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Sessió 23 de la CTASF

La sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF) s’obre a un quart de  

quatre de la tarda i catorze minuts. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada de 

la secretària en funcions Mercè Escofet Sala. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu  

i Usart.

Hi són presents els diputats David Bertran Román, Noemí de la Calle Sifré, Carmen de 

Rivera i Pla, María del Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Elisabeth 

Valencia Mimbrero, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Elena Fort i Cisneros, Sa-

loua Laouaji Faridi, Montserrat Macià i Gou i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Najat Driouech Ben Moussa, Rut Ribas i Martí i Mar-

ta Vilalta i Torres, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno Montaña i Beatriz Silva Gallardo, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú 

Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 

Homrani Lesfar, acompanyat del secretari general, Josep Ginesta Vicente, i de la subdirec-

tora general de Planificació i Gestió Pressupostària, Montserrat Lupón i Roses.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Compareixença del Govern per a informar 

sobre el contingut del pressupost del Departament i dels organismes i les entitats que en 

depenen (art. 131.4 RPC). Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (text presentat: 

BOPC 525, 3).

La presidenta

Bona tarda a tothom. Benvinguts de nou a una comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, la comissió on el conseller Chakir El Homrani i el seu equip venen a pre-
sentar el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest 
2020 en qüestió..., al que afecta el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En primer lloc, demanar disculpes a tot el públic assistent per aquest petit retard 
que hi ha hagut, degut a que una comissió anterior que se celebrava en aquesta sala 
s’ha retardat i per això hem hagut de començar una mica més tard. Demano discul-
pes a tots els assistents. 

Benvinguts, a tot l’equip del Departament de Treball que ens acompanyen, i tam-
bé benvinguts i benvingudes totes les entitats que avui esteu aquí presents en aques-
ta Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Abans de començar, no sé si algun grup té alguna apreciació o algun canvi que 
hagi de notificar? Sí, diputada De la Calle? 

(Les intervencions dels oradors són traduïdes per diverses intèrprets a la llen-
gua de signes.)

Noemí de la Calle Sifré

Sí; per part del Grup de Ciutadans volem comunicar la substitució del diputat 
Martín Pachamé per la diputada Mercè Escofet. I també voldríem demanar la pa-
raula per una qüestió d’ordre. 

La presidenta

Queda recollit el canvi, la substitució. I per a manifestar el que vulgui manifes-
tar té trenta segons.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Queríamos dejar constancia de que tener que empezar 
esta comisión tarde por la prioridad que se les da a fugados de la justicia en este 
Parlamento es una falta de respeto no solo a nosotros como diputados, sino también 
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a los ciudadanos. El debate de los presupuestos relativos a políticas sociales tiene 
que esperar a que a los fugados de la justicia les vaya bien conectarse por videocon-
ferencia desde sus mansiones. Y, por desgracia, los ciudadanos de Cataluña y sus 
necesidades no se pueden fugar de muchos de sus problemas.

Gracias.

La presidenta

Molt bé; quedaran recollides les seves apreciacions. Ja he demanat disculpes 
com a presidenta d’aquesta comissió per aquest retard. És un retard degut a que s’ha 
celebrat una comissió anterior en aquesta mateixa sala, i degut a que s’ha retardat, 
per això s’ha començat més tard. (Marta Vilalta i Torres demana per parlar.) Sí, 
diputada Vilalta?

Marta Vilalta i Torres

Per la mateixa qüestió d’ordre que la diputada Noemí de la Calle.

La presidenta

Trenta segons, diputada. 

Marta Vilalta i Torres

Sí; jo només voldria deixar constància, també, que una falta de respecte són les 
seves paraules, i una falta de respecte, també, és tot l’impacte que va tenir el 155 en 
l’àmbit dels afers socials al nostre país, amb paralitzacions, amb subvencions que 
no van poder tramitar-se, amb un impacte que no només va afectar els independen-
tistes, sinó tota la societat catalana, a tota la ciutadania del nostre país. I, per tant, 
crec que, justament, respecte hauria sigut poder assistir a aquesta comissió, com no 
han volgut fer, i poder seguir veritablement quin impacte va tenir aquest 155 per a 
tothom.

La presidenta

Moltes gràcies. (Raúl Moreno Montaña demana per parlar.) Sí, diputat Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Jo, només per anunciar una substitució. La diputada Beatriz 
Silva substituirà el diputat Pol Gibert.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs sense cap més... (Saloua Laouaji Faridi demana per parlar.)  
Sí, diputada Saloua Laouaji?

Saloua Laouaji Faridi

Bona tarda, presidenta. Notifico, també, les substitucions del diputat Xavi 
Quinquillà i la diputada Elena Fort per la Mònica Sales i Lluís Font.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020 (compareixença del Govern)

200-00011/12

Doncs ja, sense cap comentari més, començarem aquesta sessió de la comissió. 
Agrair, doncs, la presència del conseller Chakir El Homrani per presentar-nos el 
projecte de pressupostos que afecta el seu departament, i també del senyor Josep 
Ginesta, secretari general, i la senyora Montserrat Lupón, subdirectora general de 
Planificació i Gestió Pressupostària, que l’acompanyen aquí a la Mesa.
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Conseller, vostè disposa d’una hora, seixanta minuts, per poder exposar el pro-
jecte de pressupostos que afecta el seu departament, i, posteriorment, els grups par-
lamentaris podran formular-li preguntes. Conseller, quan vostè vulgui pot començar.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies (Chakir El Homrani 
Lesfar)

Bona tarda, diputats, diputades, membres del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, companys i companyes, representants del tercer sector, represen-
tants de les entitats, dels partners amb els que treballem dia a dia entorn d’un dels 
reptes més importants que tenim com a país, que és el benestar de totes les persones, 
el benestar de les persones en una societat cada cop més diversa i amb una socie-
tat que cada cop té més reptes a l’hora d’assolir el benestar, però, alhora, d’assolir 
l’equitat, la igualtat d’oportunitats i alhora d’assolir el que volem com a societat, que 
és ser una comunitat, una comunitat conscient de la seva diversitat, alhora cohesio-
nada i que no deixa ningú enrere ni ningú fora, que és l’objectiu general. 

I començo la intervenció situant quin és l’objectiu general. I és aquest, tan simple 
i tan complex com aquest: ser una comunitat conscient de la nostra diversitat, que la 
valori; alhora, ser una comunitat cohesionada que no deixa ningú enrere, ningú fora, 
però respectant aquesta diversitat. 

A partir d’aquí, és un plaer poder ser aquí, poder-los explicar les línies generals 
del pressupost del departament i poder atendre els seus dubtes, els seus requeri-
ments, i poder debatre amb vostès. Sí que, per desgràcia, i no puc deixar-ho de dir, 
crec que hem començat la comissió amb aquest element que, per desgràcia, ens per-
segueix massa sovint, que és la incapacitat del diàleg i la incapacitat del respecte 
mutu. I crec que entre tots i totes l’hauríem de superar, aquesta incapacitat a l’hora 
de dialogar, que significa escoltar, i primer escoltar a qui no pensa igual, i després 
el respecte. I crec que això també ho havia de dir.

A partir d’aquí, què plantegem i quins són els reptes que volem abordar amb 
els pressupostos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a aquest 
2020? En primer lloc, saben que aquests pressupostos, de nivell general, tot el 
Govern els hem situat en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible. Fins 
i tot podem visualitzar el nivell d’inversió per a cadascun dels objectius de desenvo-
lupament sostenible que abordem des del pressupost, objectius dels quals en dotze 
participa el departament; un, que directament el lidera i el coordina; un altre, que el 
colidera, i deu més en els que participa. Compromisos que són globals, que ens fan 
entendre que la situació de Catalunya va amb relació, també, a la situació de tot el 
món, que no som una illa, i que grans parts dels reptes dels que parlarem avui aquí 
són reptes compartits per totes les societats i són reptes compartits per tota la huma-
nitat. A partir d’aquí, sí que situem –i per nosaltres és molt important, i pensem que 
és un dels valors afegits d’aquest pressupost a nivell global– què és la incorporació 
de la perspectiva d’infància. I crec que em pertoca molt dir-ho perquè gran part de 
les competències en matèria d’infància estan subsumides al departament que em 
pertoca coordinar, i perquè crec que és un element de transparència i és un element 
que ens ha de facilitar, en el futur, millorar les inversions en matèria d’infància. 

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Com els explicava, hem dut a terme el càlcul del pressupost a partir de la metodo-
logia d’UNICEF amb relació a la infància, que ens permet veure, amb relació al pes 
poblacional de la infància, quina és la inversió en el pressupost en infància. I crec 
que les dades mostren una realitat: és un pressupost que aposta pels infants d’aquest 
país. Representen el 18,5 per cent del pes poblacional, i el pressupost representa, 
en infància, el 25,9, segons la metodologia d’UNICEF, una metodologia que no ha 
creat el Govern de la Generalitat i una metodologia que UNICEF convida tothom 
a utilitzar-la. I crec que és important que coneguem aquest element. Això significa 
que té un índex de focalització en els infants, aquest pressupost, d’un 140 per cent; 
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5.534 euros per infant. La despesa el 2017 era de 4.800 euros per infant. Crec que  
és important situar-ho, crec que és un avenç important i crec que és un avenç que no 
valorarem just ara, el 2020, sinó que el valorarem encara més en els futurs pressu-
postos, perquè podem anar veient de quina manera focalitzem la inversió per asse-
gurar aquell fet que és clau, que és que la igualtat d’oportunitats i l’equitat comencen 
des de ben petits. 

En segon lloc, també incorpora la perspectiva de gènere. És una demanda que 
també ha fet aquest Parlament. És una demanda que és absolutament necessari abor-
dar-la en tots els àmbits. I que el pressupost analitzi la bretxa salarial i es vinculi 
el pressupost amb el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere és una passa 
endavant. 

