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TAU L A D E C O N T I N G U T
1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
1.10. Acords i resolucions
Resolució 948/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la inserció
laboral de les persones amb discapacitat
250-01326/12
Adopció

9

Resolució 949/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de les persones amb
trastorns de l’espectre autista i llurs famílies durant la crisi de la Covid-19
250-01346/12
Adopció

9

Resolució 950/XII del Parlament de Catalunya, sobre mesures de conscienciació i
sensibilització sobre la soledat no desitjada
250-01351/12
Adopció

10

Resolució 951/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector del salvament i socorrisme aquàtics
250-01356/12
Adopció

11

Resolució 952/XII del Parlament de Catalunya, sobre el teletreball
250-01373/12
Adopció

12

Resolució 953/XII del Parlament de Catalunya, sobre els fons provinents de l’impost
sobre la renda de les persones físiques destinats a finalitats socials
250-01381/12
Adopció

12

Resolució 954/XII del Parlament de Catalunya, sobre la ratificació del Conveni 177
de l’Organització Internacional del Treball
250-01389/12
Adopció

13

Resolució 955/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la campanya
«Mascareta 19» a les farmàcies
250-01264/12
Adopció

13

Resolució 956/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la conciliació
de la vida laboral i familiar
250-01288/12
Adopció

14

Resolució 959/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a
l’exercici del 2017
256-00037/12
Adopció

14

Resolució 960/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017
256-00038/12
Adopció
Dos fascicles, fascicle primer
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Resolució 961/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització
2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
Adopció

15

Resolució 962/XII del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre la contractació, pel procediment d’emergència, derivada de la crisi sanitària per la Covid-19
253-00018/12
Adopció

16

Resolució 963/XII del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització específic sobre la contractació, per
mitjà del procediment d’urgència, de la Generalitat, els seus organismes dependents
i les entitats de dret públic durant la pandèmia de Covid-19
253-00020/12
Adopció

16

Resolució 988/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les Conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la
Qualitat de Vida de la Gent Gran
260-00002/12
Adopció

17

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
2.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei d’urgències nocturnes
de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
250-00630/12
Retirada

49

Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la jurisdicció de menors
250-01057/12
Rebuig

49

3. Tramitacions en curs
3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
3.01.02. Proposicions de llei
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
202-00083/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

50

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls
i control de l’acció exterior de la Generalitat
202-00085/12
Correcció d’errades de publicació (BOPC 717)

50

3.01.03. Decrets llei
Decret llei 34/2020, del 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats
203-00059/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

50

Decret llei 35/2020, del 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, del 19
de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures
socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19
203-00060/12
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat

54

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a infraestructures
i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12
Esmenes presentades
Taula de contingut
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Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones de pas de cetacis de les costes catalanes
250-01511/12
Esmenes presentades

59

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del servei ferroviari
entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i Granollers-Canovelles
250-01513/12
Esmenes presentades

59

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017
256-00052/12
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
Termini per a proposar compareixences

60
60

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2017
257-00002/12
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes

60

3.20. Interpel·lacions
Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors productius
300-00318/12
Presentació: GP PSC-Units

61

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia
de Covid-19
300-00319/12
Presentació: GP PSC-Units

61

Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació
generada per la Covid-19
300-00320/12
Presentació: GP ERC

62

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00321/12
Presentació: GP Cs

62

Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració de la Generalitat
300-00322/12
Presentació: GP Cs

62

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la crisi de la Covid-19
300-00323/12
Presentació: GP CatECP

63

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària
300-00324/12
Presentació: SP PPC

63

Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d’habitatges
300-00325/12
Presentació: GP JxCat

63

Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local
300-00326/12
Presentació: GP JxCat

64

4. Informació
4.45. Composició dels òrgans del Parlament
4.45.02. Ple del Parlament
Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
Renúncia a la condició de diputat
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4.45.25. Grups parlamentaris
Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12
Substitució de representants

65

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció del suïcidi
290-00174/12
Criteri sobre el compliment

66

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller d’Interior sobre la contractació del programa d’intel·ligència
artificial Govern de la Dada
354-00350/12
Acord sobre la sol·licitud

66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació
del programa d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
354-00351/12
Acord sobre la sol·licitud

66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la
creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
354-00374/12
Acord sobre la sol·licitud

67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els tràmits i la situació del pla del nou campus administratiu de la Generalitat
354-00375/12
Acord sobre la sol·licitud

67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’acord
amb la Cambra de Comerç de Barcelona per a impulsar el Centre Blockchain de
Catalunya
354-00377/12
Acord sobre la sol·licitud

67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’endarreriment de la posada en marxa de l’aplicació Radar Covid
354-00378/12
Acord sobre la sol·licitud

67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els fets
que han portat els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors a
interposar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
354-00382/12
Acord sobre la sol·licitud

68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la
demanda de diversos sindicats per vulneració de la llibertat sindical
354-00383/12
Acord sobre la sol·licitud

68

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la
demanda presentada per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors per
vulneració de llibertat sindical
354-00384/12
Acord sobre la sol·licitud
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla d’actuació de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya
356-00867/12
Acord sobre la sol·licitud

68

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
perquè presenti l’estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector
356-00874/12
Acord sobre la sol·licitud

69

Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la
Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu
de la creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
356-00876/12
Acord sobre la sol·licitud

69

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre el motiu de la creació
d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
356-00877/12
Acord sobre la sol·licitud

69

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi
sobre el pla d’actuacions immediates de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
356-00883/12
Acord sobre la sol·licitud

69

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació pública durant l’estat d’alarma
355-00193/12
Substanciació

70

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la situació dels treballadors interins i temporals del sector públic català i l’aplicació de la doctrina de
sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
355-00195/12
Substanciació

70

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller d’Interior sobre la contractació del programa d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
355-00229/12
Acord de tenir la sessió informativa

70

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la contractació del programa
d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
355-00230/12
Acord de tenir la sessió informativa

70

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
355-00231/12
Acord de tenir la sessió informativa

71

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els tràmits i la situació del pla del nou campus administratiu de la Generalitat
355-00232/12
Acord de tenir la sessió informativa
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’acord amb la
Cambra de Comerç de Barcelona per a impulsar el Centre Blockchain de Catalunya
355-00233/12
Acord de tenir la sessió informativa

71

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre l’endarreriment de
la posada en marxa de l’aplicació Radar Covid
355-00234/12
Acord de tenir la sessió informativa

71

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre els fets que han portat els sindicats Comissions Obreres i Unió General de Treballadors a interposar una
demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
355-00235/12
Acord de tenir la sessió informativa

72

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda de diversos sindicats per vulneració de la llibertat sindical
355-00236/12
Acord de tenir la sessió informativa

72

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública amb
el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la demanda presentada per Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors per vulneració de
llibertat sindical
355-00237/12
Acord de tenir la sessió informativa

72

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Compareixença 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
353-00575/12
Substanciació

72

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació d’Iniciatives Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00576/12
Substanciació

73

Compareixença 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 tractament
del maltractament infantil
353-00577/12
Substanciació

73

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja a Catalunya amb
relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00587/12
Substanciació

73

Compareixença 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
353-00592/12
Decaïment

73

Compareixença 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
353-00593/12
Substanciació
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Compareixença 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 maltractament infantil
353-00594/12
Substanciació

74

Compareixença 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 tractament del
maltractament infantil
353-00595/12
Substanciació

74

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals per a valorar la candidatura Barcelona-Pirineus 20262030 als Jocs Olímpics d’Hivern i presentar la valoració oficial dels Jocs Mediterranis celebrats a Tarragona
357-00631/12
Substanciació

74

Compareixença de Marta Felip Torres, directora de l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per
a explicar el pla d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00959/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

74

Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per
a presentar l’estudi sobre la bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector
357-00960/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

75

Compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre el motiu de
la creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
357-00961/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

75

Compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre el motiu de la creació d’un sistema
d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
357-00962/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

75

Compareixença de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre
el pla d’actuacions immediates de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00963/12
Acord de tenir la sessió de compareixença

75

4.55. Activitat parlamentària
4.55.15. Convocatòries
Sessió plenària 65
Convocada per al 4 de novembre 2020

76

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Renúncia a la condició de diputat
Presentació

77

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència
330-00229/12
Presentació: vicepresident del Govern
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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 948/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
de la inserció laboral de les persones amb discapacitat
250-01326/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la inserció laboral de les persones amb discapacitat en la crisi posterior a
la Covid-19 (tram. 250-01326/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a constituir una taula de treball, amb
la presència de les diverses patronals, per a revisar la normativa actual pel que fa a
la inserció laboral de les persones amb discapacitat i elaborar un pla de reactivació
que garanteixi la viabilitat econòmica dels centres especials de treball i els llocs de
treball, i també un futur digne per a aquestes persones.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 949/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció de les
persones amb trastorns de l’espectre autista i llurs famílies durant la
crisi de la Covid-19
250-01346/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció de
les persones amb trastorns de l’espectre autista i llurs famílies durant la crisi de la
Covid-19 (tram. 250-01346/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup
Parlamentari Republicà (reg. 74655).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir, segons l’evidència científica i seguint la normativa vigent per a atorgar subvencions, el finançament a les associacions de familiars i usuaris de persones
amb trastorns de l’espectre autista durant la crisi de la Covid-19, ja que des de l’inici
de la pandèmia aquestes entitats estan prestant serveis terapèutics i de suport a llurs
associats, i, si és necessari, flexibilitzar les condicions de les subvencions acordades
amb els ens públics de l’Administració i adequar-les per a substituir les activitats que
no s’han pogut dur a terme per les condicions excepcionals de la pandèmia per altres
activitats de suport i superació de la Covid-19.
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b) Avaluar l’impacte que tenen les condicions de distanciament social i les mesures de protecció i higiene per a dur a terme les activitats terapèutiques i de suport,
i també l’increment dels costos que aquestes condicions han representat des del començament del desconfinament.
c) Dotar aquestes entitats, segons l’evidència científica i seguint la normativa vigent per a atorgar subvencions, d’un possible finançament extra per la Covid-19, per
tal que es pugui garantir l’accés de les persones amb trastorns de l’espectre autista i
llurs famílies a les activitats terapèutiques i de suport durant la crisi.
d) Complir i respectar el dret a la igualtat i la no-discriminació del col·lectiu de
persones amb trastorns de l’espectre autista i llurs famílies i proporcionar l’atenció a
llurs necessitats sanitàries i socials des de la xarxa sanitària i social pública.
e) Donar compliment a la Cartera de serveis en salut mental del Ministeri de Sanitat i garantir l’atenció terapèutica a les persones amb trastorns de l’espectre autista
i llurs famílies amb un enfocament biopsicosocial, i exigir, a més, al Departament
de Salut que proveeixi d’aquests tractaments i, en cas que no tingui recursos al seu
abast, estableixi contractes amb les entitats i associacions que n’estan proveint actualment.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 950/XII del Parlament de Catalunya, sobre mesures de
conscienciació i sensibilització sobre la soledat no desitjada
250-01351/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre mesures de
conscienciació i sensibilització sobre la soledat no desitjada (tram. 250-01351/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 74653).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar mesures urgents per a la conscienciació i la sensibilització del conjunt de la població sobre el fenomen de la soledat no desitjada, que ajudin a donar-la
conèixer i prevenir-ne les causes i conseqüències, especialment la soledat que afecta
les persones grans.
b) Impulsar un programa d’investigació i elaborar estadístiques que aprofundeixin en el fenomen de la soledat no desitjada i fomentin el coneixement i el debat de
les causes i els efectes d’aquesta soledat i l’impuls de polítiques públiques.
c) Reforçar les accions empreses contra la soledat no desitjada que abordin la
soledat com un fenomen complex i dissenyin estratègies per a afrontar-la personalment i propostes d’acció en l’àmbit col·lectiu, amb una atenció especial a la soledat
no desitjada que afecta les persones grans.
d) Impulsar un programa específic per a combatre la soledat no desitjada en les
persones grans, que, com a mínim, estigui dirigit a:
1r. Desenvolupar programes per a detectar persones en situacions de risc de patir
soledat no desitjada.
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2n. Desenvolupar un programa d’acompanyament de les persones grans que pateixen soledat no desitjada.
3r. Desenvolupar propostes relacionades amb l’habitatge, la convivència i les relacions socials per a afrontar la soledat no desitjada; la sensibilització i l’educació
sobre la soledat, i el foment de la participació.
4t. Incentivar i promoure polítiques públiques per a lluitar contra la soledat no
desitjada.
5è. Aplicar els mitjans tècnics i professionals necessaris per a augmentar les habilitats socials de les persones grans.
6è. Incentivar la conscienciació i la participació, per mitjà dels canals d’informació, sobre la necessitat d’incrementar el nombre de voluntaris i agrair la funció
inestimable que duen a terme.
7è. Augmentar les oportunitats d’interacció social de les persones grans.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 951/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sector del
salvament i socorrisme aquàtics
250-01356/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’establiment
d’un pla de futur per al sector del salvament aquàtic (tram. 250-01356/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 74436).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Convocar una taula del sector del salvament aquàtic, amb la participació de
tots els actors implicats en aquesta professió, per a fer una anàlisi de les problemàtiques que té.
b) Aprovar un pla de xoc, en un període no superior a tres mesos des de l’aprovació d’aquesta resolució, que atengui les necessitats i les reivindicacions del sector
del salvament aquàtic, per a garantir la continuïtat del servei, en els nivells de qualitat i amb les condicions laborals necessàries, en relació amb les quals s’haurà d’impulsar la formalització d’un conveni col·lectiu que doni empara i seguretat jurídica
a aquestes condicions.
c) Elaborar un estudi de cara a una modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril,
de l’exercici de les professions de l’esport, amb relació al sector del socorrisme.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 952/XII del Parlament de Catalunya, sobre el teletreball
250-01373/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el teletreball
(tram. 250-01373/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú
Podem.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar un informe, en el termini de tres mesos, sobre el teletreball a Catalunya, amb la finalitat de poder observar els canvis significatius que s’han produït en
aquest àmbit en els últims mesos; els possibles dèficits que existeixen actualment en
aquesta modalitat i els sectors en què hi ha hagut una major consolidació d’aquesta
opció; els beneficis i les dificultats que comporta el teletreball per als treballadors
que duen a terme llurs activitats sota aquesta modalitat, i també les tendències.
b) Constituir una taula de treball sectorial amb els agents socials, per a establir
un acord sobre les necessitats per a un bon desenvolupament del teletreball, i també altres possibles mesures relacionades amb la flexibilitat laboral que tinguin en
compte el dret a la desconnexió i la conciliació familiar.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 953/XII del Parlament de Catalunya, sobre els fons
provinents de l’impost sobre la renda de les persones físiques
destinats a finalitats socials
250-01381/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre els fons provinents de l’impost sobre la renda de les persones físiques destinats a finalitats socials (tram. 250-01381/12), presentada pel Grup Parlamentari Republicà.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya demana al Govern que faci les gestions pertinents davant del Govern de l’Estat perquè aquest dugui a terme les accions següents:
a) Publicar les dades dels exercicis compresos entre els anys 2000 i 2019 relatives a la recaptació en euros i en nombre de contribuents feta a Catalunya en
cadascuna de les opcions que té el contribuent a l’hora de marcar la casella corresponent en la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques en el
moment de la liquidació.
b) Establir un nou sistema de gestió dels fons procedents del 0,7% de l’impost
sobre la renda de les persones físiques per a finalitats socials que elimini el sistema
de doble tram estatal i autonòmic, de manera que el 100% dels recursos recaptats a
Catalunya es pugui gestionar d’una manera directa, i sigui el Govern de la Generali1.10. Acords i resolucions
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tat qui, d’acord amb el sector, fixi les bases per a la distribució dels fons i el control
de tots els projectes subvencionats.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 954/XII del Parlament de Catalunya, sobre la ratificació del
Conveni 177 de l’Organització Internacional del Treball
250-01389/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la ratificació
del Conveni 177 de l’Organització Internacional del Treball (tram. 250-01389/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya considera necessària la ratificació del Conveni 177 de
l’Organització Internacional del Treball, sobre el treball a domicili, i insta el Govern
a demanar al Govern de l’Estat que la faci.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 955/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la
campanya «Mascareta 19» a les farmàcies
250-01264/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació de
la campanya «Mascareta 19» a les farmàcies (tram. 250-01264/12), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71862).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aplicar, amb la col·laboració del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, la campanya «Mascareta 19», per a activar-la a totes les farmàcies de Catalunya
en el període més breu possible.
b) Potenciar la difusió de la campanya «Mascareta 19» per tots els mitjans i canals
de comunicació possibles que permetin d’arribar al màxim de ciutadans catalans.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 956/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment
de la conciliació de la vida laboral i familiar
250-01288/12
ADOPCIÓ
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 31, 14.10.2020, DSPC-C 573

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 14
d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment
de la conciliació laboral i familiar en temps de la Covid-19 (tram. 250-01288/12),
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71865).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Establir un pla d’actuació amb accions i mesures concretes i reals de conciliació per a treballadors amb fills o amb tasques de cures, amb l’objectiu de fer efectiva
i real la conciliació de la vida professional i familiar.
b) Sensibilitzar, informar i incentivar les empreses per a promoure el teletreball
en totes les tasques que ho permetin –mesura recollida en l’article 34.8 de l’Estatut
dels treballadors–, com una opció satisfactòria per a ambdues parts i per a adaptar-se a la «nova normalitat». Així mateix, valorar altres opcions de conciliació laboral, com l’adaptació de l’horari, la reducció de jornada o el permís retribuït.
c) Coordinar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Departament d’Empresa i Coneixement, per a impulsar canals d’assessorament per a empreses i treballadors en matèria de conciliació.
d) Presentar, en seu parlamentària, el balanç de les actuacions incloses en el pla
a què fa referència la lletra a, abans de finalitzar l’any.
Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 959/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació
Química, corresponent a l’exercici del 2017
256-00037/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 16, 15.10.2020, DSPC-C 578

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 15 d’octubre
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del 2017 (tram.
256-00037/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’lnforme de fiscalització 22/2019, sobre
la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del
2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de
la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 22/2019, sobre
1.10. Acords i resolucions
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la Fundació Institut Català d’Investigació Química, corresponent a l’exercici del
2017.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix, el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 960/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de
fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de
Salut, corresponent a l’exercici del 2017
256-00038/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 16, 15.10.2020, DSPC-C 578

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 15 d’octubre
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017 (tram. 25600038/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’lnforme de fiscalització 23/2019, sobre el
Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 23/2019, sobre el Consorci de Castelldefels Agents de Salut, corresponent a l’exercici del 2017.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 961/XII del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes,
corresponent a l’exercici del 2018
256-00040/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 16, 15.10.2020, DSPC-C 578

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 15 d’octubre
de 2020, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 2/2020, sobre la Institució
de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00040/12).
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’lnforme de fiscalització 2/2020, sobre la
Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a l’exercici del 2018.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe
de fiscalització 2/2020, sobre la Institució de les Lletres Catalanes, corresponent a
l’exercici del 2018.
1.10. Acords i resolucions
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b) Fer un reconeixement públic de la Sindicatura de Comptes i, en concret, de la
tasca duta a terme pel síndic Jordi Pons i Novell.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix, el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 962/XII del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la
Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització
sobre la contractació, pel procediment d’emergència, derivada de la
crisi sanitària per la Covid-19
253-00018/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 16, 15.10.2020, DSPC-C 578

