva. Davant la manca d’alternatives, el consistori va decidir assumir directament 
el cost dels 17 tallers que es realitzaven a la ciutat. El cost dels tallers per el pri-
mer trimestre del 2018 ha estat d’uns 5.000 euros, que han sortit del pressupost de 
l’Ajuntament.

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 obrir una línia 

d’ajuts econòmics per cobrir les despeses dels tallers destinats a la gent gran que ha 
hagut d’assumir l’Ajuntament de Vallirana l’any 2018.

Palau del Parlament, 25 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la 
bretxa salarial
250-00427/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, 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 l’adopció de me-
sures per combatre la bretxa salarial a Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Una de les conseqüències més perjudicials de la crisi econòmica és l’enorme 

bretxa salarial que existeix a Catalunya, i al conjunt d’Espanya, entre homes i dones. 
La bretxa salarial, resultat de les desigualtats que pateixen les dones en el mercat de 
treball, segons les dades de l’informe de Comissions Obreres titulat «Les condicions 
de vida i treball de les dones», de març de 2018, es situa actualment en el 24%; és 
a dir, que el salari mitjà anual de les dones és un 24% inferior al que cobren els ho-
mes per la mateixa feina. A més, aquesta bretxa augmenta a mesura que augmenta 
la franja d’edat. L’impuls dels salaris i la millora de la protecció social, a més, con-
tribuiria a garantir la sostenibilitat de les pensions.

En aquesta situació tan delicada, el Govern de la Generalitat ha de començar a 
actuar amb contundència i especial dedicació per tal d’abordar l’arrel d’aquesta pro-
blemàtica, que aprofundeix la desigualtat estructural entre gèneres. La Generalitat 
té al seu abast molts mecanismes per lluitar i controlar el compliment de la igualtat 
efectiva entre homes i dones en l’àmbit laboral.

El desenvolupament de polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere 
poden incidir en la disminució de la bretxa salarial. L’impuls d’aquestes polítiques 
actives d’ocupació també haurien d’anar amb concordança amb mesures legislatives 
i executives específiques contra la bretxa salarial.

En el dit informe, el sindicat proposa la creació d’un sistema integral a Catalu-
nya, on s’integrin el serveis locals i comarcals de protecció i seguiment a les dones 
que pateixen violència de gènere, encara que no presentin denúncia. Aquesta pro-
posta suposaria un augment de protecció per a les dones, precisament aquest any on 
les xifres de violència masclista han augmentat de forma alarmant.

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) Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball per mi-

llorar el control i compliment de les lleis d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral.
2) Dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en polítiques 

de gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals.
3) Fomentar la identificació dels conceptes retributius per a cadascun dels llocs 

de treball per evitar que hi hagi qualsevol tipus de discriminació de gènere.
4) Que es desenvolupin polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gène-

re per a incidir en la qualitat de l’ocupació i en la disminució de la bretxa salarial.
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5) Crear un sistema integral a Catalunya, fent xarxa amb els recursos i serveis 
locals i comarcals, de protecció i seguiment a les dones que pateixen violència mas-
clista per part de parelles o ex parelles, encara que no cursin denúncies.

6) Crear un pla de foment per a totes les empreses per tal que disposin de proto-
cols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual en l’entorn laboral.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 23911 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23911)

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

1. Incrementar els recursos tècnics i humans de la Inspecció de Treball per con-
tinuar amb la seva tasca de vigilància i control de la normativa laboral, inclosa la 
igualtat en el treball.

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

2. Reforçar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en detectar 
i identificar discriminacions laborals per raó de sexe.

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

5. Ampliar el sistema integral a Catalunya, reforçant la xarxa existent segons el 
model de la Llei 5/2008 amb els recursos i serveis locals i comarcals, de protecció i 
seguiment a les dones que pateixen violència masclista en qualsevol àmbit, per aten-
dre també els casos en que no es cursin denúncies.
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una estratègia 
autonòmica sobre l’Alzheimer i el suport a un pla nacional sobre 
aquesta malaltia
250-00428/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 19828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
implementación de una estrategia autonómica sobre Alzheimer y apoyo específico 
de un Plan Nacional, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer. El objetivo de la 

declaración de este día por parte de la Organización Mundial de la Salud es dar a 
conocer la enfermedad y sus consecuencias socio-sanitarias, así como pedir apoyo 
y solidaridad a la ciudadanía. La enfermedad de Alzheimer representa uno de los 
problemas más importantes de salud del siglo xxi y se estima que a nivel mundial 
se podría alcanzar el año 2050 la cifra de 45 millones de personas afectadas por 
esta enfermedad. En Cataluña, según datos de la Generalitat, la enfermedad afecta 
a 86.000 personas y constituye la forma más frecuente de demencia entre personas 
mayores.

Es fundamental aumentar la sensibilización y visualización de la enfermedad, 
con el objetivo de que la sociedad sea consciente de los cambios a los que se enfren-
tan tanto las personas afectadas por la enfermedad como sus familia-res.