I, especialment –i tindré temps a l’hora d’explicar-ho al llarg de la presentació– 
nosaltres estem molt orgullosos de l’eix 3: prevenció i erradicació de les violències 
masclistes. És una responsabilitat –i mai millor dit, responsabilitat– per part d’a-
quest departament, i en aquests pressupostos es fa un salt endavant. Com sempre, 
en podríem discutir; el salt podria ser més gran, sempre. Sempre ho tindrem. I ja ho 
dic d’avançada per tot el que representa la inversió d’aquest departament, però crec 
que és molt important aquest salt endavant, i que significarà que podrem atendre 
més i millor moltes dones d’aquest país que han patit violència masclista i els seus 
infants. I crec que és un element clau per poder-nos mirar al mirall com a societat i 
no envermellir quan som conscients de que tenim una xacra com la violència mas-
clista i tenim una xacra que significa que el 51 per cent de la societat està en situació 
de desigualtat i està en situació de discriminació. És una roda que sempre funciona: 
a més desigualtat, més discriminació, i més discriminació acaba generant més des-
igualtat. I és, segurament, la roda que aquest departament ha d’intentar punxar de la 
forma més ràpida i més viable per trencar aquesta correlació.

Entrant directament en l’evolució dels pressupostos consolidats del departament, 
el que podem dir és que són els pressupostos més elevats que ha tingut aquest de-
partament. I ho diem de forma clara i nítida. També són els pressupostos que han 
de donar resposta a molts reptes. Els reptes han crescut en l’àmbit del treball, dels 
afers socials i les famílies, i no paren de créixer. Però mai s’havia invertit tant en 
polítiques de treball, en polítiques socials, en polítiques de ciutadania, en polítiques 
d’igualtat, en polítiques de migració. I crec que podem estar contents de que sigui 
el pressupost més elevat. Com poden veure, tenim un consolidat per a aquest 2020 
de 3.448.570.000 euros. Passem del consolidat del pressupost del 2017, que era de 
2.906 milions d’euros, és a dir, estem parlant d’un creixement d’un 18,7 per cent dels 
pressupostos. 

A partir d’aquí, farem, primer, una revisada per unitats, per les unitats que té el  
departament. Però, si m’ho permeten, a mi..., aquesta és la part que crec que és 
menys clara. Perquè si hem fet una cosa en aquest departament és superar, i conti-
nuar treballant per superar encara més, les visions estanques. Moltes polítiques te-
nen a veure –i això ho veurem després, quan fem la visualització per programes de 
la inversió que té previst el departament–..., tenen diverses unitats que estan col·la-
borant. No hi han calaixos estancs. Però crec que també ens permet tenir una mi-
rada, i una mirada ràpida i clara, del que representen aquests pressupostos i del que 
representa aquest increment. 

Comencem. Hi han diverses direccions generals, no em pararé en totes. Però, si 
voleu, anem mirant les que més han crescut i anem mirant en quin percentatge...,  
i quines són les quantitats per a les unitats que més pressupost tenen.

La Direcció General d’Autonomia Personal i de la Discapacitat passa d’un pres-
supost de 858 milions d’euros a un pressupost de 923 milions d’euros. La Direcció 
General de Prestacions Socials passa d’un pressupost de 605 milions d’euros a un 
pressupost de 667 milions d’euros. Aquestes dues direccions generals eren les que 
abans eren una única direcció general, que era la Direcció General de Protecció 



DSPC-C 435
4 de febrer de 2020

Sessió 23 de la CTASF  7 

Social, i que temps enrere era el que molts de vostès coneixien com l’ICASS, 
d’acord? Crec que és important. Són les dues unitats que més inversió pressupos-
tària tenen; són les que aborden un dels reptes més importants que tenim com a  
país, que és l’autonomia personal, que és la dependència, que és el repte de l’envelli-
ment, que és, segurament, el repte principal que tenim com a país. Per això explica 
aquest gran volum. Al final, si sumem les dues, gairebé estem parlant de la meitat 
del pressupost del departament. 

Per un altre costat, tenim la Direcció General d’Economia Social, del Tercer 
Sector i les Cooperatives, que té un creixement de 336 milions d’euros a 448 milions 
d’euros. En aquesta direcció general hi ha una part de la despesa de l’increment de la 
inversió en renda garantida de ciutadania. Hi ha una altra part que se’n va a presta-
cions socials, que és la part en la que complementem prestacions, pensions no con-
tributives, que, com bé saben, la llei va crear la prestació, però també vam modificar 
la Llei de prestacions socials per poder complementar prestacions que considerem 
que no estan en les quanties per garantir el dret a una vida digna. Crec que és im-
portant situar-ho. 

El SOC, que passa de 364 milions d’euros a 404. 
El gabinet, la Secretaria General –que aquí em pararé una miqueta per expli-

car-los què representa aquesta unitat– passa de 246 a 316. Aquí els hi explico: aquí 
s’imputa tot el personal del departament, excepte el personal dels centres propis  
de la DGAIA i excepte el personal que està vinculat a l’antiga Direcció General de 
Protecció Social, el que és el personal dels centres propis de residències, tot el que 
estava vinculat a l’antic ICASS. Excepte això, tot el personal s’imputa en aquesta 
unitat. I també s’imputen en aquesta unitat totes les transferències als ens autònoms 
que té el departament: transferències al SOC, als consorcis –Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, Consorci del Barri de la Mina, Consorci de Sant Gregori, 
l’ICAA, etcètera.

La Direcció General d’Atenció a la Infància, que passa de 169 a 273 milions. La 
Direcció General de Serveis Socials, de 118 a 138. El Consorci de Serveis Socials, 
de 53 a 77. Important, i important generar-ho. Hi ha una aposta molt específica, una 
aposta que aquest departament es creu, que és millorar el finançament d’aquells àm-
bits que compartim amb els ens locals. Nosaltres treballem mà a mà amb els ens 
locals d’aquest país. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona n’és un exemple; 
treballem mà a mà amb l’Ajuntament de Barcelona, amb aquest consorci. Hi abo-
quem, cada part, recursos per poder donar sortida als reptes que tenim en aquesta 
matèria. Crec que és important, i ho veuran en el continu del que és la presentació. 

També la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, que passa de 34 a 38 
milions. El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, de 22 a 38 milions. 
La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, de 19 a 26. L’Agència Catalana de 
Joventut, de 18 a 22. La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom 
i Qualitat en el Treball, d’11 a 21. L’ICAA, que augmenta mig milió d’euros. La 
Direcció General de Joventut, 1 milió d’euros. I així podríem continuar. No em 
pararé, perquè crec que és més important la part més política, el que són els pro-
grames, i quines són les apostes pels programes i pels àmbits, que aquí és on els hi 
volem explicar. 

En programes i en àmbits, una repassada ràpida. «Òrgans superiors de la 
Generalitat i control extern»: en aquest cas, estem parlant del CTESC, d’acord? Té 
un increment d’un 5,5 per cent, vinculat al personal; de 2,33 a 2,46 milions d’euros. 
«Direcció i administració generals» –personal, etcètera–, 140,13 a 163, un creixe-
ment d’un 16,8 per cent. Aquí introduïm una partida que no havia existit fins ara, 
perquè hem tingut la transferència en aquests anys, i no estava incorporada en l’an-
terior pressupost perquè encara en aquell moment no teníem la transferència, que 
és el suport que fem al tercer sector en base al 0,7 de l’IRPF. Ja saben que nosaltres 
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considerem que el càlcul no és l’adequat, que el càlcul castiga les nostres entitats 
socials, però el situem. Això representa 31,91 milions d’euros. 

«Migracions, ciutadania i interculturalitat», de 9,11 a 13,09, un increment d’un 
43,7 per cent. «Suport a les famílies», de 9,7 a 10,8, un increment d’un 11 per cent. 
«Promoció de l’autonomia personal» –aquí entraríem tota la part d’autonomia perso-
nal, de dependència, de persones amb discapacitat, que és el volum més gran–, com 
veuen, passem de 1.473 milions d’euros a 1.594 milions d’euros; 120 milions més, 
un 8,2. Estem parlant d’uns volums que representen gairebé la meitat del pressupost 
del departament. Ara, també els hi situo: és l’àmbit on tenim els reptes més impor-
tants. I en podrem parlar amb calma, de quina manera podem assolir aquests reptes. 
Perquè necessitem un canvi en el model per poder assolir aquests reptes.

«Igualtat, LGTBI i lluita contra les violències masclistes»: de 12,1 milions a 20 
milions, un creixement del 65,2 per cent, és l’àmbit que més creix. «Inclusió so-
cial, voluntariat i lluita contra les desigualtats», de 248 milions d’euros a 350, 101 
milions d’euros més, un 40,8 per cent més. «Atenció a la infància i a l’adolescèn-
cia», de 235 milions a 305 milions; 70 milions més, gairebé un 30 per cent més. 
«Joventut», de 30 a 34; un 11 per cent més. 

«Treball, autònoms i cooperatives» –aquest, per als diputats que tenen molta 
experiència a l’hora de mirar-ho per la via dels programes pressupostaris, seria el 
programa pressupostari d’«Ocupabilitat i l’autoocupació»; «Ocupació i l’autoocu-
pació»–, passem de 406 a 472 milions d’euros. Com veuen, és més que el SOC. Ja 
ho saben, les polítiques actives d’ocupació en aquest departament no les fem única-
ment per via del SOC. Hi ha una part vinculada al treball protegit que es fa via la 
Direcció General d’Economia Social, d’acord? Un creixement d’un 16 per cent, 65 
milions més. 

I «Treball i inclusió social», de 337 a 449 milions d’euros, 112 milions d’euros 
més; 33 per cent d’increment. Això acaba explicant aquest creixement global de 18,7 
de percentatge, de 542,42 milions d’euros més del pressupost del departament.

Crec que no fa falta parar-me en l’increment, ni en l’increment de despesa per 
àmbits; l’he pogut explicar, he volgut fer una repassada de tots els àmbits. I ara, si 
els sembla bé, passarem àmbit a àmbit quins són els objectius, quines són les priori-
tats que desenvoluparem com a departament i de quina manera els volem treballar.  
Crec que és important que els tinguem. 

Objectius del departament. Quina és la mirada política que fa el departament? 
Els pressupostos no deixen de ser una part essencial a l’hora de fer política, però 
s’entenen entorn d’un projecte, d’un projecte col·lectiu, d’un projecte que defensa 
aquest departament en el marc d’un govern: impulsar les polítiques que millorin 
l’ocupabilitat de les persones. 

Retornem. Sabeu que som una línia de continuïtat amb el treball fet per la con-
sellera Bassa, per l’amiga Dolors, i mantenim el lema que va situar la consellera 
Bassa en aquest departament: «El treball de qualitat és la millor de les polítiques 
socials.» Per això, l’activació laboral, l’estímul de les iniciatives d’economia social i 
cooperativa per crear riquesa al territori, l’ocupació estable i de qualitat són un dels 
objectius clau d’aquest departament. L’aposta que hem anat fent, que va iniciar la 
consellera Bassa, que mantenim i que ampliem amb aquest pressupost entorn del 
que representa l’economia social i el cooperativisme com un element clau a l’hora de 
generar economia basada en la persona i en els valors que volem que siguin essen-
cials en l’àmbit de l’economia d’aquest país. 