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 15 d’octubre
de 2020, ha estudiat el text de la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de
Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre la contractació d’emergència derivada de la crisi sanitària per la Covid-19 (tram. 253-00018/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 190.1 del Reglament, encarrega a la Sindicatura de Comptes que elabori un informe de fiscalització
sobre la contractació duta a terme pel Govern pel procediment d’emergència, regulat per la legislació sobre els contractes del sector públic, derivada de la gestió de la
crisi sanitària generada per la pandèmia de Covid-19.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 963/XII del Parlament de Catalunya, d’encàrrec a la
Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització
específic sobre la contractació, per mitjà del procediment d’urgència,
de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de
dret públic durant la pandèmia de Covid-19
253-00020/12
ADOPCIÓ
Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 16, 15.10.2020, DSPC-C 578

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 15 d’octubre
de 2020, ha estudiat el text de la Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de
Comptes de l’elaboració d’un informe de fiscalització específic sobre la contractació
de la Generalitat, els seus organismes dependents i les entitats de dret públic durant
la pandèmia per mitjà del procediment d’urgència (tram. 253-00020/12), presentada
pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a fer un informe
específic i complet sobre la contractació que la Generalitat, els seus organismes dependents i les seves entitats de dret públic van dur a terme per mitjà del procediment
d’urgència durant la pandèmia de Covid-19 per donar resposta a la situació derivada
de la pandèmia o a contingències de qualsevol altra naturalesa.
2. El Parlament de Catalunya insta la Sindicatura de Comptes a fer un informe
específic i complet sobre les modificacions o ampliacions de contractes vigents dutes a terme durant la pandèmia de Covid-19.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

Resolució 988/XII del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven
les Conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques
per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
260-00002/12
ADOPCIÓ
Ple del Parlament, sessió 64, 21.10.2020, DSPC-P 116

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 21 d’octubre de 2020, ha debatut
les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran.
Finalment, ha adoptat la següent
Resolució
Conclusions aprovades a proposta del Grup Parlamentari de Ciutadans
1. Garantia dels drets de les persones grans

Les polítiques relacionades amb les persones grans i amb l’envelliment han d’ésser una prioritat en l’agenda política que s’ha de reflectir en la despesa social, amb
un increment de les partides destinades a aquest àmbit que permeti oferir una millor
cobertura per mitjà de les prestacions i els serveis públics suficients, de què s’ha de
garantir l’accés i la disponibilitat.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) El respecte del dret a la igualtat i la no discriminació de les persones grans,
amb discapacitat o trastorn de l’espectre autista i la garantia de l’atenció de llurs necessitats sanitàries i socials des de la xarxa sanitària i social pública en cas de rebrots de la Covid-19.
b) L’impuls d’iniciatives legislatives que estableixin un marc comú respecte als
drets de les persones grans i en garanteixin la participació activa i la plena integració en tots els àmbits de la vida social, cultural i econòmica.
c) La millora del finançament de les polítiques públiques destinades a les persones grans, com l’atenció de la dependència o els programes d’envelliment actiu.
d) L’augment dels serveis i els recursos de suport als diversos tipus d’envelliment,
desenvolupant serveis de prevenció i promoció de l’autonomia personal en el sistema
per a l’autonomia i l’atenció de la dependència i dotant-los de la suficient versatilitat
per a donar continuïtat als plans de vida de les persones grans i a l’atenció de llurs
necessitats.
e) El foment, juntament amb la resta de comunitats autònomes, de la coordinació entre els sistemes sanitari i social per a assegurar que les persones en centres
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residencials conserven llurs drets a l’atenció sanitària per part del sistema nacional
de salut i a l’atenció de llur dependència, amb els estàndards de qualitat de tots dos
sistemes.
2. Correcció de les retallades en les polítiques públiques de millorament
de la qualitat vida de les persones grans

Catalunya continua sense corregir les retallades socials dels últims anys i se situa per sota de la mitjana espanyola pel que fa a la inversió per habitant en aquest
àmbit. En la llista de comunitats autònomes, Catalunya és la cinquena pel que fa
al desenvolupament del seu sistema de serveis socials, i tot i que la seva puntuació
puja unes dècimes respecte al 2015, quan va registrar el pitjor resultat, encara no
ha arribat als nivells previs a la crisi, segons revela l’índex de desenvolupament dels
serveis social del 2018.
El president de l’Observatori de la Dependència, d’acord amb l’informe elaborat
per l’Associació Estatal de Directores i Gerents dels Serveis Socials, considera que
Catalunya ha registrat «una reculada en l’apartat de reconeixement de drets, planificació i organització perquè no té vigent un pla estratègic o mapa de cobertura». Així
mateix, assenyala que la rellevància econòmica dels serveis socials a Catalunya,
malgrat «una lleugera recuperació després d’una acusada deterioració de la despesa
de les seves administracions públiques en aquesta matèria, segueix per sota de la
mitjana estatal en els tres indicadors utilitzats».
Un altre factor que afecta la cura de les persones grans és la necessitat de millorar les condicions laborals dels treballadors d’aquest camp, millora que ha d’incloure
també l’impuls de llur formació i especialització. Per aquesta raó és importantíssim
tant impulsar la formació professional dual d’aquests treballadors com proporcionar-los una formació específica i continuada.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) La priorització de recursos pressupostaris per a construir residències i centres
de dia públics per a persones grans i el compliment de la planificació d’aquests recursos.
b) El control exhaustiu per part del Govern del compliment dels estàndards de
qualitat del servei en tots els contractes de la Generalitat amb empreses que gestionen els recursos residencials públics.
c) L’habilitació per a les persones grans d’un telèfon d’atenció per a casos de maltractament i la difusió d’aquest telèfon en els mitjans de comunicació públics i en les
pàgines oficials de la Generalitat.
d) La priorització de les partides pressupostàries corresponents a l’atenció de la
gent gran per a incrementar les prestacions econòmiques vinculades.
e) La priorització de les partides pressupostàries corresponents per a disminuir
les llistes d’espera relatives a la valoració de la dependència.
f) La transparència del web de la Generalitat pel que fa a les dades de les llistes
d’espera relatives a la dependència d’acord amb les dades del Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social.
g) La priorització de les partides pressupostàries corresponents per a impulsar
programes per al foment de l’envelliment actiu a fi de prevenir la demència i la deterioració física.
h) La priorització de les partides pressupostàries corresponents per a augmentar
les tarifes per al concert de residències i les prestacions econòmiques vinculades.
3. Desenvolupament i reforma urgent de la normativa sobre les
polítiques públiques d’atenció de les persones grans

És necessari adequar la normativa de serveis socials i impulsar iniciatives legislatives que estableixin un marc comú respecte als drets de les persones grans i en
garanteixin la participació activa i la plena integració en tots els àmbits de la vida
social, cultural i econòmica.
1.10. Acords i resolucions
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Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) L’actualització de la Cartera de serveis socials, desfasada des del 2010.
b) El desenvolupament del projecte de llei de l’autonomia personal.
c) El desenvolupament del projecte de llei de l’envelliment.
d) L’agilitació dels tràmits de la valoració que estableix la Llei 39/2006, del 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència.
e) L’actualització del protocol d’actuació davant els possibles casos de maltractament de persones grans.
f) La renovació del Pla integral de seguretat de les persones grans, caducat des
del 2018.
g) El compliment de l’article 17.4 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, pel que fa a la lluita contra la discriminació de les persones LGBTI a les residències i els serveis socials.
h) La transparència de les dades, també les financeres, sobre el sistema de dependència.
i) La unificació dels criteris pel que fa a la inspecció de les residències.
j) L’elaboració d’un protocol per a les derivacions hospitalàries cap al sistema
públic i la normalització d’aquestes derivacions.
k) La creació d’una taula tècnica de debat per a analitzar el model actual d’atenció residencial i les modificacions que s’han de fer per a assolir una atenció correcta
de la gent gran.
l) L’impuls d’habitatge tutelat per a persones grans com a model menys assistencial.
m) L’impuls de projectes d’innovació tecnològica que ajudin a combatre la soledat de les persones grans.
n) La formació professional dual en el camp de l’atenció de les persones grans.
o) L’impuls de programes de formació especialitzada per als professionals del
camp de l’atenció de les persones grans.
p) El reforç de la teleassistència i l’assistència domiciliària, en coordinació amb
les administracions locals.
q) L’impuls de la integració entre els sistemes social i sanitari.
r) La unificació de criteris per a concertar places de residència, tenint en compte
la necessitat de places i complint la planificació dels recursos.
s) L’impuls dels projectes de la societat civil que promoguin la interacció, la cooperació, el coneixement i la solidaritat entre generacions.
t) L’elaboració, d’una banda, d’un protocol que garanteixi l’accés a la informació
de les persones grans, i, de l’altra, la fi de la bretxa digital.
u) L’impuls del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària per
a millorar la coordinació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut.
v) L’impuls de programes de recerca i desenvolupament que signifiquin una millora de l’atenció de les persones grans a les residències, d’altres recursos menys
assistencials i de l’assistència domiciliària.
w) La millora de les condicions laborals dels treballadors del camp de l’atenció
de les persones grans.
x) L’impuls de reformes legislatives per a flexibilitzar els recursos que s’ofereixen
a les persones grans després d’obtenir la valoració del Programa individual d’atenció.
y) El suport del Govern al pacte d’estat per a la dependència, que permetria corregir les retallades fetes per l’Administració de l’Estat i millorar el finançament de
la Llei 39/2006 a totes les comunitats autònomes.
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z) La unificació de la valoració administrativa i la valoració del Programa individual d’atenció, tràmit que permetria fer el reconeixement i la valoració en un mateix
acte, reduint així la burocràcia administrativa.
a’) La simplificació i la reducció burocràtiques per a millorar el sistema d’informació i la resolució administrativa.
4. Afectació directa de la Covid-19 en les persones grans

La crisi desencadenada per la Covid-19 ha comportat una gran pertorbació social
que ha evidenciat les febleses del model de benestar social i deixa una lliçó evident:
la defensa dels serveis públics, del sistema de cures i, en general, dels drets socials
fa més forta la societat i ajuda a la cohesió social.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) L’ampliació durant la crisi de la Covid-19 del pla de treball sobre les necessitats del sector de l’atenció de les persones grans, tal com va recordar el Grup Parlamentari de Ciutadans.
b) La garantia de la provisió dels mitjans i els materials necessaris, com ara
equips de protecció (equips de protecció individual, mascaretes, bates, guants o gel,
entre d’altres), als treballadors perquè puguin atendre adequadament tant els residents com els usuaris dels centres de dia i dels serveis d’atenció domiciliària.
c) La intensificació i la periodificació permanent de les tasques de neteja i desinfecció dels centres de dia i les residències per a persones grans.
d) El manteniment d’una borsa de treball fixa que permeti ampliar el personal de
les residències per a persones grans quan la situació epidemiològica ho requereixi.
5. Millora de la participació de les persones grans

La participació de les persones grans en tots els àmbits de la societat és fonamental per a detectar llurs necessitats, mantenir llur qualitat de vida el màxim temps
possible i garantir llur participació directa en els fòrums en què es dirimeixen temes
relacionats amb llur situació.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) L’impuls a les xarxes del programa «Ciutats amigues de la gent gran» per a
sensibilitzar les ciutats sobre les necessitats de les persones grans i fomentar-hi espais de participació per a elles.
b) L’impuls de mesures legislatives sobre els drets de les persones grans per a garantir llur participació activa i llur integració en tots els àmbits de la societat.
c) L’impuls del Consell de la Gent Gran de Catalunya com a organisme consultiu
i de participació de les persones grans.
d) La garantia de la coordinació i la col·laboració entre els consells de la gent
gran de tot Catalunya.
e) L’impuls de programes d’acció cívica i comunitària per a persones grans.
6. Alzheimer

Segons les dades de la Generalitat, l’Alzheimer afecta 86.000 persones a Catalunya i és la forma més freqüent de demència entre les persones grans.
És fonamental augmentar la sensibilització sobre l’Alzheimer i la visualització
de la malaltia, amb l’objectiu que la societat sigui conscient dels canvis a què s’enfronten tant les persones que la pateixen com llurs familiars.
Així mateix, seria molt adequada una acció global coordinada per part de les
administracions públiques per a facilitar la qualitat de vida dels malalts, dels i dels
cuidadors i la gestió del desenvolupament de la malaltia.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) L’impuls de campanyes que cobreixin tot Catalunya de sensibilització sobre
l’Alzheimer i de visualització de la malaltia.
b) L’impuls de la construcció de centres de dia públics i concertats especialitzats
en Alzheimer que proporcionin una atenció adequada segons el grau de la malaltia
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per a ajudar a mantenir les funcions cognitives dels afectats el màxim temps possible.
c) L’impuls de la construcció de residències públiques i concertades especialitzades en Alzheimer.
d) La creació d’un servei d’atenció integral per a informar i assessorar les famílies i els cuidadors.
e) La facilitació als malalts de serveis i programes per a mantenir-los en llur entorn de vida habitual i per a informar i assessorar les famílies i els cuidadors.
f) La facilitació als cuidadors i les famílies de programes i serveis de suport psicològic.
g) L’impuls d’una estratègia autonòmica per a abordar el tractament i l’atenció de
l’Alzheimer, amb la col·laboració i la coordinació entre els departaments de Treball,
Afers Socials i Famílies i de Salut, els sindicats, els col·legis professionals del tercer
sector social i les entitats locals.
h) El suport al pla nacional per a l’atenció de les persones amb Alzheimer a tot
Espanya per a corregir les desigualtats territorials en aquesta atenció.
7. Violència i maltractaments

La violència contra les persones grans és un fenomen molt invisibilitzat, i actualment a Catalunya hi ha molts problemes per a detectar-la a causa de la manca de
polítiques per a prevenir-la.
És necessari visibilitzar aquesta forma de violència, facilitar recursos per a combatre-la i donar seguretat jurídica a les persones que la pateixen.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) L’impuls de campanyes sobre la importància que les persones grans rebin una
bona atenció.
b) L’habilitació d’un telèfon d’atenció per a les persones grans que pateixen maltractament i la difusió d’aquest telèfon pels mitjans de comunicació oficials, també
els telemàtics, de la Generalitat.
c) L’actualització del protocol d’actuació davant qualsevol possible situació de
maltractament de persones grans.
d) La renovació del Pla integral de seguretat de les persones grans, caducat des
del 2018.
e) L’impuls d’iniciatives legislatives que estableixin un marc comú de drets de les
persones grans i en garanteixin la protecció davant qualsevol cas de violència.
f) L’impuls, conjuntament amb les administracions locals, de millores en la coordinació i la comunicació entre els serveis d’assistència domiciliària i teleassistència i els serveis socials bàsics per a detectar possibles casos de maltractament de
persones grans.
8. Soledat no desitjada

La xifra de persones grans que viuen soles a Catalunya, ja altes abans de la crisi
sanitària, han augmentat el 10,8% en quatre anys, d’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquesta xifra, segons les últimes dades oficials de la
Generalitat, és de 338.000 persones.
Amb relació a aquest increment, les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya reflecteixen que tres de cada quatre persones grans que viuen soles són dones.
Una altra dada destacable és l’augment de la tendència de les persones d’entre
cinquanta i seixanta-quatre anys a viure soles, situació que es pot considerar l’avantsala de la que es podria donar en el futur.
Respecte a les millores necessàries per a combatre la soledat no desitjada de les
persones grans cal considerar les mesures següents.
Per això, cal elaborar una estratègia autonòmica per a combatre la soledat no desitjada de les persones grans, que passi per:
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a) L’impuls de les polítiques d’envelliment actiu com a element fonamental de
cohesió de les persones grans, especialment de les que es troben en situació de soledat no desitjada.
b) L’impuls de l’autonomia personal en l’entorn domiciliari, reforçant l’assistència
domiciliària i la teleassistència en coordinació amb les administracions locals.
c) L’impuls, en coordinació amb les diverses administracions, de programes i
projectes de voluntariat intergeneracional per a acompanyar les persones grans.
d) L’impuls de campanyes de sensibilització per a conscienciar la societat del fenomen de la soledat no desitjada de les persones grans.
e) El reforç de les polítiques d’acció cívica i comunitària per a combatre la soledat no desitjada de les persones grans.
f) La creació d’un observatori de la soledat no desitjada de les persones grans per
a tenir dades que permetin impulsar polítiques públiques per a combatre-la.
g) La facilitació als ciutadans d’un telèfon per a atendre les persones grans en
situació de soledat no desitjada.
h) L’impuls de projectes i programes d’innovació tecnològica que ajudin a combatre la soledat no desitjada de les persones grans.
9. Priorització de les polítiques contra la vulnerabilitat de la gent gran

D’acord amb les compareixences de representants del sector de la dependència
davant la Comissió, cal concloure que l’aplicació de la Llei 39/2006 a Catalunya és
la pitjor d’Espanya.
És cert que a Catalunya es parteix d’una situació d’infrafinançament d’aquesta llei, però per a començar a solucionar aquesta greu situació de desatenció s’ha
d’obrir una negociació eficaç amb el Govern d’Espanya a fi d’assolir un millor sistema per a finançar-la.
D’altra banda, entitats del sector a escala nacional alerten de la distorsió entre les dades que trasllada el Govern de la Generalitat sobre el sistema de dependència i les que
ofereix el Govern d’Espanya, un tema molt preocupant, perquè si no hi ha transparència
en les dades difícilment es podran analitzar en profunditat polítiques públiques.
A més, també hi ha problemes organitzatius, tant pel temps que es triga a fer les
valoracions de la Llei 39/2006 com per l’assignació de recursos o prestacions una
vegada la persona té el dret reconegut.
Pel que fa a les llistes d’espera per a accedir a una residència pública, la de Catalunya també és la més llarga d’Espanya, i va arribar a més de 19.000 persones el
2019. El temps d’espera és de gairebé quatre anys a les ciutats amb una demanda
més alta de places públiques.
Ara mateix la realitat assistencial és molt diferent a la del 2010, ja que les persones grans accedeixen als recursos assistencials amb una deterioració física i cognitiva més accentuada a causa de les elevades llistes d’espera.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) La priorització de les partides pressupostàries corresponents per a la construcció de residències públiques i centres de dia, per a l’assistència domiciliària i la teleassistència, en coordinació amb les administracions locals, i per a la construcció de
pisos tutelats per a persones grans com a recurs menys assistencial.
b) La priorització de les partides pressupostàries corresponents per a augmentar
les prestacions econòmiques vinculades.
c) La priorització de les partides pressupostàries corresponents per a augmentar
les tarifes per al concert de places residencials, tenint en compte que la primera opció sempre hauria d’ésser impulsar la construcció de noves residències públiques, i
sempre complint la planificació territorial dels recursos residencials.
d) L’impuls de les reformes legislatives per a flexibilitzar els recursos que s’ofereixen en la valoració del Programa individual d’atenció i millores organitzatives en
les valoracions del Programa.
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e) L’actualització de la Cartera de serveis socials, desfasada des del 2010 i que no
estava preparada per a la realitat assistencial d’aquest moment, i l’aprovació urgent
del pla dels serveis socials, que acumula anys de retard.
f) La unificació de la valoració administrativa i la valoració del Programa individual d’atenció, tràmit que permetria fer el reconeixement i la valoració en un mateix
acte, reduint així la burocràcia administrativa.
g) La creació d’una taula tècnica de debat per a analitzar el model actual d’atenció residencial i les modificacions que s’han de fer per a assolir una atenció correcta
de la gent gran.
h) L’impuls del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària per
a millorar la coordinació entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut.
i) La millora de les condicions laborals dels treballadors de les residències.
j) L’impuls de programes de formació especialitzada per a tots els professionals
de les residències.
k) L’impuls de la formació professional dual en el sector de l’atenció de les persones grans.
l) La publicació regular de les dades sobre les llistes d’espera amb relació a la dependència i sobre el finançament de la Llei 39/2006 que estiguin contrastades amb
les que ofereix el Govern d’Espanya sobre l’aplicació de la Llei.
m) La unificació de criteris pel que fa a la inspecció de les residències.
n) La protocolització de les derivacions hospitalàries de les residències cap al
sistema públic i la normalització d’aquestes derivacions.
o) La dotació d’una partida per a crear places públiques de residències i centres
de dia, millorar les tarifes dels preus públics per als concerts i augmentar les prestacions econòmiques vinculades.
p) El reforç de l’assistència domiciliària, en coordinació amb les administracions
locals, i l’impuls de recursos menys assistencials, com ara pisos assistits per a fomentar l’autonomia de les persones grans.
10. Millora de l’atenció i la protecció de les persones grans dependents
fora de les residències

S’ha d’apostar per l’atenció social i sanitària integrada al domicili i pel desenvolupament de polítiques públiques d’atenció de les persones grans més eficaces.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) El desenvolupament de la normativa autonòmica per a millorar i garantir tant
l’atenció de les persones grans o amb discapacitat en centres de dia i residències
com l’atenció domiciliària d’aquestes persones, i millorar i garantir les prestacions
econòmiques corresponents.
b) L’impuls de programes per a garantir l’accés a la informació de les persones
grans i posar fi a la bretxa digital.
c) L’impuls de campanyes sobre la importància que les persones grans rebin una
bona atenció.
d) L’actualització del protocol d’actuació davant qualsevol possible situació de
maltractament de persones grans.
e) La renovació del Pla integral de seguretat de les persones grans, caducat des
del 2018.
f) L’impuls dels projectes de la societat civil que promoguin la interacció, la cooperació, el coneixement, el voluntariat i la solidaritat entre generacions.
g) L’impuls de programes de recerca i desenvolupament que signifiquin una millora de l’atenció de les persones grans a les residències, d’altres recursos menys
assistencials i de l’assistència domiciliària.
h) La millora de l’atenció social i sanitària integrada al domicili.
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i) El foment, en coordinació amb les administracions locals, dels protocols
d’atenció de les persones grans especialment vulnerables per a garantir que les que
viuen soles i no puguin recórrer a altres persones puguin adquirir productes alimentaris sense sortir de casa.
j) La creació d’un programa telefònic d’atenció de la soledat durant el confinament, amb una especificitat per a les persones grans i les persones amb problemes
de salut mental i discapacitat.