De igual manera, es muy pertinente una acción global coordinada por parte de 
las administraciones públicas para facilitar la calidad de vida de los enfermos, cui-
dadores y familiares, y como éstos gestionan el desarrollo de la enferme-dad.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Impulsar una estrategia conjunta para los próximos años para abordar el trata-

miento y la atención del Alzheimer en Cataluña desde los Departamentos de Salud 
y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, en colaboración con sindicatos, Colegio de 
Médicos, Colegio de Educadores Sociales, Colegio de Trabajadores Sociales, el ter-
cer sector social y entes locales.

2) Dar apoyo al Plan Nacional contra el Alzheimer, impulsado por el Gobierno 
de España, que abordará la atención de las personas con Alzheimer en toda España, 
y corregirá las desigualdades territoriales existentes en la atención de las personas 
con Alzheimer en la actualidad.

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 23879 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 17.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 23879)

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

1) Seguir treballant de forma conjunta entre els Departaments de Salut i Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Família, en col·laboració amb sindicats, col·legi de 
metges, col·legi d’educadors socials, col·legi de treballadors socials, el tercer sector 
social i ens locals en la millora de l’atenció a les persones amb Alzheimer i altres 
demències.

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

2) Seguir participant en tots aquells plans i estratègies estatals enfocats a millo-
rar l’abordatge de l’Alzheimer.



CTASF  
17 de juliol de 2019

27 Dossier

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

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent d’una cimera 
d’emergència per a planificar i coordinar l’acollida de menors no 
acompanyats
250-00481/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21915 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 
y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para pe-
dir la convocatoria urgente de una cumbre de emergencia para planificar y coordinar 
la acogida de menores no acompañados, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde 2016 se ha denunciado en informes de diferentes organismos la saturación 

de los centros que atienden a menores no acompañados. Durante 2017, las condicio-
nes de atención a los niños y niñas migrantes no acompañados se han visto alteradas 
por el colapso del sistema de protección de la infancia.

Cataluña ha recibido, hasta el 30 de julio de este año 2018, a 1.450 menores ex-
tranjeros no acompañados (MENA), los mismos que llegaron en todo 2017. La Di-
rección General de Infancia ha creado, en los últimos meses, 800 nuevas plazas en 
centros para atender a estos menores no acompañados.

El pasado mes de julio la jueza Decana de Barcelona denunció que la situación 
de los menores no acompañados que dormían en la Ciudad de la Justicia era insos-
tenible, como consecuencia de esta llegada masiva de menores no acompañados y 
de la falta de planificación. Posteriormente, estos menores han sido desplazados a 
dependencias de Mossos d’Esquadra e incluso han compartido espacios dentro de 
las oficinas de la Dirección General de Infancia.

En la última comparecencia del Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies se 
reconoció que el Departament no estaba consiguiendo crear plazas al ritmo en que 
se necesitaban.

La planificación y coordinación entre las diferentes administraciones (entes lo-
cales y los de la Generalitat, Departamentos de Interior, Justicia y Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias), Fiscalía de Menores, Colegio de Educadores Sociales, repre-
sentantes de los trabajadores de la Dirección General de la Infancia y la Adolescen-
cia y representación de entidades del tercer sector social, son fundamentales para 
poder garantizar que la acogida de los niños y niñas no acompañados se efectúa en 
correctas condiciones y no se vulneran los derechos de estos menores.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Convocar inmediatamente una cumbre de emergencia para abordar y planifi-

car la acogida de menores no acompañados.
La cumbre deberá reunirse periódicamente hasta solucionar la emergencia social 

y deberá contar con la participación de: 
– Diferentes niveles de administración: entes locales, Gobierno de España y de-

partamentos y organismos de la Generalitat implicados en la llegada de los menores 
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no acompañados: Interior, Justicia, Dirección General de la Infancia y la Adolescen-
cia y Fiscalía de Menores.

– Entidades sociales: representantes del tercer sector social de Cataluña.
– Representantes de los trabajadores de la Dirección General de la Infancia y la 

Adolescencia.
– Colegio de Educadores Sociales de Cataluña.
2) Presentar a los grupos parlamentarios en sede parlamentaria, en el plazo 

máximo de 3 meses, las conclusiones sobre planificación y coordinación de la aco-
gida de menores no acompañados derivadas de las reuniones de esta cumbre.

3) Destinar recursos del fondo de contingencia del presupuesto para abordar esta 
emergencia social. Comunicar a los grupos parlamentarios la dotación presupues-
taria utilizada en la llegada de estos menores no acompañados e informar sobre la 
provisión en los próximos presupuestos para garantizar la acogida de los niños y ni-
ñas no acompañados que llegan a Cataluña y su posterior seguimiento y protección.

Palacio del Parlamento, 24 de octubre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 25130 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 24.12.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 25130)

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

2) Presentar als grups parlamentaris en seu parlamentària, en el termini màxim 
de 3 mesos, les conclusions sobre la planificació i coordinació de l’acollida de me-
nors no acompanyats derivades de les reunions efectuades fins ara.
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Punt 11 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la dotació pressupostària per al projecte 
i la construcció d’un centre de dia i una residència al Prat de 
Llobregat
250-00491/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

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

tín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la dotación presupuestaria para el proyecto 
y la construcción de un centro de día y una residencia en el Prat de Llobregat, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del Departament de Treball, Afers Sociales i Families la lista de es-

pera para acceder a una residencia pública asciende a 23.757 personas a fecha 2017, 
causando una espera para acceder a una plaza pública que alcanza los 4 años en 
muchos territorios.