Fomentar una societat cohesionada, com els dèiem. Som diversos, però el que no 
ens podem permetre el luxe de perdre és la capacitat de cohesió d’aquesta família 
i d’aquesta comunitat. I la manera de cohesionar-nos és, en el fons, empoderar les 
persones, donar la capacitat de portar les regnes de la seva vida a les persones, però 
també entenent que les persones no existeixen soles, sinó que existeixen en el marc 
de les famílies, moltes tipologies diferents de famílies, i en el marc d’una comunitat.
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Promoure polítiques preventives i d’inclusió social. Ho tenim molt clar: quan ate-
nem abans atenem millor. Quan atenem de forma preventiva el que fem és atendre 
millor les persones i, el més important, donar més oportunitats. 

L’autonomia personal. No hi ha apoderament sense autonomia, i l’autonomia 
també va vinculada al suport a les famílies de les persones, de les persones en situa-
ció de dependència, de les persones amb diverses capacitats. 

Garantir el dret dels infants i els adolescents d’aquest país, un dels eixos. Per 
això li donava tanta importància a que tinguem incorporada la visió d’UNICEF en 
el pressupost global de la Generalitat. 

Impulsar el que sabem que no és una qüestió únicament del Govern, sinó que 
és una qüestió de tota la societat. Som un país d’acollida, som un país d’inclusió; 
d’inclusió, no d’integració; d’inclusió. Som un país que vol tenir interacció entre les 
persones diferents, que vol generar coneixença i reconeixença. 

Enfortir el model català d’associacionisme i de voluntariat. És un petit tresor que 
tenim, és, segurament, quan parlem de fets diferencials, un fet que hem de protegir. 

Fomentar polítiques per a la igualtat efectiva. En podrem..., a veure, però no és 
raonable que el 51 per cent de la societat estigui en situació de desigualtat. 

Promoure la planificació i l’avaluació estratègica. Hi han elements –al final de la  
presentació ja els hi explicaré– que són necessaris encara que no llueixin. I aquí,  
la planificació i l’avaluació estratègica, en el departament que em pertoca coordinar, 
són absolutament necessàries. I no lluirà, però els explicarem la inversió que farem. 

I generar oportunitats per a les persones joves. Al final, és ser conscients que ser 
jove no és futur, és present. 

Si entrem àmbit a àmbit: «Treball, autònoms i cooperatives»; el programa d’«Ocu-
pabilitat i autoocupació». Els anirem situant els programes per si volen anar-los  
revisant. Prioritats. Objectius. El desplegament de la concertació territorial en les 
polítiques actives d’ocupació del SOC; el que ha de representar, el que és i el que 
pensem. El Servei Públic d’Ocupació és el SOC però també són els serveis locals 
d’ocupació. També són tots els agents que ens acompanyen a l’hora de fer polítiques 
actives d’ocupació. Com alineem..., com són capaços de donar resposta entorn de 
tres àmbits necessaris: les persones, els territoris –perquè cada territori és diferent– 
i el teixit productiu del territori, les empreses. Si fem aquest triple benefici és quan 
fem bé les polítiques actives d’ocupació. 

L’impuls de la formació professional al llarg de la vida. Ho he dit en repetides 
ocasions: no hi ha millor manera d’empoderar les persones respecte a un món de 
treball canviant que amb una bona qualificació professional a la motxilla i les eines 
per requalificar-se, perquè tots i totes ens requalificarem i ens hem hagut de requa-
lificar més d’un i dos cops al llarg de la nostra vida. 

La priorització dels col·lectius més vulnerables. Ho estem fent i ho portem fent 
des de fa temps en les polítiques actives d’ocupació. Hi han col·lectius que tenen do-
bles i triples vulnerabilitats. S’ha de prioritzar aquests col·lectius; és una manera de 
treballar, i és una manera de treballar absolutament necessària. I els hi dic, no ens 
n’haguéssim sortit –i podem discutir si ens n’hem sortit– lo bé que ens n’hauríem 
d’haver sortit davant d’un dels reptes més importants que hem tingut, que és l’aco-
llida d’adolescents i joves migrats sols, sense l’alineació de moltes unitats diferents i 
de moltes polítiques diferents. Aquí ha sigut exemplar el SOC. I això ens ho ha per-
mès, també. Hem de tenir aquesta visió multifactorial. 

Desplegar el model integrat d’orientació professional del SOC. Potenciar l’eco-
nomia social i cooperativa, un dels elements de continuïtat. I, com ho fem, com 
ho plasmem en aquests pressupostos? Amb aquesta sèrie de prioritats: 8 milions 
d’euros més d’increment per a programes adreçats a persones treballadores autòno-
mes, 2,1 milions més d’increment per a la promoció i consolidació de cooperatives  
i d’empreses d’economia social. 
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Un model més resilient a les situacions econòmiques; un model que, en general, 
quan no està mal utilitzat –i sabeu que quan ha estat mal utilitzat, l’exemple l’hem 
tingut en el sector carni, des d’aquest departament hem lluitat contra aquesta mala 
utilització– és un model que genera qualitat en el treball, i que genera més democrà-
cia en el treball. I per nosaltres això també és essencial. 

I 54,71 milions d’euros més d’increment en les polítiques d’ocupació. Clau 
–clau–, absolutament clau. Hem de continuar reduint les taxes d’atur, però, el més 
important, hem de continuar apoderant les persones davant d’un món del treball que 
variarà. 

Què n’esperem, i com ho esperem? Doncs ens podríem centrar en molts indica-
dors: els 2.100.000 persones ateses a les oficines, les més de 1.539 persones partici-
pants en accions de foment del treball autònom, la creació de llocs de treball... Crec 
que el que és important en aquest sentit és anar visualitzant què significa això d’una 
aposta d’increment de la capacitat del sector públic d’atendre les persones. Mirin, 
el 2017, amb els últims pressupostos aprovats, aspiràvem a que 13.138 persones re-
alitzessin un itinerari d’orientació professional; amb aquests, aspirem a 22.000 per-
sones. És aquest l’increment que li dona valor afegit. Quan vam començar, el 2017, 
hi havien trenta-set entitats que formaven part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius; 
ara, 320. Intercooperació entre el mateix teixit cooperatiu; és aquest l’exemple i és 
aquesta la manera en que volem treballar. En el 2017, 220.380 persones participaven 
d’accions de formació del SOC i del Consorci de Formació Contínua. Amb aquest 
pressupost aspirem a 257.000, és a dir, 37.000 més. I és aquesta la manera en que 
volem treballar. 

«Treball i inclusió laboral»; el programa d’«Igualtat, qualitat i integració labo-
ral». La millora de les condicions laborals i de la qualitat en l’ocupació; hi entrarem. 
Hi ha un increment en un àmbit que és clau a l’hora d’assegurar que les persones 
tinguin aquest dret, que és la Inspecció de Treball. Creixem en inspectors, creixem 
en sotsinspectors. 

El desplegament de la renda garantida. Saben que a l’abril del 2020 acaba el pro-
cés d’implementació que marcava la llei. És un dels elements cabdals per a aquest 
2020. 

Combatre la sinistralitat laboral i la precarietat. No hi ha un element que ens faci 
mirar al mirall i que ens faci envermellir més que és que una persona, per anar a 
treballar, pugui perdre la seva vida o pugui tenir un accident. 

Avançar en el marc català de relacions laborals; això sempre sota aquest element 
que forma part de l’ADN d’aquest departament: diàleg social i concertació. 

Foment de la contractació de les persones amb discapacitat o amb diverses capa-
citats –perquè, al final, tots tenim discapacitats, tots tenim diverses capacitats–, tant 
en el mercat de treball ordinari, un dels elements que fa temps que se’ns demana des 
del sector, com en el treball protegit, que dona resposta i que tenim un treball prote-
git diferent del model de tot l’Estat, i que també hem de defensar. 

Seguir avançant en el salari mínim de referència català. Saben que acompanyada 
de la Llei de pressupostos ve la Llei d’acompanyament, i a la Llei d’acompanyament 
s’ha introduït la manera d’analitzar quina afectació té el salari mínim de referència 
català en la contractació pública, per poder tenir un pla per assegurar que en la con-
tractació pública tothom cobri aquest salari. 

Com ho fem? Quines són les prioritats? Doncs són les següents: el creixement en 
la partida pressupostària de la renda garantida de ciutadania, vinculada a dos unitats 
–ja els hi he explicat–, economia social i prestacions, depenent de si és complement 
o si és global. Són 125 milions d’euros més. Tres milions d’euros més destinats al 
SIOAS, els serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de 
les persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental, i mesures d’activació 
d’inserció. 



DSPC-C 435
4 de febrer de 2020

Sessió 23 de la CTASF  11 

Trenta-tres milions d’euros més d’increment destinats als centres especials de 
treball per donar compliment a l’increment del salari mínim interprofessional. Ara 
haurem de tornar a parlar amb el Govern de l’Estat perquè aquesta última aprovació, 
que s’ha fet just avui, aquest cop sí que incorpori el que ha d’incorporar, que és la 
visió en la seva afectació dels centres especials de treball. 

Un milió d’euros per a l’increment i l’estabilització dels nous inspectors i ins-
pectores de treball que ha de tenir la Generalitat. A partir d’aquí, això què ens ha 
de permetre? Un, en matèria d’actuacions inspectores, incrementar. Saben que hem 
incrementat, que encara que hem estat amb pròrroga pressupostària hem fet una 
bona feina per part de la inspecció per assegurar els drets de les persones. També 
–i això també ho dic en veu alta, i s’ha de recordar–, la inspecció també és un aliat 
per al teixit empresarial, perquè li assegura que la competència és lleial, que no hi 
ha competència deslleial. 

Altres elements. Com assegurem les 16.230 persones que treballen en els centres 
especials de treball, persones treballadores amb discapacitat? Com continuem tre-
ballant en aquell que per nosaltres també és un èxit de la renda garantida?, que és: 
les persones que a partir de les accions d’inserció laboral han pogut incorporar-se 
al mercat de treball i han pogut deixar de tenir aquesta prestació. Per què? Perquè 
en el fons tots i totes el que volem és poder tenir una vida digna a partir de la nostra 
feina. I això és clau. 