Conclusions aprovades a proposta del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya
Atenció de les persones grans

Les persones grans no són prou escoltades i reclamen ésser tingudes més en
compte.
El perfil de les persones ateses a les residències ha canviat, per l’edat d’ingrés,
l’esperança de vida, la cronificació o l’envelliment actiu, i els grans equipaments
construïts anys enrere no donen solució a la nova realitat. La tendència hauria d’ésser prioritzar els habitatges propis dins un espai compartit amb serveis o restar a
casa amb suport. En tot cas, no anar a una residència.
Cal vetllar més, dins el col·lectiu de la gent gran, pels drets de les persones LGBTI o
pels de les afectades de malalties mentals o addiccions, entre d’altres.
La gent gran té problemes amb la mobilitat i el transport que es poden millorar
amb poc cost.
Cal incidir més en l’accessibilitat, pel que fa, entre altres aspectes, a l’adaptació
de voreres o passos de vianants.
Per això, és recomanable adoptar les mesures següents:
a) Contribuir a la construcció d’un relat que allunyi la identificació de la vellesa
amb la malaltia i la de les residències amb centres on la gent va a morir. Cal un nou
model d’atenció de llarga durada residencial. Les residències són llars per a viure-hi,
són les cases dels residents.
b) Prestigiar el sector social. A aquest efecte, és necessari promoure la formació
permanent dels professionals dels sector social i equiparar progressivament llur sou
al dels professionals del sector sanitari. A més, cal considerar la manca estructural
de finançament del sistema de serveis socials en general i del sistema d’atenció de
la dependència en particular.
c) Crear l’agència sociosanitària, dins el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, després d’haver-hi tornat la Direcció General de l’Autonomia Personal i la
Discapacitat (residències), i encarar l’envelliment i la cronificació des d’aquesta agència. Cal un model centrat en les persones, amb una atenció sanitària garantida, però
eminentment social, un sistema que ofereixi serveis diversos a les persones d’acord
amb llur moment vital i dissenyat conjuntament amb els actors socials implicats: les
administracions locals, els agents socials –sindicats i patronals–, el tercer sector, els
sectors sanitari i social i els ciutadans. Aquesta agència hauria d’integrar tant la vessant social com la sanitària per a garantir una millor resposta pública a les persones
en situació de vulnerabilitat i amb necessitats d’atenció sanitària i social complexes,
a causa de llur fragilitat, dependència i exclusió social i de la cronicitat de llurs afeccions, superant així la fragmentació dels processos d’atenció i facilitant la transició i
la continuïtat entre els sistemes sanitari i social.
d) Revisar, un cop acabi la crisi sanitària, el model d’atenció residencial de les
persones amb necessitats sanitàries i socials. Les residències han d’oferir més atenció
sanitària, però no han d’ésser hospitals. Cal abordar, entre altres qüestions, l’infrafinançament de les residències i les condicions laborals de llurs professionals; el model
de governança d’aquests centres, amb un model de país que incorpori les administra1.10. Acords i resolucions
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cions locals; el model de residències pròpiament, més petites, o vinculades a l’entorn,
o llur relació amb el món sanitari per l’altíssim nombre de persones amb grau 3.
e) Continuar treballant en la revisió del model de cures de llarga durada, tenint
en compte, entre altres coses, els treballs fets durant la setena i la vuitena legislatures amb relació a la creació de l’agència catalana de la dependència. Cal abordar la
qüestió de les cures de llarga durada no solament des dels equipaments o els serveis
residencials, garantir una cura adequada en l’entorn domiciliari i satisfer el desig de
la major part dels usuaris –gent gran o persones amb discapacitat o trastorns mentals i addiccions– de continuar vivint a casa i participant en la vida de la comunitat. Així mateix, és imprescindible avançar en el disseny d’una proposta d’atenció
sociosanitària integral, també als domicilis, centrada en les persones i que pugui
incorporar i coordinar el paper dels diversos agents implicats en aquesta atenció
primària i especialitzada, el sector d’ocupació a la llar, els serveis de cures, els assistents personals, els voluntaris, els serveis de proximitat i les iniciatives de participació comunitària. També cal potenciar i desenvolupar molt notablement els serveis
d’atenció domiciliària, amb una visió sociosanitària integral, fins i tot incorporant-hi
la domòtica i la monitorització.
f) Desenvolupar a les residències, a fi d’assolir una història social i sanitària única i compartida, el Pla d’atenció integrada social i sanitària, i generar un nou model
d’atenció sanitària integrada, d’atenció farmacèutica, de provisió de material sanitari, d’integració dels sistemes d’informació social i sanitari i d’accés dels professionals a aquests sistemes.
g) Desenvolupar, en coordinació amb els serveis socials, un programa comunitari de suport a les persones que viuen soles i amb risc d’aïllament social que posi
en valor els equipaments cívics del territori i les xarxes de voluntariat especialitzat,
amb l’objectiu que aquestes persones siguin ateses i rebin el suport social i comunitari necessari.
h) Vetllar dins els serveis pels drets d’alguns col·lectius, com el de les persones
LGBTI o el de les que pateixen discapacitats o malalties mentals.
i) Resoldre els problemes de mobilitat, transport i accessibilitat de les persones
grans, sempre tenint presents les diferències territorials.
j) Afavorir que la gent gran accedeixi a la formació i a tot tipus d’activitats que
garanteixin l’envelliment actiu i contribueixin a la prevenció de la deterioració cognitiva i motriu.
k) Facilitar tots els espais de trobada possibles per a propiciar l’intercanvi d’experiències entre generacions i la comprensió i la valorització de la vellesa.
l) Crear un consell de la gent gran que assessori el Parlament de Catalunya en les
seves funcions, la legislativa, la d’impuls i control de l’acció política i del Govern i
la institucional i representativa.

Conclusions aprovades a proposta del Grup Parlamentari Republicà
1. Equipaments més adequats a la realitat de la gent gran d’avui

Cal una transformació dels equipaments per a la gent gran, que ja s’ha anat produint en els que depenen de la Generalitat. Així, aquests darrers tres anys la immensa majoria dels casals de gent gran s’han transformat, sota l’òptica de la intervenció
comunitària, en casals cívics.
Malgrat aquest paràmetre comunitari, els casals, independentment de llur titularitat, han de continuar conservant la prioritat d’ús per a la gent gran i els serveis
específics per a aquestes persones, com, entre d’altres, els de podologia, perruqueria
o cafeteria menjador amb preus preferents.
Els equipaments cívics són eines de transformació i millora de la inclusió social
de les persones grans. Per aquest motiu, és important plantejar-los com a espais pú1.10. Acords i resolucions
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blics oberts a tothom –joves, grans, infants i entitats– que ofereixen un seguit de recursos per a reforçar projectes destinats a la millora de la comunitat, a promoure el
desenvolupament integral de les persones i els valors comunitaris i a donar suport al
teixit associatiu a partir de llur compromís amb la societat.
Així mateix, aquests equipaments han de tenir una clara orientació cap a la millora de les polítiques socials per a la gent gran, amb la implantació d’un model
intergeneracional en què l’atenció d’aquestes persones superi una visió segregada i
propiciï una relació més intergeneracional i intercultural que afavoreixi llur inclusió
social. És en aquesta línia que la conversió dels casals de gent gran en casals cívics,
que aquest necessari nou model d’equipament, es duu a terme.
Els equipaments cívics són a més un espai de relacions interpersonals, d’aprenentatge mutu, de coneixement entre els ciutadans, de foment de la capacitat crítica
i de millora personal, aspectes fonamentals en la lluita contra la soledat no desitjada
de les persones grans.
2. Impuls d’iniciatives de base comunitària, amb la participació
d’entitats i voluntaris, per a lluitar contra l’aïllament de la gent gran

Un dels principals reptes que cal combatre és l’aïllament de la gent gran. Per
aquesta raó, al marge de les accions sobre els casals cívics, cal dur a terme accions
específiques per a eliminar la soledat d’aquestes persones.
És en aquesta línia que la Generalitat ha començat a treballar en el projecte «Comunitats contra l’aïllament», que impulsa el voluntariat comunitari per a afavorir
l’acompanyament de les persones grans als equipaments de titularitat del Govern,
amb l’objectiu de fer-lo extensiu als d’altres titularitats que s’hi vulguin afegir.
És necessari continuar treballant en projectes com aquest per a afrontar l’aïllament de la gent gran, millorar les polítiques socials destinades a aquestes persones
i treballar per a eliminar del risc d’exclusió social que pateixen, un risc que la pandèmia de la Covid-19 ha accentuat.
L’objectiu general dels projectes com el de «Comunitats contra l’aïllament» ha
d’ésser, i per aquest motiu cal fomentar-los, crear xarxes comunitàries en el marc
dels equipaments cívics per a detectar possibles persones en situació de vulnerabilitat social, manca d’autonomia o soledat no desitjada i acompanyar-les.
3. Més enllà de la dependència

Cal fugir dels paràmetres habituals amb què és analitzat el moment vital de la
gent gran: dependència, prestacions i serveis sociosanitaris. Així, cal diferenciar el
sistema assistencial d’atenció residencial i el de promoció de l’autonomia personal
de la gent gran.
A més, cal no oblidar l’incompliment permanent per part de l’Estat pel que fa al
sistema de dependència, i denunciar que aquesta flagrant vulneració del seu compromís agreuja encara més la vulnerabilitat de les persones dependents.
Per aquesta raó, cal reclamar de nou el deute en aquest sentit i exigir que es corregeixi la situació actual per a garantir els drets de les persones dependents.
4. Sistema assistencial de proximitat

Pel que fa al model d’atenció residencial, cal apostar per l’envelliment quilòmetre zero, amb una qualitat dels serveis que garanteixi l’equitat territorial i en què les
persones siguin el centre de totes les accions.
Per aquest motiu, les instal·lacions han d’ésser estimulants, properes al concepte
de llar, i evitar les excessivament hospitalàries, tant pel que fa a l’estructura dels espais com a la decoració i distribució del mobiliari.
Així mateix, els equipaments han d’oferir activitats i estímuls per a aconseguir
perllongar al màxim la qualitat de vida de la gent gran. Aquestes activitats han de
facilitar la relació entre aquestes persones, llur participació i el manteniment de llur
qualitat de vida, tant personal com social.
1.10. Acords i resolucions
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En aquesta línia de treball són destacables les iniciatives col·lectives i cooperatives i sense afany de lucre de cohabitatge sènior, que aporten una nova solució a la
problemàtica.
A l’últim, cal materialitzar urgentment el concepte i la metodologia de l’atenció centrada en les persones i incloure-hi la participació comunitària que tingui en
compte el paper actiu de les famílies i de l’entorn de les persones grans.
5. Dignificació professional del sector de les cures

Per a atendre adequadament les persones grans en tota llur dimensió calen professionals, entre d’altres camps, de la medicina, el treball social, la infermeria, la
psicologia o la fisioteràpia, i cal que aquests professionals treballin en les condicions
adequades.
La crisi de la Covid-19 ha posat de manifest fefaentment que el personal tècnic
és insuficient, especialment els auxiliars. Aquests professionals són els que tenen
més contacte amb els usuaris, els més presents, i llur feina està estigmatitzada i mal
pagada.
Per tant, aquests professionals pateixen una doble discriminació, ja que són pocs
i estan mal remunerats. Això motiva molta rotació d’aquest personal, que tendeix
a anar-sen a l’àmbit hospitalari, en què gaudeixen de millors condicions de treball,
amb millor remuneració, i d’una valoració social més elevada, amb la compensació
emocional que aquest fet comporta.
Per aquestes raons, cal empoderar els professionals del sector dels serveis socials, en especial els auxiliars, augmentar llur prestigi social i equiparar llurs sous
als del sector de la salut. Així mateix, cal dotar les institucions d’atenció domiciliària i les residències de tot el personal necessari i augmentar-ne les ràtios de professionals.
També cal treballar en la millora de la formació d’aquests professionals en àmbits concrets com l’atenció directa, perquè atenguin i entenguin les necessitats personals, afectives i socials dels usuaris, i repensar llurs condicions laborals pel que fa
als horaris o la seguretat, tenint en compte, entre altres elements, els riscos laborals
o el material específic amb què treballen.
A l’últim, cal no oblidar tampoc els treballs de cures als domicilis particulars,
un sector, com la majoria dels precaritzats, feminitzat. Així, és necessari continuar
treballant per a impulsar la legislació i l’acció del Govern per a garantir la igualtat
de drets efectiva entre homes i dones sense oblidar l’àmbit laboral, en què persisteix
una àmplia bretxa salarial i en què els sectors més precaritzats estan feminitzats.
6. Revisió del model residencial

És necessari apostar per un model d’atenció centrat en les persones i llurs necessitats, de base més comunitària i que promogui l’assistència domiciliària i la integració entre l’atenció social i sanitària en l’àmbit territorial.
Per a fer aquesta transició s’han d’enfortir els serveis socials, augmentant-ne el
pressupost per a acostar la despesa del Govern a la dels països europeus capdavanters en aquest àmbit, perquè cal tenir present que el sistema de serveis socials és un
pilar fonamental de l’estat del benestar que aporta cohesió social i igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, l’atenció de la gent gran i el model residencial no en poden
ésser cap excepció.
Aquest nou model residencial haurà d’ésser definit pels paràmetres següents:
a) Una atenció de quilòmetre zero, a fi que les persones no trenquin llurs vincles
familiars i socials.
b) L’impuls de l’atenció domiciliària com a pilar del model de l’atenció de les
persones, a fi d’ajudar a prevenir situacions de dependència i oferir prestacions adequades a les necessitats socials dels ciutadans. A aquest efecte, cal incrementant la
cobertura d’aquest tipus d’atenció, augmentar-ne el nombre d’hores per a les perso-
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nes amb pèrdua d’autonomia o necessitats socials i reforçar-ne la intensitat per a les
que presenten més complexitat.
c) La integració de l’atenció social i sanitària a partir de l’impuls d’accions conjuntes dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies a fi de bastir
un sistema de prestacions, recursos i serveis plenament adaptables a les necessitats
de cura i acompanyament de les persones grans.
d) El reforç de l’atenció primària i la coordinació pertinent amb les àrees bàsiques de serveis socials a fi de garantir als residents una prestació amb les mateixes
condicions que la de la resta de la població.
e) La desprivatització de l’assistència mèdica als centres residencials i l’assumpció d’aquesta funció per part del sistema públic.
f) La planificació global de les necessitats d’un territori concret per part dels
equips professionals corresponents.
g) Un model homologat de disseny arquitectònic de les residències que hi asseguri la privacitat i els espais mínims d’autonomia personal i que s’adeqüi als requeriments del model d’atenció centrat en les persones.
h) Un itinerari d’atenció social que tingui en compte, entre d’altres, l’atenció domiciliària, els habitatges amb serveis i les residències de petites unitats de convivència, amb un sistema de salut que hi doni suport, a fi d’adaptar l’atenció a les necessitats temporals i permanents de les persones.
7. Lluita contra la negligència i la violència

Un dels problemes que afecta les persones grans és la violència i les negligència de
què són víctimes, que poden patir per part dels familiars, els cuidadors o els professionals de les residències. Alguns exemples d’aquest maltractament que cal abolir són
la infantilització, la despersonalització, la deshumanització i la victimització.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Fomentar la formació integral per a les persones grans a la comunitat per a
empoderar-les i treballar la prevenció, com la formació que ja ofereix l’Oficina de la
Gent Gran Activa amb l’Acadèmia dels Sèniors.
b) Desenvolupar el pla de mentoria, que és un pla de prevenció i protecció de la
gent gran que permet prevenir la soledat no desitjada i els maltractaments que pateixen aquestes persones i que els ofereix per mitjà del voluntariat l’acompanyament
fonamental durant tot el procés d’envelliment, sobretot quan comencen a decaure
psicològicament i físicament.
c) Reforçar la xarxa territorial que l’Oficina de la Gent Gran Activa ha teixit amb
els consells consultius de la gent gran i amb els consells comarcals, amb l’objectiu
d’impulsar conjuntament iniciatives de prevenció de la violència i la negligència
contra les persones grans i de protecció de les víctimes.
d) Potenciar el Consell de la Gent Gran de Catalunya com a òrgan de representació del col·lectiu i de vigilància de les amenaces que pateix.
e) Continuar garantint el finançament de les entitats que duen a terme actuacions
per a detectar maltractaments contra les persones grans i sensibilitzar la població
d’aquest problema i de les que duen a terme actuacions per a enfortir l’envelliment
actiu.
8. Promoció de l’envelliment actiu

Cal afavorir des de la primera etapa de la gent gran, entre el seixanta i els setanta-cinc anys, l’envelliment actiu per a evitar la soledat i algunes patologies associades a un deteriorament progressiu de la vida social, cultural i familiar.
Aquesta tasca de prevenció, s’ha de fer tenint en compte els plantejaments ja exposats i amb els paràmetres següents:
a) La col·laboració entre el sector públic i la iniciativa social pel que fa a la planificació i la provisió dels serveis.
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b) Un sistema de prestacions per a cobrir les necessitats bàsiques, com l’habitatge, l’alimentació, l’aigua, la llum o el gas.
c) Una mirada de gènere, ja que les dones viuen més anys però en condicions
més precàries.
d) La facilitació perquè les persones grans que així ho desitgin puguin envellir a
casa, promovent instruments com la teleassistència, els serveis d’ajuda al domicili,
els habitatges compartits o els habitatges amb espais personals i comuns.
e) L’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
f) L’aprofitament de l’expertesa de les persones grans per a dinamitzar la vida
social i cultural i el desenvolupament econòmic.
g) La transmissió als infants del valor del respecte a les persones grans.
h) L’articulació d’un banc de productes de suport i teràpia ocupacional.
9. Integració de l’atenció social i sanitària

Perquè toles les mesures exposades es puguin aplicar, cal desplegar, en el marc
del Pla d’atenció integrada social i sanitària, el Pla de prevenció de la discapacitat
en persones grans fràgils i l’atenció sanitària i social integrada tant a les residències
per a la gent gran com al domicili.
Per a fer-ho, cal impulsar accions al conjunt de Catalunya i intervencions locals
més integrades en territoris pilot que permetin analitzar i anticipar l’adaptació de les
polítiques públiques a l’increment de l’envelliment i el sobreenvelliment.
A més, és necessari establir un model de governança compartida en els espais
amb interacció entre els àmbits social i sanitari impulsant la creació de l’agència que
dependrà dels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies.
10. Prevenció de situacions excepcionals

El confinament provocat per la Covid-19 ha posat de manifest febleses del sistema i situacions que cal treballar, com per exemple la soledat. Per aquesta raó cal potenciar el voluntariat telemàtic, de manera que es pugui fer un seguiment i acompanyament de les persones soles per mitjà de videoconferències. El contacte telemàtic
té l’avantatge respecte al telefònic que és més proper, ja que permet a les persones
grans veure amb qui parlen, i als voluntaris, les entitats o els serveis socials, l’estat
en què les persones que atenen i llur entorn es troben.
El que la pandèmia ha posat més de manifest, però, és que cal canviar el model
d’atenció social domiciliària i residencial i establir protocols per a situacions crítiques. En aquest sentit, més enllà del canvi de model proposat, cal remetre’s a l’anàlisi que farà la comissió d’investigació sobre les residències.