El Baix Llobregat es una comarca con alta densidad de población y un alto nivel 
de envejecimiento.

En el año 2016 se aprobó una resolución en el Parlament, a instancias del Gru-
po Parlamentario de Ciutadans, que instaba al Govern a ampliar plazas públicas en 
colaboración tanto de residencias como de centros de día en la comarca del Baix 
Llobregat.

El Prat de Llobregat tiene, a fecha de enero de 2018, a 12.044 personas mayo-res 
de 65 años. Según el Idescat el número de personas mayores de 65 años se aproxi-
mará a las 13.000, haciendo alcanzar a este municipio una tasa de envejecimiento 
del 20,5%.

La falta de residencias y centros de día en el Prat de Llobregat es una realidad, en 
la actualidad existen 144 plazas de residencias y 100 plazas de centros de día situan-
do el Prat de Llobregat como uno de los municipios con menor tasa de cobertura de 
plazas residenciales de toda la comarca del Baix Llobregat.

La necesidad existente en el municipio ha llevado a aprobar una moción en el 
pleno municipal, a instancia de Ciudadanos, para aumentar plazas públicas de resi-
dencias y centros de día en el Prat de Llobregat.

Cataluña es la comunidad autónoma española con mayor lista de espera en de-
pendencia y son necesarias inversiones presupuestarias oportunas para llevar a cabo 
los proyectos que garanticen la dignidad de las personas mayores.

Por otro lado, queremos destacar que es una obligación del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya garantizar la cobertura pública y en colaboración de residencias 
y centros de día existentes, de acuerdo con las necesidades en los diferentes terri-
torios.

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) Habilitar la partida presupuestaria necesaria en los próximos presupuestos del 

Govern de la Generalitat para realizar el proyecto y la construcción de una residen-
cia y un centro de día públicos en el Prat de Llobregat.
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2) Impulsar la construcción en el Baix Llobregat de viviendas tuteladas o servi-
cios para personas mayores, como alternativa a los centros residenciales más asis-
tenciales.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, Martín Euse-

bio Barra López, diputados, GP Cs
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Punt 12 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials de 
Catalunya
250-00504/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 22402 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raül 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 
Cartera de Serveis Socials de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Cartera de Serveis Socials 2010-2011, aprovada mitjançant el Decret 142/2010, 

d’11 d’octubre, determina com a prestacions garantides, d’una banda, el servei bàsic 
d’atenció social, destinat a la població general mitjançant la intervenció d’un equip 
de professionals compost per tres treballadors socials i dos educadors socials per 
cada 15.000 habitants; i, de l’altra, el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència en Desemparament (SEAIA), que té com a població destinatària els 
infants i adolescents en situació o risc de desemparament i les seves famílies, mit-
jançant la intervenció d’un equip format per un psicòleg, un pedagog, un treballador 
social i un educador amb la ràtio d’un professional per cada 40 infants (exclosa la 
figura de l’educador social).

El Síndic de Greuges denuncia en l’Informe sobre els Drets dels Infants 2017 
que actualment a Catalunya no sempre es compleixen les ràtios de professionals que 
marca la Cartera com a prestacions garantides, que la Cartera no s’ha actualitzat 
d’acord amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social, que la do-
tació dels equips de professionals del servei bàsic d’atenció social no es correspon 
amb les necessitats existents entre la població que atenen i que no sempre es cobrei-
xen les baixes ni les reduccions de jornada del personal que presta aquests serveis. 
El Síndic també destaca que a tot això, s’ha de sumar el fet que la Cartera de serveis 
socials no s’ha actualitzat des de la seva aprovació mitjançant el Decret 142/2010, 
d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, ni tampoc 
s’ha aconseguit una adequació entre la Cartera i les previsions de la Llei 14/2010 en 
relació amb l’atenció social primària d’infants i adolescents en risc. La manca de 
ràtios té una incidència especial en aquells territoris on hi ha una concentració su-
perior de problemàtica social.

A més, el fet de que no s’hagi actualitzat la Cartera de Serveis Socials d’acord 
amb les necessitats creixents fruit de la crisi econòmica i social ha provocat que en 
molts casos els ajuntaments han hagut d’implementar programes i destinar recursos 
propis per fer front a aquesta nova realitat.

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 iniciar, en un ter-

mini de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, l’actualització 
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de la Cartera de Serveis de la Llei de Serveis Socials per tal d’apartar-la a la nova 
situació social.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

ESMENES PRESENTADES

Reg. 26947 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTASF, 25.01.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 26947)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar, durant el 
primer quadrimestre de 2019, l’actualització de la Cartera de Serveis de la Llei de 
Serveis Socials per tal d’apartar-la a la nova situació social.
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