Com augmentem les actuacions en matèria d’igualtat, actuacions en matèria de 
seguretat i salut? La conversió que fem des de la Inspecció de Treball de contractes 
temporals i indefinits, a partir de l’acció inspectora, són elements claus; els dictà-
mens emesos pel Consell de Relacions Laborals. Són exemples de com des d’aquest 
àmbit el que fem és millorar el dia a dia de les persones en allò que és la quotidia-
nitat de les persones, que és l’àmbit del treball. 

«Promoció de l’autonomia personal.» Aquí hi ha tota la part de dependència, tota 
la part de discapacitat, de persones amb discapacitat, etcètera. Incrementar els re-
cursos per a l’atenció a les persones en situació de dependència i discapacitat, també 
a les seves famílies; promoure la plena inclusió social de les persones amb discapa-
citat; millorar l’atenció i el suport a les persones que viuen en serveis residencials; 
reduir el temps d’espera en la valoració del grau de les persones amb dependència o 
de les persones amb discapacitat, agilitzant els circuits d’atenció a les persones i la 
transició entre serveis. És un dels aspectes que tenim entre cella i cella. Aquí, fent 
una bona millora dels circuits podem reduir els temps d’espera. Actualitzar i millo-
rar els models d’atenció en l’àmbit dels serveis socials, amb una lògica. 

Polítiques quilòmetre zero, facilitar la vida independent i la permanència en el 
teu entorn familiar i comunitari. Això, com ho volem fer? Doncs amb les següents 
prioritats: 34,5 milions més com a previsió d’execució. Ja saben que això és una 
despesa garantida; saben que aquest departament segurament és el departament que 
té més elements de drets subjectius, i això significa que al final de l’any –i ho hem 
fet i ho continuarem fent–, si hem de moure partides o hem de demanar fons de 
contingència per assegurar aquests drets, s’asseguren entorn dels serveis d’atenció  
domiciliària. Aquí és on hem tingut un increment més gran, als serveis d’aten- 
ció domiciliària.

Quinze milions d’euros més per a l’actualització de tarifes de dependència i de 
discapacitat. Aquí em paro una estona. Som conscients que el gran repte que tenim 
en matèria d’autonomia personal, de dependència i de persones amb discapacitat són 
els molts anys que hi ha hagut de congelació de tarifes. Nosaltres ja ho podem dir: no 
hi han hagut deu anys de congelació de tarifes en el sector de la discapacitat. Amb 
pròrroga pressupostària hem pogut fer una millora de tarifes. No la necessària, però  
l’hem pogut fer. També hem pogut fer una millora en les tarifes de dependència, 
entorn d’un objectiu que tenim com a departament. Perquè som conscients que, al 
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final, la despesa és la mateixa, o és molt similar, que és anar a la conversió del grau 
dos en el grau tres. 

A partir d’aquí, què situem en aquests pressupostos i de quina manera ho situem? 
Situem un mínim de 15 milions d’euros amb partida pressupostària específica per 
a aquest any, però en un global de 90 milions d’euros per a quatre anys, per poder 
iniciar el que hem parlat amb el sector, que és un full de ruta que ens permeti re-
vertir aquests anys, i que ens permeti –i també ho dic en veu alta– la millora de les 
condicions laborals de les treballadores –perquè són treballadores en la majoria dels 
casos– del sector. Ens ho ha de permetre. El sector ens va demanar una cosa: que 
el 2019 es veiés aquesta voluntat. Vam aconseguir fer-ho, amb pròrroga pressupos-
tària. Pensem que és un bon punt de partida a l’hora de poder-ho afrontar, de poder 
debatre. 

Ja no ho fem com el que vam fer l’any passat, que és: aquests exercicis, que són 
responsabilitat de cadascú –i aquí assumim les nostres responsabilitats–, de cercar de  
quina manera podem fer front a aquesta realitat. Ara, també ho situo, i ho situo  
de forma molt clara: no ens en sortirem, en aquest àmbit, si no hi ha una veritable 
honestedat de que el sistema no s’aguantarà perquè s’està incomplint la base del sis-
tema quan es va generar, que era el finançament 50/50; que era l’esperit que es va 
fer. Senyors i senyores, l’any passat, el 2019 –i em corregirà la Montse, que és qui ho  
té controlat, allò, al dedillo–, de tota la inversió que es va fer en dependència, úni-
cament van arribar 172 milions d’euros de l’Estat –oi, Montse?. (Pausa.) Sí–; 172 
milions d’euros de l’Estat. De copagament, van ser superiors als 300 milions. I tota 
la resta va ser inversió que va fer el departament, que va fer la Generalitat. 

Necessitem honestedat, entorn d’això. Perquè tenim molts reptes, i o els abordem 
o no ens en sortirem. I ho dic així de clar, amb aquesta contundència, però crec que 
de tant en tant s’ha de ser contundent i dir-ho. A partir d’aquí, en aquests pressu-
postos hi ha partida específica. La treballarem conjuntament, la treballarem conjun-
tament amb el sector. Ens van demanar... El sector voldria més; està claríssim, és 
el que li pertoca. Tots els sectors. Vostès són diputats i estic segur que van en més 
d’una o de dues o de tres comissions, a tot arreu. Ara, s’ha d’abordar. Però he situat 
el problema de fons. I estic segur que podem generar un canvi entorn d’això. Perquè 
pertoca fer-ho, perquè és el repte més important que tenim com a país. 

És que actualment un de cada cinc catalans i catalanes té més de seixanta-cinc 
anys. Si les evolucions demogràfiques continuen en la línia, la perspectiva és que en 
quatre anys serà un de cada quatre. I això també ens fa pensar –i ens ha de fer supe-
rar– quin tipus de política fem. La resposta no podrà ser institucionalitzadora, però 
no podrem ser naïfs. En certs moments, necessitem resposta institucionalitzadora. 
Crec que és un element clau. 

Un milió i mig per iniciar el desplegament del servei d’assistent personal, un 
element que per nosaltres és un valor afegit. Teníem la prova pilot entorn de les per-
sones amb discapacitat física. L’hem superat. Ara comencem a treballar entorn de 
les persones amb discapacitat intel·lectual. És un element clau, perquè si pensem en 
l’autonomia personal, si pensem en l’empoderament, és una figura que pot donar una 
resposta espectacular. 

51,22 milions d’euros d’increment per a la normalització de l’augment de places 
residencials, places d’atenció diürna, per a la millora del seu finançament, incloent-
-hi la millora dels nous concerts en la gestió delegada de les residències públiques. 
I 21,8 milions en l’increment de les prestacions econòmiques de la LAPAD.

Aquest és un àmbit que, per poc que parlis, parles de molts, molts milions d’eu-
ros. Per això he volgut ser molt honest i situar on està l’arrel del que ha de ser la su-
peració i la sostenibilitat d’aquest sistema, i crec que l’hem de situar de forma molt 
clara. A partir d’aquí, el treballarem. Mai com en aquest pressupost hi havia hagut 
una inversió tan elevada. I, si se n’adonen, parlo d’inversió; en cap moment parlo de 
despesa, parlo d’inversió. Mai com a aquest pressupost hi havia hagut una inversió  
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i una aposta tan gran pel sector. Ara, el creixement tendencial..., les mateixes ne-
cessitats ens superen. I això s’ha de situar. Per això necessitem un canvi global del 
sistema o, com a mínim, que es compleixi l’esperit amb el qual es va crear. 

Indicadors. En podríem parlar, però en parlaré d’un, perquè crec que exemplifica 
molt el treball que s’ha anat fent des d’aquest departament. Un treball que, a vega-
des..., i no som un departament de molt de soroll, de molt de focs artificials, però 
crec que hi ha un aspecte clau. Si ho veuen, aspirem a 9 milions d’hores de servei 
d’atenció domiciliària en l’àmbit de dependència, del SAD Dependència. Volen sa-
ber, el 2017, amb els pressupostos del 2017, quin era l’objectiu? 5.740.000 hores 
de SAD Dependència. Això significa un increment de 3.260.000 hores de SAD 
Dependència. Que és una obligació; ho treballem amb els ens locals per via del con-
tracte programa. Però crec que és un exemple de cap a on estem anant com a model: 
garantir la possibilitat d’envellir al teu barri, al teu poble, i com fer-ho per aquesta 
via. Crec que aquest increment explica especialment alguns dels aspectes claus del 
que és la inversió en matèria de dependència. 

Després situo també alguns altres àmbits que crec que tenen molta importàn-
cia. Aspirem a 41.448 infants i famílies atesos en els centres de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç, més coneguts, al final, com CDIAP. Tenim un model que 
està reconegut: el dels CDIAPs. És un model del qual crec –i no crec que el depar-
tament, crec que tots i totes– podem tenir més autoestima, perquè és un molt bon 
model. Crec que és un bon exemple. Beneficiaris de la LAPAD, 108.344, i en po-
dríem parlar molt. 

«Inclusió social, voluntariat i lluita contra les desigualtats»: 350,47 milions d’eu-
ros, un increment del 40,8 de la despesa sobre el 2017. Aquí hi han dos programes. 
El que els dic: al final, nosaltres no tenim calaixos estancs. Aquí hi ha el programa 
d’«Inclusió social i lluita contra la pobresa» i el programa d’«Acció cívica i volunta-
riat». Què pretenem? Millorar la inclusió i la cohesió. Cada cop ho tenim més clar, 
no es pot parlar de polítiques socials sense perspectiva comunitària. Impulsar –tots 
vostès el coneixen– el Pla estratègic de serveis socials, un element clau per a aquest 
departament. Saben que hem finalitzat el procés participatiu. La setmana passa-
da es va presentar el document en el Consell General de Serveis Socials, on tenim 
tots els agents i tots els actors involucrats. Estem fent les últimes modificacions que 
se’ns van demanar en aquest. A partir d’això, amb el document tancat amb tota la 
participació, fem la memòria econòmica per poder-lo tenir tancat aquesta primave-
ra. Pensem que és un element que, si som capaços de fer-lo –i crec que per ara ho 
estem fent– amb aquest consens per part de tots els sectors, de tots els agents, és un 
element clau entorn del canvi de model en els serveis socials, d’aquesta visió uni-
versalitzadora dels serveis socials, d’aquesta visió d’enfortiment dels serveis socials. 