Conclusions aprovades a proposta del Grup Parlamentari Socialistes i
Units per Avançar
1. Participació de la gent gran en la vida política i social

Amb relació a la participació de la gent gran en la vida política i social, cal adoptar les mesures següents:
a) Promoure el treball en constant col·laboració entre el Consell de la Gent Gran
de Catalunya i el Govern, tant pel que fa a escoltar activament les propostes com al
seguiment de les polítiques que s’apliquen.
b) Avançar en la solidaritat intergeneracional i cercar les vies de connexió corresponents, i refermar els compromisos de col·laboració amb el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya i altres consells de participació sectorials i territorial.
c) Treballar amb joves per a compartir problemàtiques i plantejar reivindicacions
conjuntes, col·laborant amb el Consell de la Joventut de Catalunya i altres consells
sectorials des d’una perspectiva interseccional.
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d) Promoure espais i projectes intergeneracionals conjunts, en xarxa amb els
centres educatius, els casals i altres serveis.
e) Promoure espais i projectes de relació i coneixença intergeneracionals i interculturals, com ara amb joves nouvinguts.
2. Desplegament legislatiu i pressupostari

Amb relació al desplegament legislatiu i pressupostari, cal adoptar les mesures
següents:
a) Aprovar una llei de la gent gran, que reconegui el col·lectiu i en garanteixi els
drets, tal com han expressat diverses entitats davant la Comissió.
b) Iniciar el procés legislatiu per a una nova llei d’atenció de la dependència,
en consonància amb l’estatal i que determini els canvis necessaris per a continuar
avançant.
c) Incrementar suficientment els pressupostos de la Generalitat per a assegurar el
finançament necessari per a les polítiques destinades a la gent gran, en aquest moment absolutament insuficients.
d) Establir un espai de codecisió entre el Govern i la gent gran, en què l’Administració no solament escolti activament les peticions formulades pels representants del
col·lectiu, sinó també com a mecanisme de seguiment de les polítiques proposades.
3. Nou model residencial

Cal iniciar una reforma del model assistencial per a assolir una integració eficaç
dels àmbits social i sanitari, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’atenció que
reben les persones grans amb dependència o discapacitat, i en concret:
a) Considerar la llar habitual com a element fonamental de l’assistència social i
sanitària. Les persones que ho vulguin han de poder romandre a casa fins que llur
estat de salut o d’autonomia faci inevitable llur institucionalització.
b) Ampliar les hores, la tipologia d’assistència i el finançament dels serveis
d’atenció domiciliària i dels altres serveis que ofereixen els ajuntaments, incorporant l’atenció sanitària domiciliària en un nou catàleg de serveis.
c) Avançar cap a la tecnificació de les llars per mitjà de la domòtica, garantint-ne
l’accessibilitat i intensificant la relació del resident amb el seu entorn social i comunitari.
d) Consolidar un model de residències públiques de petita i mitjana capacitat a
tot el territori que disposin d’una atenció personalitzada i suficient per part de professionals qualificats, d’un servei mèdic i d’infermeria de la xarxa pública les vinti-quatre hores del dia i de l’equipament sanitari indispensable.
e) Avançar cap a un model que situï les necessitats dels residents en el centre, que
en garanteixi l’assistència contínua i no els consideri un grup homogeni. Els centres
residencials eminentment socials, com ara, entre d’altres, les residències, els pisos
assistits o els centres de dia, han de coexistir amb els centres sociosanitaris, que ofereixen una atenció integral a les persones amb dependència moderada o severa.
f) Avançar cap a un model que asseguri una coordinació eficaç i real amb el sistema sanitari. A aquest efecte, cal incrementar els recursos econòmics i humans del
sistema públic de salut, de l’atenció primària, dels serveis de geriatria dels hospitals
i dels serveis socials municipals i fer efectiu l’expedient únic social i sanitari.
g) Adaptar a les noves realitats l’atenció de llarga durada a les persones grans,
replantejant i redefinint el marc legal, els sistemes de col·laboració publicoprivats i
els models de finançament i control que s’apliquen en cada cas.
h) Promoure l’autonomia personal i la corresponsabilitat, i no solament atendre
la dependència. A aquest efecte, cal ampliar la cartera de serveis per a incorporar-hi
l’acció preventiva i comunitària i implicar-hi, entre d’altres, el conjunt de polítiques
públiques socials i d’habitatge.
i) Garantir a les persones grans l’equitat d’accés als serveis, respectant la diversitat de llurs entorns familiar, social, sexual i cultural, escoltar llur veu i llurs prefe1.10. Acords i resolucions
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rències des de la perspectiva dels drets a la salut, a l’autonomia personal i a la vida
independent i incorporar en el debat la reflexió ètica sobre l’abordatge del procés del
final de llurs vides.
j) Apostar per una xarxa de serveis residencials per a, entre d’altres, les persones
grans, amb discapacitat o amb afeccions de la salut mental prioritàriament pública i
inclusiva, harmonitzada, acreditada, estable, orientada a resultats i millor finançada,
i amb una direcció estratègica politicoinstitucional que pensi més en clau de cultura
de serveis –necessitats, processos, resultats i avaluació– i menys en clau d’expedients
administratius.
k) Prestigiar la xarxa residencial, posant en valor les bones pràctiques, fent efectius els canvis transformacionals i donant seguretat a les persones i les famílies.
4. Mesures urgents en l’àmbit residencial

Per a avançar en un nou model residencial que respongui a l’envelliment progressiu de la població i en cobreixi les necessitats presents i futures, cal adoptar les
mesures següents:
a) Vetllar per la professionalització del sector residencial i fer-lo més atractiu per
als professionals garantint-hi una ocupació estable i de qualitat. La professionalització dels serveis ha d’ésser un principi bàsic per a servir la gent gran i les persones
amb discapacitat, des del respecte a llur dignitat, el desenvolupament de llur autonomia i la protecció de llurs drets.
b) Facilitar la incorporació de més gericultors i auxiliars d’infermeria al sistema
residencial i millorar les condicions laborals i salarials d’aquests professionals.
c) Incrementar els mòduls que financen els serveis socials per a recuperar tant els
salaris dels treballadors, amb els acords corresponents en el marc de la negociació
col·lectiva, com la capacitat de les entitats de millorar llur servei.
d) Incrementar les tarifes de les residències per a actualitzar els costos dels serveis que presten i les ràtios de professionals, absolutament insuficients, a causa de
l’augment de residents, per a afrontar una atenció de qualitat.
e) Incrementar el nombre de les places residencials públiques i de les prestacions
vinculades. A aquest efecte, el Govern ha d’assumir les seves responsabilitats en la
creació i la provisió de places residencials públiques, actualment poc més del 20%
del total.
f) Incrementar el mòdul actual per a centres de dia per a oferir-hi una atenció
de qualitat que respongui als serveis continuats de fisioteràpia, teràpia ocupacional,
atenció social o atenció d’infermeria, entre d’altres.
g) Adaptar el mòdul per a centres de dia a l’estat cognitiu i físic de les persones
ateses, tal com passa a les residències.
5. Autonomia personal i atenció de la dependència

Amb relació a l’autonomia personal i l’atenció de la dependència, cal adoptar les
mesures següents:
a) Vetllar perquè cada administració implicada compleixi el finançament de la
Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a
les persones en situació de dependència.
b) Incrementar el 20% l’import destinat als cuidadors no professionals. Catalunya actualment és a la cua pel que fa a aquestes prestacions.
c) Reformar els criteris i els mecanismes de valoració dels graus de dependència
per a ajustar-los millor a la situació real de la persona i reduir els tràmits administratius d’aquesta valoració. Només així Catalunya podrà deixar d’ésser la comunitat
autònoma amb la llista d’espera més alta per a accedir a una prestació reconeguda
de dependència.
d) Crear noves places de serveis assistencials per a les persones amb dificultats
especials o en situació d’envelliment prematur o de deteriorament que tenen problemes per a tornar a la feina i necessiten suports intensius.
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e) Abordar el repte de les cures d’una manera integral i des de la proximitat física i emocional, i fomentar els serveis que fan possible continuar vivint al domicili
propi i que treballen des de l’activació del veïnatge i els equipaments de proximitat.
L’activació comunitària ajuda a contenir la pressió sobre els serveis socials i sanitaris, i la proximitat permet l’adaptació a les necessitats de cada territori, i per tant
l’adequació dels esforços a l’impacte desigual de la Covid-19.
6. Vulnerabilitat i habitatge

El 20% de la gent gran viu en situació de vulnerabilitat. Darrerament, a més,
a causa de la crisi, moltes persones grans són víctimes de la pobresa i no poden
cobrir llurs necessitats bàsiques, i alhora han de cuidar llurs famílies. La gran
majoria de persones més grans de seixanta-cinc anys viuen en habitatges en situació de vulnerabilitat residencial extrema i acumulen greus problemes pel que
fa als subministraments bàsics. Així, no tenen aigua corrent o viuen en edificis
en mal estat, sense un bon sistema de calefacció o amb problemes d’accessibilitat. A més, el 37,1% d’aquestes persones viuen en ciutats d’entre 10.000 i 100.000
habitants.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Desplegar totalment la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de
ciutadania, pel que fa a la complementarietat de les prestacions i les pensions estatals perquè a Catalunya ningú no visqui sense les condicions mínimes per a una
vida digna, tal com estableix l’Estatut d’autonomia de Catalunya. A aquest efecte,
calen campanyes específiques perquè les persones grans puguin demanar aquesta
prestació.
b) Actualitzar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, congelat des del
2011, d’acord amb l’increment del nivell de vida. Aquesta actualització ha de permetre garantir l’accés de les persones grans no solament a un import més gran de la
renda garantida de ciutadania, sinó també a la resta de prestacions socials que tenen
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya com a índex de referència.
c) Potenciar la relació entre l’Administració i les entitats que defensen els drets
de les persones LGBTI, que com a entitats són transmissores de situacions d’una
màxima vulnerabilitat d’aquestes persones associades a l’exclusió o l’aïllament a
causa de llur orientació sexual.
d) Facilitar un mecanisme automàtic, acordat amb les companyies subministradores, que permeti aplicar una bonificació social a les persones grans que viuen soles o en parella d’acord amb llur nivell d’ingressos.
e) Prohibir els talls de subministraments bàsics a les persones grans en risc d’exclusió social.
f) Preveure per part dels poders públics, amb vista a l’envelliment de la població,
que el pagament de l’habitatge serà un dels grans problemes del futur. Si les condicions actuals de treball no milloren, si els ingressos familiars no s’incrementen
substancialment i si els preus dels lloguers no es moderen, el pagament de l’habitatge podria convertir-se els propers anys en l’element principal d’exclusió de la gent
gran. Avui dia, una part important de les persones grans disposen d’habitatge en
propietat, però tot indica que no serà així en el futur.
g) Aprovar urgentment el reglament de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, per a assegurar que es compleixen les mesures d’accessibilitat tant en les
construccions de nous edificis com en les reformes.
h) Assegurar les reformes necessàries perquè els habitatges de les persones grans
siguin segurs i accessibles, substituint-hi les banyeres per plats de dutxa amb elements de subjecció antilliscants, ampliant-ne les portes i instal·lant-hi detectors de
caigudes i de fum i elements de teleassistència avançada.
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7. Soledat no desitjada

L’augment de l’esperança de vida ha comportat un envelliment notable de la
societat, que afecta, com reflecteixen les dades, més les dones que no els homes.
Aquest fet desencadena tres conseqüències que cal combatre: la soledat, la dependència física i psíquica i una situació econòmica precària.
La soledat es defineix com l’absència de suport afectiu, absència que fa que les
persones grans es ressentin encara més dels problemes que pateixen. La dependència física o psíquica sovint s’expressa en problemes d’oïda, de visió, de mobilitat o
en malalties greus, com la demència o l’Alzheimer.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Desenvolupar eines que permetin que les persones que se senten soles s’integrin en activitats, com ara el projecte Radars, escoles de salut per a gent gran o activitats culturals, amb especial atenció a la gent gran en entorns rurals.
b) Construir amb una lògica comunitària i intergeneracional un marc d’intervenció integral per a prevenir, detectar i atendre situacions d’aïllament i soledat no
desitjada, que respecti la llibertat de les persones i inclogui factors associats a la soledat com l’etapa vital, la pobresa o els processos migratoris.
c) Revisar i actualitzar els protocols per a detectar situacions de soledat no desitjada i d’aïllament i intervenir en aquests casos, garantint uns mínims comuns amb
altres protocols, i elaborar guies d’ús i eines senzilles de difusió per als professionals.
d) Implicar els diversos agents de la comunitat en la prevenció, la detecció i
l’atenció de les situacions de soledat no desitjada i d’aïllament i ampliar les xarxes
del projecte Radars.
e) Reforçar i finançar correctament les entitats socials i comunitàries que treballen per a atendre les persones grans que viuen soles amb projectes de voluntariat
intergeneracionals.
8. Violència silenciada

El maltractament de la gent gran és violència, perquè comporta un dany físic o
moral a una persona causat de manera no accidental, sinó volguda. Generalment,
aquest tipus de maltractament s’esdevé dins l’àmbit familiar, però també en institucions, i el cometen, amb violència física o psicològica o per negligència, les persones
o les institucions que han de tenir cura de les víctimes. De fet, cada vegada que la
vulnerabilitat i la fragilitat d’una persona la situa sota el domini d’una altra, és a dir
que depèn d’ella per a viure, hi ha risc de maltractament.
L’any 2019 es van presentar a Catalunya 260 denúncies per violència domèstica
comesa contra gent gran, amb 20 persones detingudes i 267 ateses, xifres lleugerament superiors a les de l’any anterior, i segons un informe del 2018 de l’Organització
Mundial de la Salut una de cada deu persones grans pateix algun tipus de maltractament, xifra, però, que cal subestimar, ja que només es denuncia un cas de cada
vint-i-quatre. L’edatisme és el substrat de moltes situacions de maltractament contra
les persones grans.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Revisar i actualitzar el protocol marc i les orientacions contra el maltractament de les persones grans, en què s’estableixen els mecanismes de detecció, denúncia i actuació. Com en tots els casos de violència, cal una implicació més gran
del Departament d’Interior, a fi de reforçar l’actuació dels Mossos d’Esquadra, en
coordinació amb les policies locals, i també les xarxes de coordinació amb les entitats que porten a terme accions contra la soledat no desitjada, els serveis d’atenció
domiciliària i l’atenció primària del sistema de salut.
b) Habilitar mecanismes de comunicació directa entre les persones maltractades
i l’Administració, com per exemple un telèfon gratuït de denúncia per a la gent gran
que activi tots els recursos de protecció i d’abordatge de la situació.
c) Renovar el Pla integral de seguretat de les persones grans.
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9. Formació i educació

Amb relació a la formació i l’educació, cal adoptar les mesures següents:
a) Garantir l’accés a l’educació universal i gratuïta en totes les etapes de la vida,
i promoure i reforçar les accions i els programes que es duen a terme en l’àmbit universitari destinats a les persones grans.
b) Promoure la transferència de coneixement de les persones grans, per exemple
amb programes ocupacionals.
c) Promoure les formacions en línia i en l’ús de les noves tecnologies.