L’atenció primària, l’enfortiment de l’atenció primària i els serveis socials. Aquí 
un reconeixement al treball que va fer la consellera Bassa amb el contracte progra-
ma anterior a l’hora de fer complir, finalment, les ràtios de professionals, d’educa-
dors, educadores socials, de treballadors, treballadores socials en l’àmbit dels equips 
bàsics de serveis socials. Enfortir el model català d’associacionisme i voluntariat. 
Augmentar el suport als municipis mitjançant el contracte programa. Per nosaltres 
és un instrument clau, és un instrument que ens permet un treball conjunt mà a mà 
amb tots els ens municipals, i n’estem orgullosos. Amb el decret d’estratègies ter-
ritorials del SOC anem cap a un model de contracte programa. Si tenim bona ex-
periència en el contracte programa de serveis socials, pensem que pot ser una bona 
iniciativa en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.

Com es visualitzen aquestes prioritats? Amb un increment de 9 milions i mig 
en el contracte programa amb els ens locals, per atendre l’increment retributiu del 
personal dels serveis socials bàsics, transport adaptat, les ajudes d’urgència social, 
Pla de pobresa energètica, i sent conscients d’una realitat: que ara mateix estem en 
el contracte programa prorrogat. Estem en la fase de negociació amb les dues enti-
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tats municipalistes, i crec que el podrem encara millorar més, el nou contracte pro-
grama. 

Un milió d’euros per a l’impuls de l’estratègia catalana de lluita contra el sen-
sellarisme. Crec que tots i totes vostès són conscients que està variant el perfil dels 
sensellar en aquest país i que ens pertoca que l’estratègia catalana sigui cabdal a 
l’hora d’afrontar aquest repte. 

8,9 milions d’euros més per a l’ampliació de la prestació per a joves extutelats 
fins als vint-i-tres anys. Això ho coneixen perfectament. Vam tramitar la modifica-
ció de la Llei de prestacions socials en aquest Parlament. Hi ha una reducció del re-
quisit, i tenim aquesta previsió inicial del que és un dret subjectiu, ho situo, amb el 
qual cobrirem el dret subjectiu, perquè és el que fem sempre. 

Altres aspectes: 21,7 milions d’euros més com a increment tendencial que hem 
tingut dels pisos entre setze i vint-i-un anys vinculats a programes d’inserció laboral 
i pisos per a majors de divuit anys. Saben que el repte no és únicament fins als divuit, 
el repte és més enllà dels divuit. Estem orgullosos de ser un territori que té polítiques 
més enllà dels divuit –únicament n’hi han dos a l’Estat espanyol. Però ho situem: hi 
ha aquest increment tendencial del que hem anat creant, i després un increment de 
nous pisos de setze a vint-i-un anys, que representen 9,2 milions d’euros més. 

44,6 milions d’euros per a la normalització dels complements de prestacions 
de la renda garantida. Aquí hi ha el que els situava: hi ha una part de la renda ga-
rantida que són els complements a pensions no contributives i a altres pensions 
estatals. A nosaltres ens agradaria no complementar-les, i no perquè no vulguem 
complementar-les, sinó perquè aquestes tinguessin unes quanties que permetessin 
el que aquest Parlament ha decidit com una quantia per poder tenir una vida digna. 
Esperem que es pugui visualitzar, perquè això significarà que hem millorat aquest 
dret. I això, amb les dificultats..., i ho saben perfectament, els hi hem explicat, el 
departament els ha explicat que sempre tenim dificultats amb aquests complements 
perquè, depenent de com, pot fer que la persona perdi el dret a cobrar aquesta pres-
tació, i és el que no voldríem. 

2,9 milions d’euros en inversió i millora d’equipaments cívics del departament, 
d’equipaments que estan en la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària. 
Equipaments que són claus, que ens fan arrelar i ens donen capil·laritat en tot el ter-
ritori –centres cívics, etcètera. 

0,6 milions d’euros més per implementar el nou model d’acció comunitària inclu-
siva. El que els deia: no podem parlar de polítiques socials sense acció comunitària.

A partir d’aquí, tenim una sèrie de dades que mostren un increment, i un incre-
ment molt important, i aquí els situa alguns exemples: 4.800 joves atesos a l’Àrea 
de Suport de Joves Tutelats i Extutelats el 2017; l’objectiu eren 2.398. L’hem doblat. 
Tres mil sis-cents joves extutelats beneficiaris de prestacions econòmiques. És el 
primer càlcul; després, si augmenta, augmenta, perquè és un dret subjectiu, i és així. 
El 2017, la previsió era 1.097; això significa més que triplicar-la. Nou-centes places 
d’habitatges per a joves extutelats; el 2017 en teníem 359. Crec que això ens fa veu-
re els nivells dels reptes però, també, els nivells en què avancem i avançarem amb 
aquests pressupostos.

Altres indicadors que no em vull deixar: infants i joves vulnerables beneficiaris 
de beques per a activitats de lleure –pot semblar un àmbit petit, però també neces-
sari–, 8.540; usuaris del projecte Òmnia, 44.500. Són exemples de com aquestes 
xifres tenen noms i cognoms concrets de persones, a les quals pot donar resposta a 
les seves necessitats. 

En un altre àmbit, el «Suport a les famílies», 10,81 milions d’euros, un increment 
d’un 11 per cent. Millorar el suport a les famílies, amb una especial incidència a les 
famílies nombroses i les famílies monoparentals. 

Potenciar la participació activa de la gent gran. Això jo ho tinc molt incorporat; 
m’ho recorden cada cop que vaig al Consell de la Gent Gran d’aquest país. No volen 
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que quan parlem de gent gran únicament parlem de dependència. I ens ho diuen de 
forma molt activa, ens ho recorden de forma molt activa. I també ens situen un altre 
gran repte, que és prevenir, detectar i erradicar les situacions de maltractament a la 
gent gran. Saben que estem treballant conjuntament amb Justícia una modificació 
del Codi civil que permeti treure la legítima a aquell que fa maltractament psicolò-
gic a la seva persona gran –mare, pare, avi i àvia–, de cara a empoderar la gent gran. 

Acompanyar i assessorar i enfortir i empoderar les famílies. Treball preventiu 
en la criança dels fills, en la parentalitat i maternitat positiva i en la igualtat. Si fem 
un bon treball preventiu, el que fem és evitar situacions dures en un moment donat. 
Per això, 340.000 euros, per consolidar els serveis d’orientació i acompanyament a 
les famílies, el SOAF, mitjançant el suport dels ens locals. Per això, mig milió d’eu-
ros més en programes de suport a les famílies. Per això, 900.000 euros més en els 
programes «L’estiu és teu», «Vacances en família» i els programes Respir. Per això, 
600.000 euros més per a prestació per fill a càrrec –saben que aquí hi ha una limi-
tació segons els ingressos de la família. I, a partir d’aquí, el que volem són 22.800 
nous títols de família nombrosa i monoparental, quatre mil famílies ateses en els 
serveis d’orientació i acompanyament a les famílies, el SOAF; en el 2017,  n’ateníem 
2.600; crec que mostra aquesta aposta d’aquest departament. I també situem un 
element, la part que treballem amb les entitats de gent gran, en la promoció de les 
persones grans actives, setanta subvencions a entitats; en la promoció de la lluita 
contra la violència i el maltractament de les persones grans, onze. Segurament, en 
un departament que mou un pressupost que és el tercer pressupost de la Generalitat, 
pot semblar molt petit, però per nosaltres és important, i és important un reconei-
xement d’una de les coses que ens situa el Consell de la Gent Gran del nostre país 
–i el meu secretari em va dient que m’espavili, perquè queda bastant i ja ha passat 
bastant temps; m’espavilo.

L’àmbit d’atenció a la infància i a l’adolescència, 305,88 milions d’euros, un crei-
xement de gairebé un 30 per cent de la despesa, de la inversió. Repensar el sistema 
d’atenció a la infància i a l’adolescència; si m’ho permeten, és que l’estem repensant per  
una qüestió de necessitat. I la diputada deia sempre «és que l’hem de repensar con-
tínuament». Els perfils dels infants i dels joves que atenem són diferents, són diver-
sos, i això és re..., significa aquesta capacitat. Al centre en l’emancipació dels joves 
tutelats aquest és el gran repte. Si fem bé això, fem molt bé i donem molt sentit a la 
feina que hem fet prèvia.

Implementar el programa de Mentoria d’adolescents i joves migrats sols. Per 
desgràcia –ho saben perfectament–, les ideologies de l’odi i els discursos de l’odi 
fan el que passa. Ahir mateix ho vam viure en un barri de Badalona –ahir mateix 
ho vam viure en un barri de Badalona–, és el que passa quan aquestes ideologies de 
l’odi tenen camp per córrer. I, si m’ho permeten, també quan aquells que en principi  
no tenen ideologies de l’odi compren el seu relat mental. Hi pensem, hi pensem  
i reflexionem tots plegats. 

Promoure l’acolliment familiar. Un element que ha sortit en més d’una ocasió en 
aquest departament: la unitat integrada d’atenció de les víctimes d’abusos sexuals. 
Tenim ja contractat el personal. Estem en l’element de l’edifici, ja podrem tenir-ho, 
serà una realitat, el projecte Barnahus. I ho dic amb una il·lusió absoluta. El treball 
que estem fent amb Save the Children va avançant. Crec que serà un element refe-
rencial –crec que serà un element referencial. 

Reforçar els serveis de dinamitzadors cívics per a la integració dels joves migrats 
sols. I, mirin, aprofito per fer una reflexió. Nosaltres tenim la competència entorn de 
l’acolliment de qualsevol menor d’edat que està en situació de desemparament en el 
nostre país. Però també som conscients de la nostra responsabilitat entorn de la lleial-
tat institucional més enllà de les nostres competències. Vam decidir crear una adden-
da del contracte programa entorn d’un àmbit d’acció comunitària en les ciutats, i de 
finançar-la al cent per cent. Per què? Perquè, més enllà dels colors polítics, necessitem 
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lleialtat institucional. I nosaltres som conscients de que s’havia d’abordar i poder ge-
nerar mecanismes que facilitessin el treball dels ajuntaments entorn dels joves, de les 
entitats gestores, dels serveis comunitaris que tenen, etcètera. Podríem haver fet que 
no, perquè no és competència, però ho vam fer. Per què? Perquè teníem lleialtat insti-
tucional. És la reflexió que els fèiem, que els feia abans, sobre el sector de dependèn-
cia. Crec que ens cal més lleialtat institucional, perquè és que si no, no ens en sortim, 
en reptes que són compartits –que són compartits–, més enllà de les competències  
i més enllà dels colors polítics.