Conclusions aprovades a proposta del Grup Parlamentari de Catalunya
en Comú Podem
1. Envelliment actiu

L’envelliment ha d’ésser considerat una experiència positiva, per la qual cosa
aquest procés s’ha d’acompanyar d’oportunitats contínues de salut, participació i
seguretat. L’Organització Mundial de la Salut ha definit l’envelliment actiu com «el
procés d’optimització d’oportunitats de salut, participació i seguretat amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen», és a dir, posant l’accent en la preservació de l’envelliment saludable. Aquest procés és imparable per a l’ésser humà i s’ha de dur a terme de manera activa i conscient. Per a això,
cal la participació de les persones grans en les activitats del dia a dia, de la vida social, econòmica i cultural, a més de mantenir una activitat física constant.
D’una banda, és evident que augmenta la necessitat de l’assistència bàsica i de
l’atenció de la dependència, per la qual cosa calen tant recursos sòlids com professionals ben preparats i salaris dignes, i també entorns adaptats i inclusius per a les
persones grans. D’altra banda, cal reconèixer tot el que les persones grans aporten a
la societat. El repte d’afrontar aquest canvi demogràfic consisteix a brindar l’oportunitat de poder tenir una vida no solament més llarga, sinó més saludable, que la
persona gran pugui continuar fent aportacions a la societat d’una manera activa.
L’envelliment actiu depèn dels diferents determinants que envolten les persones
i les famílies (l’ocupació; la participació social; una vida independent, sana i segura, i una capacitat i un ambient adequats per a l’envelliment). Aquests determinants
funcionen com a indicadors i categories.
Els quatre capitals que cal acumular per a envellir bé són: el vital, el de coneixements, el social i el financer.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Promoure actuacions de qualsevol tipus que afavoreixin l’aprenentatge al llarg
de la vida, tant de formació acadèmica com cursos impartits als casals, als espais de
gent gran, a les entitats i a altres equipaments.
b) Desenvolupar avaluacions de programes d’envelliment actiu amb l’objectiu de
conèixer-ne l’impacte i reconèixer quins són els més i els menys efectius.
c) Afavorir que els òrgans de participació de la gent gran s’impliquin més en els
processos de definició, implantació i avaluació de recursos i serveis adreçats a la
gent gran.
d) Donar visibilitat i reconeixement a la contribució social que fan les persones
grans que participen en tota mena d’entitats, projectes i iniciatives comunitàries.
e) Dissenyar un pla estratègic integral per a la gent gran, partint de la premissa de l’envelliment actiu, amb la finalitat de regular i garantir un sistema integral
d’atenció i protecció a les persones grans, que compti amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques de Catalunya, i també dels sectors
socials a què es dirigeix i les actuacions dels quals responguin a una acció planificada, coordinada i global en què s’impulsin mesures en totes les àrees que afecten
les persones grans.
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f) Elaborar un llibre blanc adaptat al context social actual, amb l’objectiu que
sigui referència de les polítiques públiques en l’àmbit de la gent gran, i que inclogui
propostes orientades a afrontar el repte de l’envelliment poblacional de Catalunya.
2. Mesures contra la soledat

A Catalunya, el 22% de les persones grans viuen soles, i la majoria són dones.
Els reptes a què s’enfronta aquest sector poblacional són la soledat i l’aïllament social.
És cert que viure sol no és sinònim de sentir-se ni estar sol, però és un factor que
pot incidir en el fet que una persona pateixi soledat i aïllament social.
La soledat en la vellesa ens ha de fer reflexionar com a societat. Hem d’adoptar
una actitud d’autocrítica sobre la manera en què les institucions promouen la participació de la gent gran, en una societat que tendeix, cada vegada més, a mirar la
vellesa de manera negativa i proteccionista.
No totes les persones grans compten amb algun servei de teleassistència, i no en
tots els municipis és gratuït com a la ciutat de Barcelona. El 2019 es van localitzar
a Catalunya un total de 141 persones mortes dins de llurs domicilis. Actualment, a
Catalunya moren més de dues persones soles a casa seva cada setmana.
Les persones amb soledat no desitjada no la pateixen només perquè visquin soles, sinó perquè, a més, i això passa en un terç dels casos, aquestes persones també
sofreixen abandó, malgrat que convisquin amb algú. Hi ha molts tipus de soledat:
des de la d’una dona que cuida el seu marit que sofreix deteriorament cognitiu i ja
no es reconeixen com a parella, a la de les persones que viuen en habitatges amb
barreres arquitectòniques que els impedeixen sortir de casa, i les que han perdut la
xarxa social. Per això, moltes associacions, com els Amics de la Gent Gran, han
alertat de la desaparició de les relacions veïnals a les grans ciutats, especialment per
la gentrificació, que fa encara més difícil que la gent gran tingui un entorn de confiança i referència.
Aquesta soledat no desitjada és un factor risc per a la salut i una de les causes de
l’aparició de discapacitat i de situacions de dependència (el 40% de les persones que
viuen soles són dependents o es consideren aïllades o abandonades). La soledat no
desitjada actua, fins i tot, escurçant la vida de les persones.
Cal que les administracions treballin en aquesta línia, amb un contingut transversal desenvolupat des dels serveis socials.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Elaborar una estratègia contra la soledat no desitjada a Catalunya, en què
participin ajuntaments i interlocutors socials, de manera que s’ofereixi una resposta integral i eficaç. D’aquesta manera, s’actua com a resposta davant situacions de
dificultat en què les persones grans s’estan a casa i no tenen cap mena de xarxa de
suport.
b) Desenvolupar programes de suport remunerat per part de joves, de sensibilització sobre el problema de la soledat de les persones grans i de millorament d’uns
serveis socials pròxims i ben dotats per a atendre aquesta necessitat emergent, prevenir-la o mitigar-ne les conseqüències.
c) Incentivar totes les persones grans a participar en l’activitat de la comunitat on
viuen, en espais multigeneracionals en què es promogui el valor de l’associacionisme, la solidaritat i el voluntariat.
d) Promoure espais de convivència i bon veïnatge com a mecanisme per a prevenir la soledat de les persones grans.
e) Implantar serveis preventius de la soledat amb intervencions de detecció, valoració i seguiment.
f) Desenvolupar programes concrets per a actuar amb les persones que viuen soles i prestar una atenció i actuacions específiques en l’entorn rural.
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g) Millorar els serveis de teleassistència i ajuda domiciliària i diferenciar-los dels
destinats a persones en situació de dependència.
h) Impulsar i generalitzar projectes comunitaris, en col·laboració amb els ens
locals, com el projecte Radars a Barcelona, una xarxa veïnal present a més de cinquanta barris de la ciutat, dedicada a la prevenció i la detecció de situacions de risc
de persones grans que viuen soles.
i) Impulsar i generalitzar programes, com el programa Viure i Conviure, de Barcelona, en col·laboració amb els ens locals, per a promoure l’ajuda mútua entre persones de diferents generacions i aconseguir un benestar conjunt i una qualitat de
vida millor, en un sentit ampli.
3. Pensions i suficiència econòmica

Les pensions de jubilació constitueixen la part més important de l’acció protectora de la seguretat social. Malgrat aquesta premissa, el 2013 el Partit Popular, per
mitjà del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social amb Fátima Báñez al capdavant,
va imposar una reforma del sistema públic de pensions que afavoria les asseguradores privades. Aquesta reforma tenia poc a veure amb les causes del repte demogràfic i de la ineficiència del sistema productiu, agreujada per l’austeritat i la reforma
laboral. Una reforma unilateral que no va comptar amb el diàleg social, va eludir el
Pacte de Toledo i per a la qual fou utilitzada la majoria política conjuntural sense
tenir en compte que es tractava d’una decisió a llarg termini que requeria el màxim
consens possible.
El col·lectiu de la gent gran s’ha vist molt afectat per aquestes retallades, i també
llurs famílies. Cal no oblidar que en els pitjors moments de la crisi del 2008 les pensions van constituir el manteniment econòmic de moltes famílies.
A més, cal sumar a aquestes retallades la situació de risc de pobresa en què es
troben moltes persones més grans de seixanta-cinc anys, al voltant de 210.000 persones a Catalunya, com asseguraven les últimes enquestes de condicions de vida de
Catalunya. Aquesta situació de pobresa econòmica comporta, a més, un factor de
més gran vulnerabilitat, atès que la capacitat d’aquestes persones per a tenir altres
ingressos econòmics és molt menor que la de les persones en edat activa.
A més, segons les dades de l’Idescat, i també les de la mateixa seguretat social,
es percep clarament la bretxa de gènere en el sistema de pensions. La bretxa és manifesta tant en el nombre de dones amb dret a percebre pensions com en el tipus de
pensió que reben, i també en la quantia de la pensió, en comparació amb les pensions dels homes.
Així mateix, cal ésser conscients que la precarietat i la inestabilitat laborals,
fruit de la reforma laboral del Partit Popular del 2012, ha fet i fa complex el final de
la vida laboral de moltes persones i que, a més, agreuja el risc de patir insuficiència econòmica una vegada s’arriba a la jubilació. Per tant, encara augmentarà més
l’empobriment d’aquest sector poblacional en els pròxims anys si les institucions no
adopten mesures per a capgirar la situació. És primordial que l’Administració defensi i garanteixi unes pensions adequades que mantinguin la capacitat adquisitiva
durant tota la vida dels pensionistes.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Garantir pensions dignes mitjançant la suficiència i la revaloració del sistema
públic de pensions.
b) Impulsar un nou Pacte de Toledo que garanteixi la sostenibilitat i la suficiència
del sistema públic de pensions.
c) Actualitzar les pensions d’acord amb l’índex de preus de consum real, per llei
i de manera permanent, i augmentar el poder adquisitiu de les pensions mínimes i
les no contributives.
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d) Impulsar la reducció de la bretxa de gènere en les pensions i la revisió de les
pensions de viduïtat, i garantir la igualtat de tracte en els casos de parelles sense
vincle matrimonial.
e) Revisar el sistema de cobertura de llacunes i de determinació de la base reguladora per a evitar perjudicis a les persones amb carreres professionals irregulars, i
també del complement per maternitat per a fer-lo més adquisitiu i evitar la perpetuació dels rols de gènere.
f) Eliminar el factor de sostenibilitat i l’índex de revaloració del sistema de pensions de la seguretat social establerts per la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de desembre, tot assegurant en qualsevol cas la sostenibilitat del sistema a mitjà i llarg
termini.
g) Abordar una estratègia per a trencar la bretxa salarial de gènere en les pensions.
h) Incrementar les quantitats de les prestacions socials catalanes que complementen les prestacions econòmiques de l’Estat, com ara les pensions.
4. Discriminació i maltractament

La societat, en general, i les seves institucions, en particular, sostenen actituds discriminatòries cap a les persones grans. Les mateixes polítiques o pràctiques reflecteixen perjudicis per motius d’edat. Això es pot apreciar en les legislacions, en els mitjans de comunicació, en les prestacions d’atenció de la salut, en l’economia, i també
en moltes altres àrees. L’edatisme recull imatges negatives de l’envelliment.
Les persones grans van perdent autonomia, pateixen discriminació a mesura que
envelleixen i progressivament es veuen despullades de la possibilitat de decidir per
si mateixes fins a convertir-se en dependents, i renuncien en moltes ocasions a prendre decisions. No obstant això, aquesta situació no es dona de manera homogènia,
sinó que sovint es dona una discriminació múltiple, de manera que se sumen a l’edat
altres factors, com el nivell educatiu, el gènere, l’origen ètnic, el lloc en què viuen,
la discapacitat o la pobresa.
Discriminacions com les que pateixen les persones LGBTI s’accentuen encara
més durant la vellesa.
El maltractament de les persones grans no és sinó la materialització més tràgica d’aquestes discriminacions. L’Organització Mundial de la Salut defineix aquest
maltractament com un acte únic o repetit que causa mal o sofriment a una persona
d’edat, o la falta de mesures apropiades per a evitar-ho, que es produeix en una relació basada en la confiança.
Hi pot haver múltiples formes de maltractament: físic, psíquic, emocional o sexual, i també l’abús de confiança en qüestions econòmiques. Malgrat l’escassetat
d’estudis que valoren la magnitud d’aquesta problemàtica, hi ha informes que permeten afirmar que la majoria d’agressors es troben entre les persones cuidadores,
els cònjuges o els parents pròxims i que la majoria de les víctimes són dones, especialment les més grans d’edat.
Es tracta d’una problemàtica que té poca visibilitat i que, per la situació de la
víctima, és més difícil de detectar. A més, una vegada detectada, els problemes se
centren en la denúncia mateixa, per la dificultat en què es troben algunes persones d’haver de denunciar un familiar. És per això que actualment només un 15%
d’aquestes víctimes denuncien.
Cal apostar per una consciència social i la visibilització de les persones grans
amb la finalitat d’evitar aquestes situacions.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic que promogui la cultura del bon tracte i la tolerància zero davant situacions de maltractament de persones grans.
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b) Afavorir l’empoderament de les persones grans mitjançant recursos i eines
perquè coneguin llurs drets i puguin fer front a possibles situacions de discriminació.
c) Donar més visibilitat a les persones grans en situació de dependència i millorar-ne així les oportunitats d’un envelliment en bones condicions, i fer respectar
llurs desitjos i llur autonomia.
d) Desplegar una llei que afavoreixi el respecte a les persones grans LGBTI i
promogui la participació d’aquestes persones en l’equipament i el servei específic
per a gent gran, i assegurar que en el servei d’atenció i equipament residencial se
senten segures i respectades per llur orientació sexual o identitat de gènere.
e) Potenciar el tractament de situacions personals de vulnerabilitat social amb
l’oferiment de les eines adequades a les entitats LGBTI, i també el dispositiu públic
destinat als treballadors.
f) Desenvolupar un programa per a la detecció precoç del maltractament en les
persones grans.
g) Posar en marxa un telèfon d’assistència per a l’atenció del maltractament en
les persones grans.
h) Afavorir una imatge social de les persones grans, especialment de les dones
grans, que ajudi a posar fi al conjunt de prejudicis, estereotips negatius i discriminacions que pateixen per raó d’edat.
i) Promoure la cultura de cura des de l’inici de la vida i com a eix de vertebració
social.
j) Treballar de manera urgent amb els agents socials per a aprovar una llei de
la gent gran, tal com es va aprovar el 2016 per mitjà de la Moció 46/XII del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran. Aquesta llei ha de reconèixer el paper de la gent gran en la societat, ha de combatre els perjudicis i les discriminacions per raó d’edat i ha de protegir els drets de les persones grans.
5. Llistes d’espera

«Hi ha una dada que ens hauria de fer reflexionar a tots, i és que mentre dura
aquesta compareixença –què pot durar una hora, no?–, una persona, en situació de
dependència, catalana, morirà sense rebre la prestació o servei que li correspon per
dret. I això és una dada palmària, és una dada terrible, i és una persona que no mor
per no donar-li la prestació o servei, però sí que mor amb un major sofriment, per
no tenir una prestació o un servei que l’ajudi a tenir una major dignitat, una major
qualitat de vida, en les atencions que rep.» (José Manuel Ramírez Navarro, president
de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials)
Des del 2015, Catalunya manté pràcticament la mateixa llista d’espera, que ronda
entorn de setanta-cinc mil persones, que estan reconegudes com a dependents, però
que no reben la prestació o el servei que els correspon per dret. A més, a aquestes
xifres cal sumar-hi unes vint-i-tres mil persones dependents a valorar, de les quals,
entorn del 79% tindran o aconseguiran un grau de dependència.
Catalunya és el territori de l’Estat espanyol que menys beneficiaris ha incorporat percentualment al sistema des del 2015. Només un 22%, quan la mitjana estatal
és del 43%, la qual cosa demostra l’existència d’un problema sistèmic que cada vegada s’agreuja més i desenvolupa una separació més gran entre les llistes d’espera
d’Espanya i de Catalunya.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Unificar la resolució administrativa de valoració amb la del Programa individual d’atenció (PIA), que permeti de fer en un acte administratiu el reconeixement
de valoració i la provisió del servei, la qual cosa generarà una agilitació i simplificació dels procediments administratius que beneficiarà els usuaris i l’Administració.
b) Aclarir les dades sobre llistes d’espera a Catalunya per part del Govern.
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6. Model d’atenció de la dependència

A Catalunya més de 64.000 persones grans viuen en un miler de residències.
Més de la meitat d’aquestes places són privades, gestionades per empreses mercantils amb ànim de lucre.
La taxa de places en residències geriàtriques catalanes per cada cent persones
més grans de seixanta-cinc anys ha disminuït el 8% els darrers vuit anys, en passar del 4,9% el 2010 al 4,5% el 2018, ja que, malgrat que ha augmentat un 6,4%, el
nombre de persones de més de seixanta-cinc anys ha passat d’1,24 a 1,42 milions
(el 14,7% més). Només una de cada sis places existents són públiques, i només una
petita part d’aquestes són de gestió pública.
La tendència mercantilizadora s’ha accentuat en els darrers anys. Cada vegada
hi ha més places en mans de grans grups que responen a sectors que res tenen a
veure amb les cures i les persones, fins i tot alguna d’aquestes es troba en mans de
fons d’inversió. Una accentuació que s’ha donat perquè el mercat ha vist el sector
de la dependència com un negoci i, per això, ha decidit invertir i construir residències. A més, aquest fet s’ha accentuat davant la reducció a zero que ha portat a terme el Govern en els darrers anys de les partides per a la construcció de residències
públiques.
Mentre la demanda i les llistes d’espera creixien exponencialment, el Govern, en
lloc de crear noves places, les concertava amb les empreses privades, i ho feia amb
tarifes de concertació congelades des de fa deu anys.
Catalunya ha de posar fi al model mercantilitzat de l’atenció de les persones, que
ha mostrat ésser un nínxol de negoci, ineficàcia i esgotament. Un model que ha mostrat les seves greus mancances i insuficiències amb la crisi sanitària de la Covid-19,
tant en els nivells de contagi com de defuncions a les residències.
El model de macroresidències és un model equívoc i obsolet, l’únic objectiu del
qual ha estat la mercantilització del servei de l’atenció de la dependència.
Cal apostar per un model més respectuós amb la llibertat i la intimitat de les persones grans, un model que deixi de costat les macroresidències i aposti per allargar
al màxim l’autonomia i la independència personals i per unitats de convivència més
reduïdes.
Hi ha pendent dur a terme una àmplia millora del sistema d’autonomia i dependència, capgirar les retallades del 2012 i incrementar-ne el finançament, garantint
aquesta millora al llarg del temps per a evitar llistes d’espera i aconseguir la proporcionalitat exigida legalment entre les aportacions de les comunitats autònomes i les
de l’Administració general de l’Estat. Però és igualment i radicalment necessari que
s’avanci en un canvi de model.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Apostar per un canvi en el model de concertació, per a garantir que no es promogui amb diners públics els qui fan negoci amb les cures de les persones.
b) Retirar els contractes i convenis amb els equips d’atenció de les residències,
actualment gestionats per mútues privades, i garantir que es manté, després de la
pandèmia, l’atenció sanitària a les residències en mans del sistema sanitari públic,
per mitjà de professionals sanitaris que formin part dels equips d’atenció primària i
comunitària de la zona.
c) Impulsar un sistema d’atenció social i sanitària, en què el model d’intervenció
amb les persones amb dependència articuli les actuacions dels àmbits socials i sanitaris de manera que es garanteixi un abordatge de les necessitats de cada persona de
manera continuada i integral, que promogui la innovació, la pràctica col·laborativa
i la corresponsabilitat en el procés d’atenció, mitjançant la formació, l’intercanvi i
l’accés a la informació entre professionals que pertanyen a diferents organitzacions
i àmbits d’atenció.
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d) Desenvolupar plans d’inversió plurianuals per a la construcció de residències,
pisos tutelats i centres de dia de titularitat pública per part de la Generalitat, coordinant en tot moment amb els ajuntaments la cessió de terrenys públics municipals.
e) Garantir un model d’atenció centrada en l’autonomia personal que asseguri que
les persones amb dependència són les que prenen les decisions, flexibilitzant els protocols de funcionament dels centres i adaptant les ràtios de personal i el disseny funcional de les residències i sociosanitaris per tal que aquest model sigui viable.
f) Deixar el model residencial de macrocentres i fer un canvi en profunditat del
model d’habitatge i de residències per a les persones grans que requereixen suport
per a continuar amb llurs projectes de vida; orientar-los cap a noves fórmules arquitectòniques, organitzatives i de gestió, al més semblants possible a la llar, via unitats
de convivència, on es garanteixi la intimitat i es personalitzi la cura, i desenvolupar
alternatives pròximes a la llar, sense que la residència sigui l’única alternativa, com
ara els pisos tutelats, els pisos amb serveis o els cohabitatges.
g) Elaborar un mapa residencial a Catalunya i dissenyar zones de proximitat per
a garantir un accés equitatiu i transparent per territoris.
7. Ocupació en el sector de la dependència (professionalització i
dignificació)