Com ho visualitzem? 56,27 milions d’euros només per a la normalització del 
cost dels centres i pisos d’atenció a la infància i l’adolescència, dels centres propis 
de gestió delegada i centres concertats. Ho hem anat fent, però poder-ho fer amb 
pressupost consolidat, poder-ho fer sense haver esgotat el crèdit... Ja sé que vostès 
no ho entenen, però, per als que ens toca, tenir en compte la maquinària interna  
és una diferència brutal. 

1,5 milions per a la creació d’un nou centre residencial d’educació intensiva; 
880.000 euros per a l’increment de la prestació per acolliment d’infants i adolescents; 
4 milions d’euros per reforçar els serveis d’ens locals, els dinamitzadors cívics; 1,2 
milions d’euros més per a l’increment retributiu dels EAIAs; mig milió d’euros per a 
la unitat integral d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals. És un exemple. 

Avanço, no em paro en els indicadors, perquè crec que vaig just de temps, i per 
no posar en un problema la presidenta. 

«Joventut»: 34,12 milions d’euros, un 11 per cent d’increment. Emancipació, ele-
ment clau. Vetllar per l’equitat de les polítiques de joventut. Ara estem en l’elabora-
ció del nou Pla nacional de joventut. Canviarà la mirada que hem fet, perquè pertoca 
canviar-la, entorn dels joves d’aquest país. I pertoca que la mirada sigui des de l’Ad-
ministració? No, sinó que la mirada vingui directament.

Ampliar la xarxa pública d’albergs, enfortir el lleure educatiu. El pla de retorn 
de joves, un element que en alguns casos ha sortit en aquest Parlament. Per a aquest 
pla, 2,5 milions d’euros d’increment. Per al contracte programa amb els ens locals 
per a polítiques de joventut, 600.000 euros d’increment. 

Quatre milions d’euros d’increment per al foment del turisme juvenil i social amb 
l’Agència Catalana de Joventut. Som una singularitat. Tenim una Agència Catalana 
de Joventut, amb una xarxa d’albergs, amb un pla de foment del turisme des d’una 
perspectiva social. Cuidem-ho, cuidem això –cuidem això. Sembla molt petitó en 
aquest departament, però cuidem-ho. És una diferència que crec que val la pena.  
És que 362.000 usuaris del Xanascat, de la xarxa d’albergs juvenils, és que és molt 
potent –és que és molt potent.

Anem-hi. «Migracions, ciutadania i interculturalitat»: 13,09 milions d’euros, 
creixement del 43,7 per cent. 

Pacte per la interculturalitat. Ja el coneixen, no m’allargaré. I, a part, l’explica 
molt millor el secretari Amorós que el que puc explicar-ho jo. 

La lògica del país d’acollida. Defensar la igualtat de tracte; hem de combatre to-
tes les discriminacions –parlàvem abans dels discursos i de les ideologies de l’odi. 
Acollir, però acollir amb els pobles i ciutats. És que..., acollir entre tots, és de l’úni-
ca manera... 

Treballar per a la convivència en el món local. Com ho visualitzem? 1,7 milions 
d’euros més d’increment per al servei d’acollida. 

Formació en llengua. Conèixer la llengua és una passa potentíssima per a la in-
clusió i per a les possibilitats i les oportunitats de les persones. 

Coneixement de la societat, coneixement del món del treball. 0,45 milions d’eu-
ros per al programa de Millora de l’èxit educatiu, adreçat a alumnes i famílies d’ori-
gen migrant. 

El mig milió d’euros que destinem a l’Acol. És petitó però és una excepció. No hi 
ha cap autoritat laboral en tot Europa que faci l’Acol, que faci aquests plans d’ocu-
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pació, que permeten alhora que les persones regularitzin la seva situació, complei-
xen els requisits legalment, estan en situació de vulnerabilitat... Doncs superem una 
vulnerabilitat que va lligada a la Llei d’estrangeria, regularitzem-la. Això també 
ho fa l’Ajuntament de Barcelona, però com a autoritat laboral no n’hi ha cap altra a 
Europa.

1,56 milions d’euros per a l’increment en el suport als ens locals per a polítiques 
d’acollida i interculturalitat. 

Ho veuen? En tots els àmbits tenim una lògica de treball amb els ens locals. 
Anem-hi. «Igualtat LGTBI i lluita contra les violències masclistes.» El que els 

deia, el percentatge d’increment més elevat, 65,2; 20 milions d’euros per millorar 
els mecanismes per prevenir, detectar i erradicar la violència masclista, per reforçar 
la xarxa d’atenció integral a les víctimes, per desplegar en la seva totalitat la xarxa 
d’atenció integral LGTBI, per a la implementació i avaluació dels plans d’igualtat 
a les empreses i la posada en marxa de l’eina de registre salarial a les empreses. 
Aquesta serà molt potent, una eina de registre salarial que ens permeti veure quina 
és la bretxa salarial a cada empresa. 

Com ho visualitzem, de quina manera, quines són les prioritats i com s’expressen 
pressupostàriament? 1,5 milions d’euros més per a quinze nous pisos pont per a dones 
que han patit violència masclista. Saben què significa, això? Significa això que aca-
barem amb la llista d’espera. És això el que significa, eh? Mirem-nos-ho. 3,2 milions 
d’euros per a vuit nous SIEs; doblarem els SIEs que tenia el sistema. 0,86 milions d’eu-
ros més per a l’increment del finançament en suport dels ens locals per al sistema de 
resposta urgent i situacions de violència masclista; 400.000 euros per al finançament 
dels serveis d’atenció integral LGTBI.

Això què significa? Això significa –i ho diem amb aquesta prudència que ens 
pertoca fer-ho, eh?– que acabarem aquest 2020 podent atendre sis mil dones i fills 
en els serveis d’intervenció especialitzada. Però és que això és amb la prudència que 
significa que els nous SIEs, quan comencen a funcionar, no tenen la capacitat del 
principi. Però és que de cara a l’any que ve ho estarem doblant, perquè ara mateix 
n’ateníem cinc mil, amb el que el doblement n’acabaran representant deu mil. I és 
així. No em pararé més i vaig avançant perquè, si no, em passo. 

Un element que hem introduït, que penso que és interessant explicar, que penso 
que és interessant explicar per què a vegades tenim debats ideològics, lícits i legí-
tims, sobre quin és el nostre model, però que per nosaltres estava molt clar, i per 
això l’hem volgut visualitzar en la presentació. El suport que fem en el tercer sector, 
els 32 milions d’euros que signifiquen el 0,7 d’IRPF, que fem una convocatòria es-
pecífica. Però després hem calculat els 32,4 milions de la COSPE, traient la línia J.  
Això, per als experts... Saben que la línia J és una línia que nosaltres volem elimi-
nar; per això hem fet de quatre anys. Per què? Perquè la volem incorporar dintre de 
la cartera, perquè aquests han de ser serveis que estan dintre la cartera. Però elimi-
nar la línia J són 32,4 milions per al 2020. Aquest és el suport que fem amb aquell 
teixit, amb aquell teixit que, no tenim cap problema en dir-ho, és que hem de tre-
ballar conjuntament, és que ens enforteix, és que hi ha un coneixement, és que hi 
ha una expertesa que volem aprofitar. Si alineem les polítiques, amb la persona al 
centre, ho fem millor. 

I, per un altre costat, la part aquesta que no llueix però que crec que és important 
explicar-la; que no llueix però que és absolutament essencial. I, si m’ho permeten, 
és absolutament essencial en el departament que em pertoca coordinar. La Direcció 
d’Administració General; els òrgans superiors; el que és la planificació estratègica; 
el que és optimitzar els sistemes d’informació, la recerca, la innovació; el que és op-
timitzar els recursos econòmics, materials i humans; el que és la millora de les com-
petències professionals, és un àmbit de què habitualment no en parlem tant, però 
crec que és important que el situem. Són 166,13 milions d’euros, és un increment 
d’un 16,6 per cent. Però això què significa? Això significa que tenim un increment de  
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14,7 milions d’euros per a l’impuls del programa de transformació digital del depar- 
tament: portal únic, simplificació administrativa, tramitació electrònica en línia, tra-
çabilitat de la informació, interoperabilitat de les dades. 

Això, a l’hora de la gestió dels reptes que tenim, és clau. Per això vull expli-
car-ho. I això no llueix i no lluirà a curt termini, però és important. I crec que és 
important que vostès, diputades i diputats, ho coneguin; el que significa l’esforç que 
ha fet aquest Govern de la Generalitat entorn de superar les retallades per als servi-
dors públics. En aquest departament, això significa per a aquest any un increment de  
35,68 milions d’euros en l’augment retributiu dels treballadors i treballadores dels 
serveis públics vinculats al Departament de Treball.

I faig el resum i així deixo tranquil·la la presidenta, que no sap com dir-me que 
acabi. Però crec que valia la pena intentar-ho explicar en la seva globalitat. 

Què els presentem? Un pressupost de 3.448,6 milions d’euros consolidat. Què 
els presentem? Un pressupost que representa un increment de 542,4 milions d’euros. 
Què els presentem? Un pressupost que significa una inversió en polítiques d’atenció 
a la dependència i a la discapacitat de 1.594 milions d’euros. Què els presentem? 
Un pressupost que significa destinar al que ha de ser el canvi de model de les pres-
tacions econòmiques en aquest país, que és la renda garantida de ciutadania, 388 
milions d’euros. Què els presentem? Un pressupost que, per primer cop, incorpora 
pressupostàriament, deixant a part els exercicis que hem fet el 2019 per poder-ho fer, 
una partida específica per a l’increment. Però que, a part, ens comprometem amb un  
acord polític, amb un acord polític amb els comuns, de poder-lo treballar sobre 
aquest element de 90 milions en els quatre anys. Com a punt de partida. Després 
discutirem, debatrem i trobarem el punt de trobada. Saben que puc discutir, saben 
que puc debatre, però també saben que arribarem al punt de trobada. 

306 milions d’euros en polítiques d’atenció a la infància, 43 milions d’euros en 
millora del finançament dels ens locals, 13 milions d’euros –4 milions d’euros més– 
en atenció a la immigració, 1 milió d’euros més per a la Inspecció de Treball. És 
el que presentem. Un pressupost que ha de fer front a molts reptes, al, segurament, 
departament que més reptes li creixen; segurament el departament que més reptes 
té. Ara, un pressupost que és un canvi absolut respecte al que hem gestionat en-
torn d’uns pressupostos prorrogats el 2017; que permet treballar i que permet, amb 
noms i cognoms –com ho he intentat explicar–, afectar molts ciutadans i ciutadanes 
d’aquest país, i, especialment, els ciutadans i ciutadanes en situació de més vulne-
rabilitat. 

Gràcies per la paciència. Disculpin que m’hagi passat del temps. I a la seva dis-
posició per a qualsevol pregunta, per a qualsevol discussió, etcètera.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Sí, s’ha passat una mica del temps, però donada la im-
portància de la compareixença, presentant els pressupostos, la presidència d’aquesta 
Mesa ha cregut oportú deixar-li una mica més de temps, cosa que també facilitarem 
als diferents grups parlamentaris, de ser una mica flexibles també amb el seu temps 
a utilitzar. Disposen de deu minuts, però si necessiten un parell de minuts més la 
presidència també serà flexible, igual que li ha estat al conseller. 

No sé si els grups volen fer un recés, si no, seguiríem amb la comissió. (Pausa.) 
Si no volen fer el recés seguiríem amb la comissió. 

Abans de passar la paraula al Grup de Ciutadans, també voldria donar les gràcies 
a la senyora Pili Peñuelas i a la senyora Marta Mundó, que també han fet tota la com-
pareixença del conseller i que faran també la compareixença dels grups en la llen-
gua de signes catalana, i, per tant, també agrair-los la feina que estan fent en aquesta 
compareixença. 

Sense res més, dono la paraula a la diputada Noemí de la Calle, del Grup de 
Ciutadans.
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Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, conseller... Buenas tardes a todas las 
personas que nos acompañan. 

Conseller, un año más nos traen a debate la ley de presupuestos de la Generalitat 
fuera de plazo, y es la ley más importante que se tramita en esta cámara. Pero su 
desinterés e inacción hacen que desde hace una década empecemos cada año sin 
unos presupuestos que puedan hacer realidad las políticas públicas que necesita la 
ciudadanía. Y no solo llegan tarde, sino que cuando llegan son insuficientes para dar 
respuesta a esas necesidades. 

Nosotros ya les anunciamos que vamos a presentar una enmienda a la totalidad 
de estos presupuestos, y lo hacemos porque estos presupuestos entendemos que son 
injustos y penalizan especialmente a la clase trabajadora, y le explico por qué.

No es ningún secreto que Cataluña es la autonomía que más presión fiscal ejer-
ce sobre las rentas bajas. La carga tributaria en Cataluña para las rentas inferiores a  
33.000 euros es la más elevada de toda España. ¿Quién está friendo a impuestos 
a las rentas bajas? Pues la Generalitat, por ejemplo, con el tramo autonómico del 
IRPF. Esta carga tributaria desproporcionada y constante a las rentas bajas, ¿se ve 
compensada con prestaciones o unos servicios sociales de calidad que atiendan a 
todo aquel que lo necesita? No, porque los indicadores sociales empeoran año tras 
año: aumenta el riesgo de pobreza, aumenta especialmente la femenina, también la 
pobreza infantil, la privación material severa. Seguimos teniendo las peores listas de 
espera en dependencia de toda España mientras aumenta la población entre quince 
y veintinueve años que ni estudia ni trabaja.

Así que tenemos una clase media y trabajadora en Cataluña que se harta de pagar 
impuestos, pero a la hora de buscar plaza en una residencia para personas mayores 
pues tienen que pasar años y años; que pasa por un momento de crisis, se queda sin 
trabajo y sin ingresos y ve cómo la Generalitat le niega el acceso a una prestación 
de mínimos de subsistencia. 

Sin embargo, lo que sí encontramos en estos presupuestos acordados con En 
Comú Podem y Esquerra es que se han aumentado los altos cargos y los asesores 
a dedo, estas partidas concretas. En Podemos decían que venían a luchar contra la 
casta, pero ahora bien que apoyaron los presupuestos, o negocian los presupuestos, 
que la dopan y multiplican. Empezaron diciendo que eran el partido del pueblo, que 
eran los de abajo, que venían a por los de arriba, y ahora resulta que su acuerdo lo 
que sirve es para reforzar las cúpulas y los altos cargos, para blindar y multiplicar 
a los de arriba. Este acuerdo también sirve para aumentar las partidas de organi-
zación de reuniones, atenciones protocolarias, gastos de publicaciones, la burbuja 
informática del CTTI. 

Mientras tanto, en estos presupuestos hay partidas sociales con menos dinero 
que en aquel presupuesto de los recortes que presentó Artur Mas en 2012. Y le voy 
a dar un ejemplo. Este presupuesto contiene 65 millones de euros menos en presta-
ciones económicas para cuidadores no profesionales de personas dependientes, que 
normalmente son mujeres, respecto a aquel presupuesto de 2012, que era el presu-
puesto de los recortes. Claro, luego queremos luchar contra la brecha salarial. Pero 
si recortamos en este tipo de prestaciones a quienes estamos penalizando es a las 
mujeres. Y, eso sí, el 8 de marzo pues se envolverán en la bandera del feminismo 
y gritarán a los cuatro vientos la injusticia de la brecha en las pensiones, pero con 
estos presupuestos lo que ustedes hacen es no solo perpetuarla, sino agrandarla. 
Y es pura hipocresía también que hablen de presupuestos con perspectiva de género 
porque penalizan especialmente a las mujeres, con estos recortes en estas partidas 
concretas. 

Estos presupuestos perpetúan las desigualdades, y lo que no hacen en ningún 
caso es revertir los recortes sociales de aquella época. Y no lo decimos solo noso-
tros, sino también muchas entidades que están dando señales de alarma y están de-
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nunciando la falta de respuesta y soluciones en estos presupuestos. Por ejemplo, en 
políticas para la dependencia. Tenemos las peores listas de espera en dependencia 
de toda España. En Cataluña mueren muchísimas personas tras años en una lista de 
espera sin haber accedido todavía a un recurso, a una prestación o una plaza pública 
en residencia. Y, además, como tenemos la cartera de servicios sociales sin actua-
lizar desde el 2007, estamos trabajando con una cartera diseñada para la realidad 
social de hace trece años. Una consecuencia es que las ratios de personal en las re-
sidencias no están actualizadas. 

Y ¿saben quién paga hasta dejadez, además de las personas mayores que están 
en estas residencias? Sus cuidadores, todas esas personas que trabajan cuidando a 
las personas mayores, y que en mayor parte son mujeres. Y lo pagan con dolor, lo 
pagan llegando a los cincuenta años destrozadas, con patologías derivadas de una 
sobrecarga laboral, que luego, además, no son reconocidas como daños derivados 
del trabajo, con lo cual tienen que seguir trabajando con unos cuerpos que están de-
molidos de la sobrecarga que han tenido que soportar, y aun así tienen que seguir 
trabajando para poder ganarse la vida. 

Los cuidadores son un pilar fundamental de la atención a la dependencia, ya sea 
en los domicilios particulares o en las residencias, porque cuidan la alimentación 
de las personas mayores, les dan apoyo emocional, las levantan, las acuestan, las 
ayudan a asearse. Y ¿qué reciben a cambio? Unos presupuestos que perpetúan ese 
dolor y esa falta de reconocimiento a su labor. Y estos presupuestos no dan respues-
ta a los cuidadores. No dan respuesta tampoco a los usuarios, a esas personas con 
nombres y apellidos que dependen de otras personas para realizar las tareas más 
básicas. Tampoco dan respuesta a las patronales, al tercer sector ni a los colegios 
profesionales. 

Estos presupuestos no aseguran un aumento de la cobertura en la atención a las 
personas mayores, ni de la calidad de la atención, ni la sostenibilidad de los servi-
cios, ni la mejora laboral de los profesionales. Y nos han pedido honestidad respecto 
a la infrafinanciación histórica que tiene la atención a la dependencia. Pero es que la 
infrafinanciación en dependencia la sufren todas las comunidades autónomas, ¿eh? 
Y en otras comunidades autónomas que también sufren esa infrafinanciación –por-
que es para todo el mundo– no tienen el problema que tenemos aquí de las altas lis-
tas de espera que tenemos, porque hacen un esfuerzo –hacen un esfuerzo. 

Cataluña vuelve a perder la oportunidad que sí están aprovechando otras comu-
nidades autónomas en España y que está generando unos retornos muy interesantes. 
Primero, una oportunidad para atender a las personas mayores con la dignidad que 
merecen. Segundo, un retorno en empleo, por ejemplo, porque el envejecimiento de 
la población puede significar también la creación de empleo de atención a las perso-
nas mayores y que ese empleo pueda ser de calidad. Y tercero, por otro lado, se está 
dejando perder la oportunidad de apostar por una de las inversiones públicas que 
genera mayores retornos económicos, ya que aproximadamente el 40 por ciento del 
gasto público en la atención de personas mayores se reinvierte otra vez al Estado en 
virtud de los impuestos: la seguridad social, el IRPF o el impuesto de sociedades. 

No vemos que estos presupuestos sirvan para mejorar tampoco el desequilibrio 
territorial tan grande que hay en recursos para la dependencia ni para mejorar la 
planificación y distribución de estos recursos. 

Por otro lado, ¿sirven estos presupuestos para dar respuesta a la alta tasa de po-
breza infantil, que no deja de subir cada año en Cataluña? No, porque la inversión 
en infancia en este presupuesto, por muchos indicadores diferentes que utilicemos, 
sigue estando por debajo de la media española y a años luz de la europea, la inver-
sión europea en infancia. Así que jamás, así, si seguimos esta línea, jamás vamos a 
asegurar la igualdad de oportunidades en la infancia. 

Por otro lado, estos presupuestos tampoco cumplen con la Ley de infancia, que 
dicta que los menores tutelados por la Generalitat en su mayor parte deben estar en 
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familias de acogida, en vez de en centros. Y la partida que ustedes presupuestan 
para acogida de menores en familia es claramente insuficiente. Sí, la han aumentado 
un poquito, pero es claramente insuficiente. Y nosotros entendemos, desde el Grupo 
Parlamentario de Ciudadanos, que estos presupuestos lo que hacen es perpetuar este 
sistema. Este sistema que no deja de ser, en cierto modo –no en todo, pero en cierto 
modo–, un negocio que algunos tendrían montado, por el cual hay una causa abier-
ta en los tribunales, ¿eh?, ya que parece ser que hay sociedades mercantiles que se 
estarían enriqueciendo con el dinero que debería destinarse a cuidar de los menores 
tutelados por la Generalitat.