El sector poblacional de la gent gran serà el que més creixerà en els pròxims anys
i, per tant, també el que més creixement d’ocupació tindrà. És per això que cal, més
que mai, una ocupació reconeguda professionalment i complir uns principis mínims
de qualitat.
Des de l’Administració, no hi ha uns ítems de qualitat per a les empreses que volen entrar com a operadors en aquest sector. La gran majoria són operadors privats,
són empreses mercantils, i per tant amb ànim de lucre. Les fundacions creixen; no
tenen ànim de lucre directament, però sí indirectament, perquè creixen sense ítems
mínims de qualitat. Per tant, segons com sigui l’operador té més o menys marge de
benefici i, per tant, menys qualitat, tant per als treballadors com per a les prestacions
als usuaris.
Hi ha una gran assignatura pendent respecte a les condicions laborals del sector.
I és aquest, incoherentment, un dels sectors més precaritzat. El sector de la dependència té una àmplia rotació de les plantilles, atès que l’àmplia càrrega de treball, el
predomini de jornades laborals parcials i contractes temporals, a més de l’alta flexibilitat de les jornades i els calendaris laborals, amb salaris ínfims, fa impossible
tenir plantilles fixes.
Dins de les ràtios del personal s’inclouen diferents categories professionals, la
qual cosa fa que la qualitat de l’atenció directa a les persones grans disminueixi.
Es fa urgent reconèixer i dignificar el sector. A més, també és important que les
administracions reconeguin llurs responsabilitats davant els treballadors, encara que
sigui de manera indirecta, amb la finalitat de posar fi als abusos sobre llurs condicions laborals.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Actualitzar i ampliar les ràtios de personal de manera urgent, especialment les
de l’atenció directa que han de complir els centres residencials d’atenció de les persones grans i els centres de dia de finançament públic.
b) Suspendre l’acord de flexibilització de ràtios signat entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i les principals patronals d’atenció residencial i diürna de
l’any 2012 i fer constar les noves ràtios de personal assistencial a la cartera de serveis.
c) Concretar i aprovar l’increment de les tarifes corresponents a les places concertades del sector de la dependència, garantint que la major part d’aquest increment
vagi a millorar les condicions laborals del personal d’aquest servei, i acordar un pla
plurianual amb el sector per a garantir el millorament i la sostenibilitat de nous increments salarials.
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d) Aprovar urgentment un pla per a millorar la formació i la professionalització
de les organitzacions i els professionals del sector amb l’objectiu de dignificar llur
paper.
e) Obrir una borsa de treball per a poder cobrir les places vacants de residències
públiques de la gent gran, amb la formació professional que correspongui.
f) Fer que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies exerceixi de manera efectiva les competències en inspecció laboral que li corresponen, a fi de comprovar i controlar el compliment en matèria de condicions laborals.
g) Reforçar les inspeccions als centres, incloent-hi entrevistes amb els treballadors sense la presència de la direcció, i, en el cas de les inspeccions rutinàries, intercalar-les amb preavís i sense preavís.
h) Garantir que cap empresa sancionada per incompliment greu de contracte o
per maltractament als treballadors o als usuaris pugui ésser adjudicatària de cap altre contracte de servei de dependència o de servei a les persones per part de l’Administració de la Generalitat.
i) Promoure la cultura de cures entre familiars i professionals i treballadors, perquè els ciutadans prenguin consciència del dret de les persones grans a ésser cuidades i que aquestes cures no recaiguin només en les dones.
j) Fer que les administracions, especialment en aquest cas la Generalitat, reconeguin llur responsabilitat davant els treballadors del sector, malgrat que aquests treballin de manera indirecta, tant en com se’ls tracta, en l’índex d’absentisme i, d’una
manera directa, en el compliment de mínims dels convenis i de recursos materials
destinats als residents.
k) Establir programes de formació dual en el sector de la dependència, amb la
finalitat d’avançar en la professionalització del sector.
8. Autonomia personal

Cal millorar i mantenir la salut i la capacitat funcional de les persones d’edat
avançada, amb la promoció de polítiques de salut pública que afavoreixin un envelliment saludable en el propi entorn.
No és rellevant només el nombre d’anys viscuts, sinó també la qualitat de vida
amb què es viuen. Per tant, el repte fonamental per als sistemes socials i de salut és
que es visqui un major nombre d’anys amb el menor nombre de limitacions funcionals, i amb la major autonomia i qualitat de vida possibles.
Per això, cal promoure una atenció de les persones en situació de dependència i
la promoció de llur autonomia personal orientada a la consecució d’una millor qualitat de vida i autonomia personal, en un marc d’efectiva igualtat d’oportunitats, amb
l’adopció de les mesures següents:
a) Garantir el desplegament de la Llei de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència i impulsar les mesures necessàries
per a garantir la realització de tots els programes individuals d’atenció (PIA) sobre
el total de valoracions i dret.
b) Millorar la informació de les persones grans sobre el conjunt de recursos i
serveis recollits en el Catàleg de Serveis Socials, mitjançant els canals tradicionals
i els electrònics.
c) Disposar d’informació i dades actualitzades relatives als hàbits i les condicions
de vida de les persones grans com a instrument per a adequar les actuacions a les
noves necessitats emergents.
d) Afavorir iniciatives que facilitin a les persones grans un ús més freqüent i còmode del transport públic, amb actuacions que tinguin en compte aspectes relacionats amb l’accessibilitat, la informació i el bon tracte.
e) Dissenyar un model d’atenció sociosanitària integrada i centrada en les persones que viuen a llur domicili, amb un clar increment pressupostari, per a posar
Fascicle segon
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en marxa amb eficiència una proposta que incorpori i coordini els diferents agents
socials, sanitaris i comunitaris implicats en aquesta atenció.
f) Crear òrgans de coordinació sociosanitàries que ajudin a complir els procediments per a garantir una atenció efectiva, tal com recull l’article 11.1.c de la Llei de
l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència.
g) Incrementar la inversió en servei d’atenció domiciliària social i dependència,
per mitjà de contractes programa, que garanteixi l’aplicació d’un nou conveni laboral català en el SAD, la qualitat del servei, la incorporació de perfils especialitzats
de suport a casos complexos i la formació necessària dels professionals.
h) Impulsar amb fons específics la recerca de nous models d’atenció domiciliària.
i) Augmentar els serveis i recursos de suport als diferents tipus d’envelliment,
desenvolupant serveis de prevenció i promoció de l’autonomia personal en el SAD,
dotant-los de la suficient versatilitat per a donar continuïtat als plans de vida de les
persones grans i llurs necessitats.
9. Millora de la qualitat de l’atenció de les persones en situació de
dependència

Per a millorar la qualitat de l’atenció de les persones en situació de dependència,
cal adoptar les mesures següents:
a) Potenciar les capacitats i l’autonomia de les persones, i desenvolupar els serveis i els recursos que promouen les capacitats i l’autonomia de les persones (assistent personal, productes de suport i mitjans d’accessibilitat, entre altres) i que faciliti
la presa de decisió compartida i empoderi les persones en el desenvolupament de
llur projecte de vida.
b) Avançar en el contínuum assistencial en l’atenció de la dependència entre
serveis socials, atenció de la salut mental, atenció primària, atenció sociosanitària,
rehabilitació, residències i atenció domiciliària, i elaborar un mapa per a planificar
a curt i a llarg termini els equips socials i sanitaris per a fer efectiva l’atenció integrada.
c) Avaluar la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, amb la finalitat de detectar possibles millores en el funcionament i una major eficiència en
l’impuls de l’autonomia personal, amb una atenció especial al sistema de cures i a
l’atenció en les residències.
d) Fer, el Govern de Catalunya, una nova injecció de diners en matèria de dependència, de la mateixa manera que ho han fet altres governs de l’Estat espanyol.
e) Reduir les llistes d’espera almenys en un 75%, i capgirar les retallades del Govern del Partit Popular l’any 2012, la qual cosa ha de permetre adaptar els serveis als
nous avenços tecnològics, com ara la teleassistència avançada, i contribuir a allargar
més temps la vida autònoma.
f) Desenvolupar, en l’àmbit de Catalunya, un pacte nacional per la dependència,
i també en l’àmbit de l’Estat.
g) Desenvolupar serveis públics i comunitaris que garanteixin una atenció acurada de les persones, afavorint-ne l’autonomia, com a eina eficaç de correcció de
desigualtats.
h) Impulsar la Llei d’autonomia personal de Catalunya, la qual ha de regular:
la màxima autonomia possible; prevenció, intervenció en l’entorn i generació de
contextos inclusius; l’avenç cap a la unificació dels equips de valoració de la discapacitat i els de valoració de la dependència, i la creació d’equips d’assessorament
i seguiment que elaborin el Pla d’autonomia i vida consensuat amb l’usuari o la
família.
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Conclusions aprovades a proposta del Subgrup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
1. La gent gran no és cap sector ni cap construcció tancada

El terme «gent gran» no fa referència a cap concepte biològic, físic o d’edat; no té
cap relació amb el fet de tenir nets o de superar un determinat llindar social. Tampoc no és cap estat físic o de salut, sinó quelcom més complex. Per tant, no és cap
sector, i es pot discutir si és un col·lectiu.
En tot cas, probablement el més determinant és la necessitat d’aprofundir les polítiques per a millorar la qualitat de vida de la gent gran amb una perspectiva del que
aquesta realitat significarà quantitativament els propers anys. L’envelliment progressiu de la població i l’autoreconeixement com a gent gran demanen repensar com es
pot garantir la qualitat de vida d’aquestes persones.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Tenir una mirada polièdrica i no estàtica respecte a tot el que pugui tenir relació amb el que s’anomena «gent gran».
b) Analitzar cada expressió del que s’anomena «gent gran» amb la seva realitat de
classe i gènere, observant també qüestions concretes i les realitats diferenciades de cada
persona.
2. Dret de viure a la llar

Totes les persones han de tenir el dret de viure en una llar digna, adaptada a llurs
necessitats i preferències i on es puguin realitzar plenament com a persones i gaudir
de tot tipus de relacions desitjades.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Treballar perquè totes les persones puguin triar on i amb qui volen viure, tenir
els suports econòmics i socials que necessiten i accedir als serveis de la comunitat
d’una manera inclusiva.
b) Treballar per a garantir que la gent gran pugui viure a casa o on desitgi amb
l’acompanyament de mesures socials que en puguin garantir l’autonomia personal.
3. De les residències per a la gent gran a les llars compartides

Moltes residències no tenen les garanties necessàries per a una vida plena, o bé
perquè aprofiten edificis que no es van construir amb aquesta finalitat o bé perquè
s’han construït amb una perspectiva de benefici empresarial. Així, moltes persones
acollides en residències no tenen les condicions que serien pròpies d’una llar, a causa de la manca d’espais individuals per a gaudir d’intimitat o acollir visites.
D’altra banda, per a fer efectiu l’envelliment a la pròpia llar, la figura dels cuidadors és essencial.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Adaptar els espais físics de les residències per a gent gran perquè aquests centres puguin tenir les condicions mínimes per a una vida plena.
b) Exigir uns requisits mínims en les noves construccions que permetin garantir
la intimitat i la recepció de visites.
4. Recuperació de la construcció de l’estat del benestar. Llei de la
dependència i serveis públics de qualitat

Les polítiques de la Unió Europea, l’Estat i la Generalitat han posat els serveis
públics, de manera molt especial els serveis socials i la sanitat, al límit del col·lapse.
El camí iniciat per la Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, ha estat tallat per
les polítiques de l’Estat i l’obediència de la Generalitat.
Respecte a aquesta qüestió, cal considerar específicament la pobresa de la gent
gran, a fi de definir accions concretes que canviïn totes les situacions que impliquen
una vida no digna des del punt de vista material.
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També s’han de desenvolupar i promoure polítiques de prevenció per a les persones grans, ja que aquestes polítiques són la millor inversió per a un país. No es tracta
d’evitar el fet d’ésser gent gran, sinó alguns dels efectes sobre la salut que es deriven
d’aquesta realitat.
Així mateix, els ingressos mínims són la garantia d’una realitat en pau per a la
gent gran, d’una realitat allunyada de la violència de la pobresa econòmica.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Capgirar els efectes de les retallades en els serveis públics fetes des del 2010.
b) Continuar desplegant la Llei 39/2006.
c) Generar una prestació mínima i garantir l’habitatge en els casos de manca
d’ingressos.
5. Necessitat d’un sector públic fort per a garantir uns serveis públics
de qualitat

El sector públic ha de tenir un paper fonamental, expressat amb la titularitat pública de serveis i la gestió d’aquests serveis.
Les polítiques per la qualitat de vida de la gent gran no poden ésser fruit de cap
expressió màgica del mercat, sinó d’unes importants polítiques públiques i socials.
Així, és necessari en primer lloc augmentar el pressupost de la Generalitat destinat
a les polítiques per a la gent gran, i també reclamar a l’Estat i la Generalitat que
utilitzin tots els mitjans que tenen a l’abast i prenguin totes les mesures necessàries
per a fer efectius el drets reconeguts i les recomanacions fetes sobre aquesta qüestió.
6. Residències per a la gent gran públiques i de qualitat

El dret a envellir a casa no és incompatible amb un model de gestió pública amb
centres residencials, unitats de convivència, centres de dia i centres de serveis en
l’àmbit rural.
Tot els centres han de tenir una planificació centrada en els usuaris, amb una
mirada sensible cap a llurs amistats i famílies, i oferir uns elements mínims. Així,
cal que els residents puguin triar l’hora de llevar-se, que els centres disposin de professionals d’acollida i de referència, que organitzin assemblees participatives amb
capacitat de determinar i condicionar els elements de llur funcionament o que combinin espais íntims amb d’altres on s’incentivi la convivència.
La crisi de la Covid-19 ha comportat la necessitat d’algunes actuacions urgents,
però ja hi havia una realitat prèvia que demanava actuar amb celeritat per a millorar
algunes situacions, com la manca de treballadors, la sobreocupació, una càrrega de
feina extraordinària, una prestació sanitària insuficient o inspeccions també insuficients.
Així mateix, la participació democràtica en la gestió dels centres és també una
necessitat.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) No cobrir les places residencials vacants fins que no es pugui garantir que davant un increment de positius de Covid-19 o un rebrot hi ha espais adequats per als
aïllaments.
b) Modificar la cartera de serveis per a augmentar la ràtio de gericultors. El 2021
aquesta ràtio serà d’un gericultor per cada quatre residents. Amb relació a aquesta qüestió, és necessari modificar els contractes vigents de gestió indirecta, amb el
consegüent acord de modificació pressupostària, per a garantir que es transfereix a
la gestió privada el cost laboral exacte de la incorporació de treballadors que la modificació de la ràtio comportarà.
c) Suprimir a les residències per a persones grans de titularitat pública els equips
d’atenció residencial a càrrec d’empreses privades, de manera que tota l’atenció sanitària en aquests centres la dugui a terme el sistema sanitari públic, garantint així
un servei mèdic i d’infermeria les vint-i-quatre hores del dia.
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d) Modificar el capítol IV del Decret 202/2009, del 22 de desembre, dels òrgans
de participació i coordinació del sistema català de serveis socials, per a augmentar
fins a cinc els representants dels familiars en el Consell de Participació, incloure-hi
les associacions de veïns dels barris amb un representant amb veu i vot, enfortir la
capacitat del Consell pel que fa als aspectes que fan referència a la vida dels residents i al funcionament dels centres i perquè les reunions siguin com a mínim trimestrals.
e) Augmentar el nombre d’inspectors de residències per a persones grans i per
a persones amb discapacitat, garantir dues visites anuals dels inspectors a aquestes
residències i modificar els tràmits de les inspeccions perquè no es facin amb preavís.
7. Condicions laborals dels gericultors de les residències per a
persones grans

Les condicions laborals dels gericultors de les residències per a persones grans
són precàries. Els contractes no fixen com a clàusules essencials elements com el
salari, les prestacions sanitàries o les característiques de l’alimentació i en faciliten
l’incompliment per part de les empreses gestores.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Incrementar, fins que no se’n faci efectiva la internalització, les tarifes i els
mòduls de les residències per a persones grans i per a persones amb discapacitat
perquè el salari mínim dels gericultors sigui de 1.200 euros bruts en catorze pagues
anuals. Amb relació a aquesta qüestió, enguany es farà una modificació pressupostària per a traslladar a la gestió indirecta una quantia exacta a l’increment de costos
per a garantir aquestes retribucions de 1.200 euros. Aquesta quantia serà consolidable com a mínim els anys següents, i els increments no seran ni absorbibles ni compensables i s’hauran de poder revalorar.
b) Incorporar com a clàusules essencials als plecs per a la gestió privada de les
residències per a persones grans i per a persones amb discapacitat, fins que no se
n’internalitzi la gestió, les ràtios mínimes tant de gericultors com de residents, una
retribució mínima de 1.200 euros en catorze pagues anuals per als gericultors, l’assistència sanitària mínima i les característiques i els requisits mínims de l’alimentació.
8. Pensions dignes

S’han de garantir pensions i ingressos suficients a la vellesa. El dret de fer-se
gran i deixar de treballar hauria d’ésser un dret subjectiu real, però les pensions
d’avui dia fan que no ho sigui. Els falsos dogmes que fa trenta anys anuncien que
en el futur no es podran pagar pensions amaguen la voluntat d’aprimar el sistema
públic de pensions, l’únic real, de manera que és necessari garantir pensions dignes.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Mantenir el poder adquisitiu de les persones grans amb una actualització de les
pensions determinada per l’índex de preus de consum, que és mínim, i derogar les contrareformes de la normativa de la seguretat social fetes a partir del 2010.
b) Posar fi a la precarietat laboral, millorar les cotitzacions, deslliurar de topalls
les bases màximes de cotització i apostar, quan sigui necessari, per un finançament
derivat dels pressupostos i no únicament de les cotitzacions.
9. Lluita contra l’edatisme

L’edatisme té les arrels en el fet de considerar les persones un objecte de reproducció de capital o de consum, és a dir, en el fet de no considerar la gent gran persones objecte d’explotació o consum.
Per això, cal enfortir la normativa contra la discriminació concretant pràctiques
que cal considerar mostres d’edatisme. En aquest sentit, la societat en general i les
institucions en particular tenen actituds discriminatòries cap a les persones grans.

1.10. Acords i resolucions

45

BOPC 719
2 de novembre de 2020

10. Oci i socialització

Si bé l’espai on es viu, tant si és el domicili de tota la vida com si són espais col·
lectius de qualsevol tipus, és fonamental, no pot ésser l’única qüestió que s’ha de
considerar a l’hora d’abordar polítiques per a la gent gran. En aquest sentit, l’oci i la
socialització han de tenir una importància cabdal.
D’altra banda, l’autonomia personal no pot ésser sinònim d’aïllament i soledat,
sinó de tot el contrari, és a dir, de llibertat per a decidir en cada moment amb qui o
com es comparteix la vida.
Així mateix, el dret d’envellir a casa no està prou construït, ja que és fruit d’un
model mercantilista.
Per això, cal garantir a les persones grans el dret a un oci públic i gratuït i fer-les
partícips de la determinació dels continguts d’aquest dret.
11. Persones LGBTI

Les persones grans han de poder gaudir dels mateixos avantatges i drets efectius
que la resta de la població pel que fa a llur orientació sexual.
Per això, cal adoptar les mesures següents:
a) Aplicar polítiques LGBTI per a la gent gran, amb una mirada específica per
a garantir l’equitat.
b) Eliminar les pràctiques que semblant neutres i objectives comporten una discriminació indirecta cap al col·lectiu LGBTI.
12. Dret a morir dignament

Les persones grans han de gaudir d’una vida digna, de manera que també han de
poder decidir com volen viure i de quina forma s’ha de concretar aquesta dignitat a
l’hora d’abordar la manera de morir.
Per aquest motiu són essencials els drets d’autodeterminació personal i a morir
dignament.
Per això, cal fomentar el document de voluntats anticipades.

Conclusions aprovades a proposta del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya
1. De l’activitat a l’activitat

Fer seixanta-cinc o seixanta-set anys acostuma a significar arribar al final de la
vida laboral. Aquest fet, però, no pot comportar un pas cap a la inactivitat, sinó, en
tot cas, un canvi d’activitat.
La formació i l’experiència de les persones que arriben al final de la vida és un
capital que no es pot menystenir i que cal aprofitar en benefici d’aquestes mateixes
persones, però també del conjunt de la societat. Les persones grans poden continuar
aportant molt a la societat, i cal establir els mecanismes que permetin canalitzar
adequadament aquestes potencialitats. A més, garantir un envelliment actiu és un
factor de benestar i de promoció de la salut física i mental.
2. De la llar a la residència

Entre els experts, i també a la societat, hi ha el consens que cal afavorir que les
persones grans puguin romandre, sempre que es donin les circumstàncies, a la llar
habitual. Aquesta possibilitat està estretament vinculada a un nivell d’autonomia que
els permeti mantenir una vida digna en llur entorn familiar habitual.
Per a fer possible que les persones grans prolonguin la vida a la llar cal oferir serveis específics que els hi garanteixin la qualitat de vida, des de serveis d’assistència
a distància per a atendre emergències puntuals fins a serveis d’ajut al domicili per a
atendre’n de més estructurals.
Així, és imprescindible reforçar els sistemes d’atenció domiciliària per a atendre
millor les persones que poden mantenir una vida autònoma a la llar. En aquest sen1.10. Acords i resolucions
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tit, és imprescindible dotar els domicilis de recursos tècnics i humans perquè la gent
gran hi pugui romandre el màxim temps possible.
En tot cas, l’accés als centres residencials ha d’ésser un darrer recurs quan les
necessitats de les persones hi siguin millor ateses. Cal no oblidar que treure una
persona del seu entorn habitual és una situació traumàtica que només pot trobar
justificació en la millora de la seva qualitat de vida. Així, aquest accés s’hauria de
produir només en les situacions en què les atencions que les persones grans requereixen siguin més importants, en el qual cas els centres hauran d’estar preparats per
a oferir aquest nivell d’assistència.
Malauradament, la crisi sanitària actual posa en evidència moltes deficiències en
aquest aspecte que la Comissió no ha pogut abordar, tot i que sí que ho podrà fer la
d’investigació creada amb aquest objectiu al Parlament.
El nombre de places disponibles als diversos tipus de residències és insuficient
per a atendre la demanada, fet que genera llistes d’espera. Per aquesta raó, és necessari augmentar el nombre de places públiques, però a més cal fer-ho amb criteris
territorials a fi de garantir que l’oferta es distribueix per tot el territori i permetre
a les persones institucionalitzades romandre en un entorn proper a llurs famílies.
3. Nou model residencial

En les circumstàncies actuals, i tenint en compte l’experiència viscuda durant la
crisi sanitària de la Covid-19, es fa imprescindible repensar el model residencial, de
replantejar-lo amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial, sobretot per a les
persones amb dependència o discapacitat, tenint present el caràcter social del model,
però sense oblidar les atencions sanitàries especials que les persones institucionalitzades han de rebre.
4. La salut, un problema crònic

Les malalties cròniques són una característica de la gent gran, però no exclusivament. La sanitat pública també té les seves cronicitats, com les llistes d’espera,
i l’atenció primària és un element fonamental per a l’atenció regular i el seguiment
periòdic de les cronicitats de les persones grans.
El deteriorament progressiu de l’atenció primària i les llistes d’espera per a les
visites als especialistes, per a proves diagnòstiques i per a intervencions quirúrgiques representen un handicap important per a la gent gran, primer perquè aquestes
persones requereixen més atencions, però també perquè una atenció o un diagnòstic
tardans poden esdevenir irreversibles i constituir així un nou deteriorament de llur
qualitat de vida.
Així, doncs, és imprescindible millorar el temps d’espera en tots els àmbits de
la sanitat pública.
5. Sistema de pensions

Un dels trets de la gent gran és el deteriorament de llur capacitat econòmica a
causa del pas de la vida activa a la inactiva en l’àmbit laboral. L’accés al sistema
públic de pensions acostuma a representar una reducció significativa dels ingressos
disponibles, però, a més, les incerteses que planen sobre el sistema contribueix també a generar incerteses en les persones grans.
El sistema es basa en la solidaritat intergeneracional, de manera que els treballadors en actiu són qui sustenten les pensions amb llurs cotitzacions. Un nombre creixent de pensionistes, juntament amb l’augment de l’esperança de vida, provoca una
tensió notable en el sistema, que cada vegada requereix una quantitat més important
de treballadors que cotitzin. Així, l’elevat nombre de persones a l’atur comporta un
doble perjudici per al sistema, més enllà del personal, ja que les persones que cotitzen són menys i alhora perceben una prestació.
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Per aquesta raó són importants les polítiques que generin ocupació, no solament
per a millorar el benestar de les persones en edat laboral, sinó també per a garantir
la sostenibilitat del sistema de pensions.
6. Llei de la gent gran

Com ja va fer el Parlament amb la Moció 46/XI, diversos compareixents a la Comissió han reclamat una llei específica de les persones grans que sigui una eina de
protecció de llurs drets.
7. Maltractaments

Les persones grans, en la mesura que en molts casos depenen d’altres persones,
són vulnerables i fràgils davant possibles maltractaments, a voltes per part del mateix
àmbit familiar, però també dels cuidadors. Segons l’Organització Mundial de la Salut,
es calcula que una de cada deu persones grans és víctima de maltractaments físics o
psicològics, o de negligències, però la majoria de casos no són denunciats.
Hi ha un protocol marc contra el maltractament de les persones grans que hauria
de permetre detectar aquests casos, denunciar-los i actuar-hi i que hauria d’ésser revisat periòdicament per a millorar-ne l’eficàcia, amb el clar objectiu de protegir les
víctimes, però també els denunciants.
Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president del Parlament, Roger Torrent i Ramió
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei
d’urgències nocturnes de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de
la Garrotxa
250-00630/12
RETIRADA

Retirada en la sessió 33 de la Comissió de Salut, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.

Proposta de resolució sobre el reforç de mitjans personals en la
jurisdicció de menors
250-01057/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió 20, tinguda el 29.10.2020, DSPC-C 594.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de
la renda garantida de ciutadania
202-00083/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; SP PPC; GP Cs (reg. 80675; 80724; 80987; 83105).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.11.2020 al 06.11.2020).
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre,
d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir
mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de la
Generalitat
202-00085/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 717)

En el BOPC 717, a la pàgina 11, es va publicar, per error, l’acord de proposta de
tramitació en lectura única davant el Ple. Per consegüent, aquest acord resta anul·lat.

3.01.03.

Decrets llei

Decret llei 34/2020, del 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a
l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats
203-00059/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 83264 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2020,
ha pres coneixement del Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents
de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, publicat al DOGC 8852, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament
el controli pel procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament
s’inicia el dia 23.10.2020.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 d’octubre de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Justícia s’aprova la iniciativa SIG20JUS1619 Projecte de decret llei de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.
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Aquest Decret llei és a proposta conjunta amb el conseller d’Empresa i Coneixement.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a
l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i atès el Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de
Catalunya;
D’acord amb això, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La protecció de la vida i de la salut enfront de la pandèmia de la COVID-19 ha
obligat les autoritats competents, el Govern entre elles, a adoptar mesures de suspensió o restricció d’activitats econòmiques que, tot i el seu caràcter transitori, tenen
un impacte evident sobre els sectors afectats per la pèrdua d’ingressos que els poden suposar i per la dificultat o impossibilitat d’afrontar el compliment de llurs obligacions contractuals, en particular, el pagament de la renda dels locals arrendats.
Aquesta situació, sumada als sacrificis que aquests sectors ja havien patit anteriorment, pot suposar la fi de moltes activitats econòmiques, la pèrdua de molts llocs de
treball i, en conseqüència, la pèrdua dels mitjans de subsistència d’un gran nombre
de persones i famílies, principalment en el cas de les treballadores i treballadors autònoms i de les petites i mitjanes empreses. Això obliga a adoptar mesures urgents
i extraordinàries que permetin evitar o mitigar aquest resultat.
Tal com disposa l’article 45 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els poders
públics han d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i
social de Catalunya i dels seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la
cohesió, el desenvolupament sostenible i la igualtat d’oportunitats. La Generalitat, a
més, ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i les
condicions de competència, i ha de protegir especialment l’economia productiva,
l’activitat dels emprenedors autònoms i la de les empreses petites i mitjanes. Aquests
objectius es poden atènyer des de diverses competències que l’Estatut d’autonomia
atribueix a la Generalitat, com ara la competència exclusiva en matèria de comerç i
la competència sobre la promoció de l’activitat econòmica, reconegudes, respectivament, pels articles 121 i 152 de l’Estatut, i també, principalment, mitjançant l’exercici
de la competència exclusiva en matèria de dret civil que li atorga l’article 129.
Atesa la urgència d’aprovar mesures jurídiques de suport a l’activitat econòmica
desenvolupada en béns immobles arrendats per a ús comercial, incloses les activitats
culturals, docents, esportives i recreatives i serveis que es veuen afectats de manera
particularment intensa per aquesta crisi sanitària, com ara els d’estètica, d’hoteleria i
de restauració, s’adopta una regulació ad hoc en relació amb l’onerositat excessiva i sobrevinguda de les prestacions contractuals, institució jurídica estretament connexa a la
rescissió per lesió i a l’avantatge injust regulats al llibre sisè del Codi civil de Catalunya.
El contingut del present Decret llei proposa un criteri distributiu de les conseqüències negatives que es deriven de les prohibicions, suspensions i restriccions
imposades per evitar la propagació de la pandèmia de la COVID-19 respecte de
l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a l’ús d’activitats industrials
i comercials, enteses en el sentit ja esmentat. El criteri no es basa en apriorismes o
maximalismes, sinó en un principi de solidaritat que es tradueix en el repartiment
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igualitari i equitatiu de les conseqüències negatives, socialitzant així el risc i evitant
fer-lo gravitar sobre una sola de les parts contractants.
Atesa, per tant, l’onerositat excessiva d’algunes de les prestacions, el caràcter imprevisible i inevitable del risc d’on deriva i la necessitat de restablir l’equilibri contractual, partint del principi de conservació del contracte i d’acord amb les regles de
la bona fe i de l’honradesa dels tractes, s’opta per preservar i incentivar l’autonomia
de la voluntat i s’estableixen les regles legals que s’han d’aplicar si les parts no arriben a un acord. D’aquesta manera s’adopta una solució expeditiva en sintonia amb el
fonament de la clàusula rebus sic stantibus i s’evita, alhora, l’increment indesitjable de
la litigiositat. En qualsevol cas, les regles establertes afecten exclusivament el repartiment d’aquestes conseqüències negatives i són compatibles amb el dret de les parts
d’acudir a l’auxili judicial per a exercir qualsevol altra pretensió relativa al contracte.
Les mesures adoptades limiten la seva eficàcia al temps de vigència de les prohibicions o restriccions dictades per l’autoritat competent i s’estableixen com a regles
per defecte en cas que les parts no arribin a un acord satisfactori en un termini prudencial. L’adopció d’aquestes normes afavoreix la seguretat jurídica i és essencial
per tal de garantir la protecció i supervivència del teixit econòmic del nostre país,
atès que la falta de regulació és font d’incertesa en aquests moments d’inestabilitat
econòmica i pot ocasionar una gran conflictivitat i el col·lapse del sistema judicial.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta de la consellera de Justícia i del conseller d’Empresa i Coneixement,
i d’acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1. Modificació de les condicions del contracte

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l’autoritat competent
decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de
l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats
industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 1995
la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra
manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.
Article 2. Regles aplicables davant la manca d’acord entre les parts

1. En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d’un mes a comptar del requeriment previst per l’article 1, s’apliquen les regles següents:
a) En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un cinquanta per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
b) En cas de restricció parcial de l’aprofitament material del l’immoble, la renda
i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les
mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament
de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per
altres limitacions imposades per la norma.
c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes
a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b)
d’aquest apartat.
d) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi totalment o
parcial a l’obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les
seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades
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en l’organisme oficial competent. La part arrendatària ha de reintegrar les garanties
objecte d’imputació en el termini d’un any comptat des de la desaparició de les circumstàncies a què fa referència l’article 1 i, en tot cas, abans que finalitzi el contracte si el termini de durada és inferior.
e) En cas que les mesures previstes per la lletra a) d’aquest apartat es perllonguin
més de tres mesos en el transcurs d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta
norma, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització a
partir del moment en què s’esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui
i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.
2. Les reduccions de renda i d’altres quantitats degudes per la part arrendatària
establertes a l’apartat 1 són efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària. Des que rebi el
requeriment, la part arrendadora s’ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior,
fins a la data de l’acord.
Disposició transitòria. Acords anteriors

La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei
amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts contractants, respecte de les contingències que s’hi preveuen, abans de la seva entrada en vigor.
Disposicions finals
Disposició final primera. Règim de la modificació del contracte per
canvi imprevist de circumstàncies

En el termini de dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei, i
a proposta del departament competent en matèria de dret civil, el Govern ha d’elaborar i aprovar un projecte de llei per incorporar a l’ordenament jurídic català la regulació de caràcter general necessària per al restabliment de l’equilibri contractual
en els supòsits de canvi imprevist de circumstàncies.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei
cooperin en el seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui
el facin complir.
Barcelona, 20 d’octubre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Ester Capella i Farré, consellera de Justícia; Ramon Tremosa i Balcells, conseller d’Empresa i Coneixement
Antecedents del Decret llei

1. Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat
econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.
2. Comunicació a la Secretaria de Govern de l’inici de la tramitació del Projecte
de decret llei.
3. Memòria justificativa.
4. Informe jurídic.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Decret llei 35/2020, del 20 d’octubre, de modificació del Decret llei
19/2020, del 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en
matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els
efectes de la pandèmia generada per la Covid-19
203-00060/12
DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 83265 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2020,
ha pres coneixement del Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del
Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia
generada per la COVID-19, publicat al DOGC 8252, i ha manifestat que el termini
de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 158
del Reglament del Parlament s’inicia el dia 23.10.2020.
A la Mesa del Parlament

Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 d’octubre de 2020, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, s’aprova la iniciativa SIG20TSF1613 - Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 19/2020, de
19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures
socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei
19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en
matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes
de la pandèmia generada per la COVID-19

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei siguin promulgats, en nom
del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 6 i concordants de la Llei 13/2008,
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i vist el Decret
114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat de Catalunya;
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent
Decret llei
Exposició de motius

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d’excepcionalitat en els
serveis socials. Amb l’objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d’infecció en els grups de població més vulnerables, es requereix contínuament el desplegament, l’aplicació i l’adaptació de les mesures que impacten directament sobre les
organitzacions i els professionals dels serveis socials, i en especial en els centres que
conformen la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
Davant d’aquesta situació, el Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i el Decret
llei 29/2020, de 28 de juliol, van adoptar una sèrie de mesures socials i sanitàries
adreçades a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 als serveis socials, que s’han mostrat eficaces per facilitar a aquests serveis les actuacions
essencials orientades a la prevenció de l’aparició de la infecció i la protecció dels
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professionals i de les persones usuàries, la intervenció de salut pública, l’atenció sanitària i la garantia d’atenció social, entre d’altres.
A fi de poder aplicar de manera immediata i global els protocols i requeriments
que fixa l’autoritat sanitària, és imprescindible la modificació urgent de determinats articles del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries
en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19 i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures
pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social,
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d’atenció
diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de
la pandèmia generada per la COVID-19.
Per això, mitjançant aquest Decret llei s’amplia l’aplicació de les mesures en alguns serveis socials que havien estat omesos en el moment d’aprovar-se els decrets
llei que ara es modifiquen, i es preveu que també quedin cobertes per les mesures
altres modalitats de finançament públic dels serveis socials, com ara les places finançades amb prestació econòmica vinculada.
També s’aclareix l’àmbit d’aplicació temporal de la mesura que preveu l’article 1
del Decret llei 19/2020, relativa a l’abonament de l’import que preveu l’instrument de
relació, concretant que aquesta mesura tindrà vigència mentre s’apliquin les mesures
excepcionals de salut pública de restricció de l’activitat derivades de la crisi sanitària.
Finalment, s’habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies perquè,
mitjançant una resolució, pugui ordenar el pagament directe de les mesures que preveu el Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, als centres residencials i centres d’atenció
diürna acreditats o amb places col·laboradores o amb places finançades amb prestació econòmica vinculada.
Tot el que s’ha exposat determina que sigui imprescindible aquesta intervenció
normativa immediata del Govern, atès que la consecució d’aquest objectiu necessari
per satisfer una necessitat social de primer ordre amb la celeritat requerida no es pot
assolir si es recorre al procediment legislatiu ordinari.
Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
A proposta del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’acord amb el
Govern,
Decreto:
Article 1

Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, que
queda redactat de la manera següent:
«1.1 Durant el període d’estat d’alarma o durant l’aplicació de mesures excepcionals de salut pública de restricció de l’activitat derivades de la crisi sanitària, per garantir el manteniment dels llocs de treball dels proveïdors del Sistema Català de Serveis Socials i no afectar amb caràcter general l’activitat econòmica, compensar les
activitats no presencials desenvolupades, així com la posada a disposició dels seus
professionals al servei de la xarxa d’atenció assistencial, i garantir que en el moment que sigui possible en virtut de l’evolució de la crisi sanitària es puguin tornar
a prestar els serveis socials presencials en les diferents fases a les persones usuàries
que tenen reconeguda la prestació com a dret subjectiu, amb els nous requeriments
de protecció que fixin les autoritats sanitàries, s’autoritza a abonar com a mesura de
foment l’import previst en l’instrument de relació.»
Article 2

Es modifica l’article 1 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda redactat
de la manera següent:
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«Article 1. Sistema de pagament dels centres residencials
»El sistema de pagament dels centres residencials, de llar residències per a persones amb discapacitats, de llar amb suport o llar residències per a persones amb
problemàtica social derivada de malaltia mental, de centres de dia de gent gran,
centres de dia de teràpia ocupacional i centres d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitats, i dels centres de dia ocupacionals d’inserció (SOI) per a persones amb discapacitats que configuren el Sistema Català de Serveis Socials, regulat pel Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials, i la normativa que el desenvolupa, elaborats pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, deixen d’aplicar-se temporalment a l’activitat que es presti
des de l’1 de setembre del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de
la COVID-19, en allò que contravinguin el que disposa aquest Decret llei.»
Article 3

Es modifica l’article 3 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda redactat
de la manera següent:
«Article 3. Increment mensual per fer front als costos addicionals generats als
serveis socials de caràcter residencial de la xarxa d’atenció pública
»Per fer front als costos addicionals, els serveis socials de caràcter residencial de
la xarxa d’atenció pública de gent gran i per a persones amb discapacitat física o intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors, amb places finançades amb prestació econòmica vinculada i subvencionats
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des de l’1 de juliol del 2020
i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19, cobraran 196,30
euros addicionals mensuals per plaça, que es destinen al reforç del personal d’atenció directa –principalment gerocultor i personal auxiliar–, a la compra d’EPI i a la
intensificació de les mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19.
Aquest import s’abona mensualment durant el període establert, d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan competent del Departament.»
Article 4

Es modifica l’article 4 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda redactat
de la manera següent:
«Article 4. Increment mensual per fer front als costos addicionals generats als
serveis socials de llar residències per a persones amb discapacitats i llar amb suport
o llar residències per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental de la xarxa d’atenció pública
»Per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de llar residències
per a persones amb discapacitats i llar amb suport o llar residències per a persones
amb problemàtica social derivada de malaltia mental de la xarxa pública; amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors i subvencionats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies –des de l’1 de setembre
del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19– cobraran
62,80 euros addicionals mensuals per plaça, que es destinaran al reforç del personal
d’atenció directa –principalment personal auxiliar–, a la compra d’EPI i a la intensificació de les mesures addicionals d’higiene relacionades amb la COVID-19. Aquest
import s’ha d’abonar mensualment durant el període establert, d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan competent del Departament.»
Article 5

Es modifica l’article 5 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda redactat
de la manera següent:
«Article 5. Reserva de places lliures d’ocupació
»Per millorar la capacitat als serveis socials de caràcter residencial acreditats
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rització i la capacitat d’aïllar casos probables o confirmats de COVID-19 des de l’1
de juliol del 2020 i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19,
les residències han de disposar d’una reserva de places lliures d’ocupació que s’han
d’acordar amb els referents del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i
del Departament de Salut, per cada àmbit territorial d’acord amb la situació i les característiques de les residències. Aquests centres, mentre aquestes places romanguin
buides, percebran el 85% del preu mitjà ponderat que estableix la Cartera de serveis
socials per als serveis de caràcter residencial de gent gran o discapacitat, a partir
de l’1 de setembre per als de gent gran i de l’1 de novembre per als de discapacitat, i mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19. Aquest import
s’abonarà d’acord amb les instruccions que dicti l’òrgan competent del Departament.
»En cas de necessitat, es podrà fer reserves de places lliures a centres privats
no acreditats, que es concretaran mitjançant una resolució de l’òrgan competent del
Departament. »
Article 6

Es modifica l’article 7 del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que queda redactat
de la manera següent:
«Article 7. Increment mensual per fer front als costos addicionals generats als
serveis socials de centres de dia de gent gran de la xarxa d’atenció pública
»Per fer front als costos addicionals generats, els centres de dia de gent gran amb
concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, amb places finançades
amb prestació econòmica vinculada i col·laboradors des de l’1 de juliol del 2020 i
mentre duri la situació d’emergència derivada de la COVID-19, percebran 60,00 euros addicionals per usuari i mes corresponent al reforç del personal auxiliar d’atenció directa i a la compra d’EPI i mesures addicionals d’higiene relacionades amb
la COVID-19. Aquest import s’abonarà mensualment durant el període establert,
d’acord amb les instruccions que dictin els òrgans competents del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.»
Disposició transitòria

L’ampliació de l’aplicació de les mesures d’increment mensual per fer front als
costos addicionals per a les places finançades amb prestació econòmica vinculada
que recullen els articles 3 i 6 d’aquest Decret llei s’aplica amb caràcter retroactiu i,
per tant, té efectes econòmics des de l’1 de juliol de 2020.
Disposicions finals
Primera

S’habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies a ordenar, mitjançant
Resolució, el pagament directe de les mesures que preveu el Decret llei 29/2020,
de 28 de juliol, als centres residencials i els centres d’atenció diürna acreditats amb
places col·laboradores o amb places finançades amb prestació econòmica vinculada.
Segona

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals s’apliqui aquest Decret llei cooperin a complir-lo i que els tribunals i les autoritats a qui pertoqui el facin complir.
Barcelona, 20 d’octubre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda; Chakir El Homrani Lesfar,
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
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Antecedents del Decret llei

1. Text del Projecte de decret llei de modificació del Decret llei 19/2020, de 19
de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures
socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVlD-19,
aprovat pel Govern a la sessió de data 20 d’octubre de 2020.
2. Justificant d’inici de la tramitació, del secretari general al secretari del Govern, de 16 d’octubre de 2020.
3. Nota Govern en funcions, de 19 d’octubre de 2020.
4. Informe justificatiu de la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, de 19 d’octubre de 2020.
5. Memòria econòmica de la directora general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, de 19 d’octubre de 2020.
6. Informe jurídic de l’Advocat en Cap, de 19 d’octubre de 2020.
7. Informe econòmic, de la Sub-directora general de Planificació i Gestió Pressupostària, de 19 d’octubre de 2020.
8. Informe de la Direcció General de Pressupostos, de 19 d’octubre de 2020.
9. Decret llei 35/2020, de 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020,
de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de
mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19, publicat al DOGC 8252 - 22.10.2020.
N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i
Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 83291 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 29.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 83291)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició del punt 3

Prendre Continuar implementant les mesures preventives necessàries perquè fets
com aquests no es tornin a produir.
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Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones
de pas de cetacis de les costes catalanes
250-01511/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 83329 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 29.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 83329)

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

1. Condemna els fets ocorreguts i consideren que aquests són Considera que la
persecució de cetacis per part d’embarcacions pot representar una greu agressió a
la fauna marina.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Desenvolupar la línia estratègica d’actuació que contempla l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 consistent en el desenvolupament d’iniciatives de turisme
marítim responsable vinculades al patrimoni cultural i natural i consolidar una xarxa europea o regional que les integri amb les limitacions necessàries perquè l’activitat humana no posi en perill la vida d’aquests animals.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició d’un nou punt

3. Reclamar al govern de l’estat iniciar els tràmits per al traspàs del totes les
competències marítimes a la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del
servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i
Granollers-Canovelles
250-01513/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 83330 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 29.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 83330)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar per recuperar les freqüències de tres serveis d’anada i tornada entre les estacions de l’Hospitalet i Granollers - Canovelles un cop ADIF hagi acabat les obres de millora al seu pas per
Barcelona.
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Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la
Sindicatura de Comptes
3.10.60.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la
fundació Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, corresponent a
l’exercici del 2017
256-00052/12
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 81126 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 27.10.2020

L’Informe de fiscalització 17/2020, sobre la fundació Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2017 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans,
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 186.8 del Reglament del Parlament: 10 dies hàbils (del 03.11.2020 al 16.11.2020).
Finiment del termini: 17.11.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.10.2020.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent
al 2017
257-00002/12
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Al president del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 15 d’octubre de 2020, ha estudiat les propostes de resolució subsegüents a l’Informe sobre
el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2017 (tram. 25700002/12), presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg.
73915) i pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 75071).
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 185 del Reglament del Parlament,
ha acordat d’establir el dictamen següent:
Dictamen sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a
l’exercici del 2017

1. El Parlament de Catalunya aprova:
a) El Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2017.
b) L’Informe 11/2019 de la Sindicatura de Comptes, sobre el Compte general de
la Generalitat de Catalunya corresponent al 2017.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes i a informar-lo del compliment d’aquestes recomanacions i
dels resultats obtinguts.
Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
El secretari de la Comissió, Josep Puig i Boix; el president de la Comissió, Antonio Espinosa Cerrato

3.20.

Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els
sectors productius
300-00318/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 83369 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en
els sectors productius, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 4 i 5 de novembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors productius.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant
la pandèmia de Covid-19
300-00319/12
PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS
Reg. 83492 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local
durant la pandèmia de la Covid-19, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de
tenir lloc els propers dies 4 i 5 de novembre, amb el text següent:
– Sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19.
Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris
durant la situació generada per la Covid-19
300-00320/12
PRESENTACIÓ: GP ERC
Reg. 83765 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·
lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris en la situació generada per
la Covid-19, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 4 i 5 de novembre, amb el text següent:
– Sobre la gestió dels serveis penitenciaris en la situació generada per la Covid-19
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Interpel·lació al Govern sobre la salut mental
300-00321/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 83768 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la salud mental, para que sea
sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los próximos días 4 y 5 de noviembre
del 2020, con el siguiente texto:
– Sobre la salud mental.
Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs

Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració de la
Generalitat
300-00322/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 83769 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, presidente del Grup Parlamentari de Ciutadans, de
acuerdo con lo establecido por los artículos 160.1 y 160.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la Interpelación al Gobierno sobre la corrupción en la Administración de la Generalitat, para que sea sustanciada en el Pleno que debe celebrarse los
próximos días 4 y 5 de noviembre del 2020, con el siguiente texto:
– Sobre la corrupción en la Administración de la Generalitat.
Palacio del Parlamento, 29 de octubre de 2020
Carlos Carrizosa Torres, presidente GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la
crisi de la Covid-19
300-00323/12
PRESENTACIÓ: GP CATECP
Reg. 83771 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del
Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per fer
front a la crisi de la Covid, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir
lloc els propers dies 4 i 5 de novembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre les polítiques socials per fer front a la crisi de la Covid.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta GP CatECP

Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària
300-00324/12
PRESENTACIÓ: SP PPC
Reg. 83772 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària,
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de
novembre de 2020, amb el text següent:
– Sobre la situació de l’atenció primària.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant SP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d’habitatges
300-00325/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 83773 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d’habitatges, per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 4 i 5 de novembre d’habitatge, amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre la rehabilitació d’habitatges?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat
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Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món
local
300-00326/12
PRESENTACIÓ: GP JXCAT
Reg. 83774 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 30.10.2020

A la Mesa del Parlament

Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 160.1 i 160.2 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre els efectes del Covid-19 i la repercussió en el
món local, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 4 i 5 de novembre del 2020, amb el text següent:
– Quin és el capteniment del Govern sobre els efectes del Covid-19 i la repercussió en el món local ?
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
Gemma Geis i Carreras, portaveu GP JxCat

3.20. Interpel·lacions

64

BOPC 719
2 de novembre de 2020

4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02.

Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/12
RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2020, d’acord
amb l’article 24.a del Reglament, ha pres nota de la renúncia a la condició de diputat
al Parlament de Catalunya, d’Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts
per Catalunya, amb efectes des del dia 27.10.2020.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
399-00006/12
SUBSTITUCIÓ DE REPRESENTANTS
Reg. 83276 / Coneixement: Mesa del Parlament, 27.10.2020

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats, diputats i diputades del Grup Parlamentari de Junts per
Catalunya (GP JxCat), d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament del
Parlament, comuniquen que han acordat la remodelació dels òrgans de representació
del dit grup parlamentari que són ocupats pels diputats i diputades següents:
Portaveu: Gemma Geis i Carreras (substituint a Eduard Pujol i Bonell)
Portaveu adjunt (b): Josep Maria Forné i Febrer (que passà de portaveu adjunt c
a portaveu adjunt b substituint a Gemma Geis i Carreras)
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Elsa Artadi i Vila, Albert Batet i Canadell, Miquel Buch i Moya, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Narcís Clara Lloret, Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Erra i Solà, Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer,
Elena Fort i Cisneros, Glòria Freixa i Vilardell, Imma Gallardo Barceló, Gemma
Geis i Carreras, Anna Geli i España, Lluís Guinó i Subirós, Saloua Laouaji Faridi,
Montserrat Macià i Gou, Aurora Madaula i Giménez, Marta Madrenas i Mir, Antoni Morral i Berenguer, Jordi Munell i Garcia, Teresa Pallarès Piqué, Josep Puig
i Boix, Ferran Mascarell i Canalda, Xavier Quinquillà Durich, Josep Riera i Font,
Ferran Roquer i Padrosa, Mònica Sales de la Cruz, Marc Solsona i Aixalà, Anna
Tarrés i Campà, Francesc Ten i Costa, diputats GP JxCat
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 193/XII, sobre la prevenció
del suïcidi
290-00174/12
CRITERI SOBRE EL COMPLIMENT

En la sessió de la Comissió de Salut tinguda el 29.10.2020, de conformitat amb
l’article 168.4 en relació amb l’article 162 del Reglament del Parlament, els grups
parlamentaris han fixat llur posició en relació amb el compliment de la Resolució
193/XII, sobre la prevenció del suïcidi. Finalment, a sol·licitud de Blanca Victoria
Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 76290), la presidenta
de la Comissió ha requerit el pronunciament de la Comissió, la qual ha considerat
que el Govern no ha donat compliment a la damunt dita Resolució.
Acord: Comissió de Salut, 29.10.2020.

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública amb el conseller d’Interior sobre la
contractació del programa d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
354-00350/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública sobre la contractació del programa d’intel·ligència artificial
Govern de la Dada
354-00351/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la creació d’un sistema d’intercepció
dels correus electrònics de servidors públics
354-00374/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre els tràmits i la situació del pla del nou
campus administratiu de la Generalitat
354-00375/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre l’acord amb la Cambra de Comerç de
Barcelona per a impulsar el Centre Blockchain de Catalunya
354-00377/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre l’endarreriment de la posada en marxa
de l’aplicació Radar Covid
354-00378/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre els fets que han portat els sindicats
Comissions Obreres i Unió General de Treballadors a interposar una
demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
354-00382/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la demanda de diversos sindicats per
vulneració de la llibertat sindical
354-00383/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública sobre la demanda presentada per Comissions
Obreres i la Unió General de Treballadors per vulneració de llibertat
sindical
354-00384/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Marta Felip Torres, directora de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió
de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè expliqui el pla
d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
356-00867/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques
Digitals i Administració Pública perquè presenti l’estudi sobre la
bretxa digital en les persones ateses pel tercer sector
356-00874/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas,
exconseller, davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública perquè informi sobre el motiu de la creació d’un sistema
d’intercepció dels correus electrònics de servidors públics
356-00876/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de compareixença de Felip Puig, exconseller, davant
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè
informi sobre el motiu de la creació d’un sistema d’intercepció dels
correus electrònics de servidors públics
356-00877/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública perquè informi sobre el pla d’actuacions
immediates de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
356-00883/12
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió 23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre la contractació pública durant l’estat d’alarma
355-00193/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 23 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre la situació dels treballadors interins i temporals del sector públic
català i l’aplicació de la doctrina de sentències del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea
355-00195/12
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 23 de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller d’Interior sobre la contractació del programa
d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
355-00229/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la
contractació del programa d’intel·ligència artificial Govern de la Dada
355-00230/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre la creació d’un sistema d’intercepció dels correus electrònics de
servidors públics
355-00231/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre els tràmits i la situació del pla del nou campus administratiu de
la Generalitat
355-00232/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre l’acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona per a impulsar
el Centre Blockchain de Catalunya
355-00233/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre l’endarreriment de la posada en marxa de l’aplicació Radar
Covid
355-00234/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre els fets que han portat els sindicats Comissions Obreres i Unió
General de Treballadors a interposar una demanda davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
355-00235/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre la demanda de diversos sindicats per vulneració de la llibertat
sindical
355-00236/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública
sobre la demanda presentada per Comissions Obreres i la Unió
General de Treballadors per vulneració de llibertat sindical
355-00237/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública, en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença 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
353-00575/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació
d’Iniciatives Solidàries amb relació a la Proposició de llei de mesures
per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00576/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.

Compareixença 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 tractament del maltractament infantil
353-00577/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja
a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la
prevenció i el tractament del maltractament infantil
353-00587/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.

Compareixença 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
353-00592/12
DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.

Compareixença 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
353-00593/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.
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Compareixença 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 maltractament infantil
353-00594/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.

Compareixença 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 tractament del maltractament infantil
353-00595/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Proposició de llei de mesures per
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil», el 23.10.2020.

Compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a valorar la candidatura
Barcelona-Pirineus 2026-2030 als Jocs Olímpics d’Hivern i presentar
la valoració oficial dels Jocs Mediterranis celebrats a Tarragona
357-00631/12
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 35 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
28.10.2020, DSPC-C 591.

Compareixença de Marta Felip Torres, directora de l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, davant la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública per a explicar el pla
d’actuació de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00959/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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Compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals
i Administració Pública per a presentar l’estudi sobre la bretxa digital
en les persones ateses pel tercer sector
357-00960/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Compareixença de Ramon Espadaler i Parcerisas, exconseller, davant
la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública per a
informar sobre el motiu de la creació d’un sistema d’intercepció dels
correus electrònics de servidors públics
357-00961/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Compareixença de Felip Puig, exconseller, davant la Comissió de
Polítiques Digitals i Administració Pública per a informar sobre
el motiu de la creació d’un sistema d’intercepció dels correus
electrònics de servidors públics
357-00962/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.

Compareixença de la directora de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració
Pública per a informar sobre el pla d’actuacions immediates de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
357-00963/12
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública en la sessió
23, tinguda el 27.10.2020, DSPC-C 587.
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4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 65
CONVOCADA PER AL 4 DE NOVEMBRE 2020

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del
Ple del Parlament, el 4 de novembre de 2020, a les 10.00 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral.
2. Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Tram. 20200028/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la
proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple (text presentat:
BOPC 182, 5).
3. Decret llei 34/2020, del 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. Tram. 203-00059/12.
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret
llei (text presentat: BOPC 719).
4. Decret llei 35/2020, del 20 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, del
19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d’adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.
Tram. 203-00060/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o
derogació del decret llei (text presentat: BOPC 719).
5. Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector
públic català. Tram. 202-00079/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent. Debat de totalitat (text presentat: BOPC 651, 15).
6. Proposta de resolució sobre el Baix Penedès. Tram. 250-01524/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya. Debat i votació de l’esmena presentada (text presentat: BOPC 688, 26).
7. Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de Covid-19. Tram. 300-00319/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local.
Tram. 300-00326/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
9. Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19. Tram. 300-00320/12. Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d’habitatges. Tram. 300-00325/12.
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.
11. Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de la crisi sanitària en els sectors productius. Tram. 300-00318/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
Substanciació.
12. Interpel·lació al Govern sobre la salut mental. Tram. 300-00321/12. Grup
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
13. Interpel·lació al Govern sobre l’atenció primària. Tram. 300-00324/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
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14. Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l’Administració de la Generalitat. Tram. 300-00322/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.
15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la crisi de la
Covid-19. Tram. 300-00323/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
Substanciació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atenció a la gent gran.
Tram. 302-00249/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i
votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic. Tram.
302-00250/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.
18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d’acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia. Tram. 302-00254/12. Grup
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’abordatge de les violències en els centres educatius. Tram. 302-00251/12. Grup Parlamentari Republicà.
Debat i votació.
20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància de la
prevenció de la grip i les altres malalties d’hivern durant la pandèmia de Covid-19.
Tram. 302-00252/12. Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació.
21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ús de les llengües en els
mitjans de comunicació públics. Tram. 302-00253/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.
22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries. Tram. 302-00255/12. Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.
23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de
coordinació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del
sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats. Tram.
302-00256/12. Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació.
Palau del Parlament, 30 d’octubre de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 83155

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
diputat electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord amb el que
estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia a la condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la
Presidència
330-00229/12
PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN
Reg. 83385 / Coneixement: 28.10.2020

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i els articles 1 i 2 del
Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la Generalitat
de Catalunya, em plau donar-vos compte que, durant l’absència de la consellera de
Cultura, els dies 21 i 22 d’octubre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya,
s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència i portaveu del Govern.
Ben cordialment,
Barcelona, 20 d’octubre de 2020
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidència
de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: El Decret 126/2020, de 20 d’octubre, d’encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la Presidència i portaveu del Govern els dies 21 i
22 d’octubre de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 8251,
del 21 d’octubre de 2020.