Y dígame, conseller, porque hace mucho tiempo que nosotros nos lo pregunta-
mos: ¿por qué siguen obstinados en no fomentar la acogida de menores en familia y 
por qué a las pocas que lo hacen actualmente solo les dan trescientos euros al mes por  
niño para ayudarlas con los gastos, mientras que a los centros se les paga cuatro mil 
euros al mes por niño? ¿Se va a aumentar..., este va a ser el año en el que se vaya 
a aumentar esa prestación a las familias que están acogiendo a menores tutelados? 
Porque, de verdad, nos gustaría que hoy pudiésemos salir de aquí con una respuesta 
positiva. 

Decían que había que repensar el sistema de protección a la infancia, y nosotros 
decimos «por supuesto», pero es que hay que empezar por esto, por apostar por la 
acogida de menores en familias, más que en centros, tal y como dice la Ley de in-
fancia. Nosotros sospechamos que desde hace décadas interesaría marginar la aco-
gida en familias para seguir adjudicando contratos a centros, algunos de ellos en los 
que algunas personas con carnet de partido se estarían lucrando desde la época del 
tripartit. Y vaya por delante que, por supuesto, el ánimo de lucro no..., o sea, no está 
en las entidades, sino que en las personas que estarían detrás de algunas de ellas. 
Repito: con carné de partido. Y en algunas muy concretas de ese entramado de em-
presas que está siendo investigado por los tribunales. Y lo quiero recalcar porque 
ya me los conozco, que intervendrán diciendo: «¿Es que está usted acusando a los 
profesionales?» No, no. Los profesionales hacen una gran labor en los centros con 
las pocas herramientas que tienen, ¿eh? En todo caso, los que no estarían haciendo 
bien su trabajo son algunos gestores muy concretos, que no estarían regidos por el 
interés superior del menor, sino por intereses personales.

Ya que hablamos del uso irregular de fondos públicos, también déjeme insistirle 
una vez más que muchos catalanes aún están esperando a que usted, como actual 
titular del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, hubiera hecho todo lo po-
sible por recuperar los fondos de las políticas sociales que se destinaron al Uno de 
Octubre o a fines que no tenían nada que ver con el bienestar de los ciudadanos, 
fondos que una vez recuperados se podrían haber incluido en estos presupuestos. 
Por ejemplo, para aumentar el número de plazas de acogida para mujeres víctimas 
de violencia machista –y acabamos de hablar de ello. 

En Cataluña solo tenemos 3,42 plazas de acogida por cada cien mujeres con or-
den de protección, cuando la media española es de diez. Nosotros le queremos pre-
guntar que por qué no destinan suficiente dinero a una partida para aumentar estas 
plazas de acogida e igualarnos a la media española. Porque en su intervención usted 
ha hecho un discurso triunfalista, diciendo que íbamos a acabar con la lista de es-
pera. Nosotros entendemos que lo que ustedes han presupuestado no da para acabar 
con las listas de espera. 

Y en el powerpoint este que nos han presentado han hecho una trampa. (L’oradora 
mostra un full a la cambra.) Ustedes incluyen 12,7 millones para violència masclis-
ta y se olvidan de decir que este dinero no lo están poniendo ustedes, este dinero 
viene del pacto de estado. Claro, estamos vendiendo aquí como si ustedes hubieran 
presupuestado esto, pero este dinero no viene de ustedes, viene del pacto de estado. 
Y además el pacto de estado, si nos lo leemos, ese pacto de estado..., en teoría ese 
dinero no se puede utilizar para pagar recurso..., o sea, para pagar infraestructura; 
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tiene que destinarse para otras cosas. El dinero para infraestructura, para pisos de 
acogida, para centros, tiene que salir del presupuesto de la Generalitat, no del Pacto 
de estado contra la violencia machista. 

Por otro lado, estos presupuestos, pues, como decía, no plantean ninguna mejora 
más allá que la de utilizar los fondos que llegan del Estado para la lucha contra la 
violencia de género, y eso lo que hace es demostrar que para ustedes no es una prio-
ridad. Y, miren, haciendo números..., además a simple vista. Están destinando más 
fondos al CNI catalán, para que el señor Puigneró juegue a los espías, que a la lu-
cha contra la violencia machista; destinan más dinero a promoción de la lengua que  
a políticas de juventud; destinan más dinero al CTTI que a la renta garantizada de 
ciudadanía.

Y miren –sí, termino rápidamente, en medio minuto–, la partida destinada a la 
renta garantizada de ciudadanía no es suficiente, porque, con los datos de pobreza 
que tenemos actuales, es imposible que esa partida cubra el acceso a la prestación 
de todas las personas que tendrían derecho a percibirla. Y ni mucho menos es sufi-
ciente para abordar la ampliación de la compatibilidad de esta renta garantizada de 
ciudadanía con las rentas del trabajo a tiempo parcial que mi grupo parlamentario 
lleva pidiendo desde ya la fase de ponencia de la ley. 

No podemos apoyar estos presupuestos. Y, como ya le hemos anunciado, presen-
taremos una enmienda a la totalidad, que no deja de ser una enmienda a la totalidad 
a su gestión, una gestión totalmente alejada de las necesidades de la ciudadanía, y 
una gestión que no solo no da respuesta a los problemas reales, sino que lo que está 
haciendo es cronificarlos.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per la seva exposició d’aquests pressupos-
tos. També a totes les persones del departament que ens acompanyen i a les entitats que  
han volgut venir a veure aquesta presentació d’aquests pressupostos autonòmics, 
que, per fer una mica de context, neixen d’un govern trencat, d’un president desau-
toritzat i d’una legislatura esgotada. 

Vostès s’afanyen en dir que són necessaris per a Catalunya. I tant que són ne-
cessaris per a Catalunya. Tan necessaris com ho eren l’any 2018 i 2019, i no els van 
presentar. Ara tenen pressa perquè, electoralment –i en aquesta situació ens hi han 
posat vostès–, els interessa donar la imatge que amb aquests pressupostos es soluci-
onaran els problemes socials de Catalunya, i això no és cert. No és cert que hi hagin 
3.000 milions d’euros de més, nous, als pressupostos, perquè la major part d’ells ja 
se’ls han gastat. A més, són uns pressupostos que ningú sap qui els gestionarà. No 
es tracta de jugar a posar diners en partides, es tracta de gestionar-les, i vostès apro-
varan, o no, uns pressupostos perquè els gestioni un altre govern. Quan un president 
dona la legislatura per acabada el que ha de fer és posar les urnes. I hagués estat 
més raonable convocar eleccions, i que el pressupost el fes qui tingués l’encàrrec de 
governar Catalunya en els propers anys. 

Després d’analitzar aquests pressupostos autonòmics, sobta que els comuns els 
hagin pactat amb vostès, perquè, des del nostre punt de vista, són socialment insu-
ficients i legitimen un govern que agonitza. Són uns pressupostos amb molt poca 
ambició de país. 

Ens expliquen que el seu departament disposarà de 3.411 milions d’euros, 529 
milions d’euros més que el 2017. I és una veritat a mitges. Realment, el seu departa-
ment disposarà d’entre 55 i 65 milions d’euros més del que es van gastar l’any 2019. 
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Només cal veure el pressupost executat a data de novembre del 2019 que vostès ma-
teixos publiquen. 

Entenc que vostè sigui positiu en l’exposició –només faltaria– d’uns pressupos-
tos que considera molt importants, però els números reals, almenys els que ha fet el 
nostre grup parlamentari, són diferents. Com a mínim, ja no diuen que són els pres-
supostos més socials de la història, que eren els del 2017. Sembla que aquells, molt 
socials, molt socials... al final no han estat molt socials, no? Però vostès aquests els 
distribueixen de forma desigual. Vaig més al detall. 

Polítiques d’infància i família. El 28 per cent dels menors de setze anys a 
Catalunya són pobres. Tenim l’índex de pobresa infantil més alt d’Espanya, i només 
estan pitjor que nosaltres Bulgària i Romania. Fa anys que no tenim cap política de 
família eficaç i innovadora, i aquest pressupost perpetua aquesta situació. 

En el cas d’infància és paradigmàtic. Vostè, ara mateix, té un pressupost total a 
la caixa de 388 milions d’euros, i no se’ls ha gastat. Tant és així que, per a aquest 
2020, li han tret aquests 82 milions d’euros que no s’ha gastat, i han pressupostat 
una quantitat molt semblant a la que es van gastar l’any 2019, és a dir, uns 300 mi-
lions d’euros. És molt greu que la DGAIA, amb la situació social de la infància a 
Catalunya, hagi deixat de gastar 88 milions d’euros, tenint entitats sense cobrar, 
manca de places, menors dormint al carrer i l’índex de pobresa infantil més alt d’Es-
panya. On venen els petits increments? Doncs venen en temes d’infància. En tot cas, 
la prestació de serveis i a les corporacions locals, és a dir, a mantenir el que tenim. 
Correcte. Però no hi ha més que això. 

Anuncien vostès la posada en marxa de la Barnahus. Molt bé. Però això no és 
nou, tampoc. Res específic per combatre la pobresa infantil, cap nova prestació per 
a infància, cap recurs econòmic per desplegar la Llei de drets i oportunitats de la 
infància i l’adolescència, res de nou. I, a més, tenen la cara de dir que inverteixen 
5.534 euros per infant, en una manera de comptar diners que res té a veure amb els 
estàndards de com es comptabilitza la inversió en infància, i que, a més a més, ens 
conviden a que ens hi afegim. Per tant, si ens hi hem d’afegir, hem de saber com  
es calculen aquests 5.534 euros. Que, si és cert, és pitjor encara, perquè hi destinem 
recursos i no som capaços ni de reduir els alts índexs de pobresa infantil al nostre 
país.

Pot explicar-me, senyor conseller, per què a data de novembre del 2019 només 
s’han gastat el 52 per cent del pressupost d’«Atenció a la immigració» i el 34 per 
cent de la partida en «Igualtat i respecte a la diversitat»? Any 2019. Podria dir-me 
que aquestes partides estan sobredotades, però és que per a l’any 2020 les han in-
crementades, en la primera en poc més de 300.000 euros i l’altra amb 23 milions 
d’euros. I no s’havien gastat els diners pressupostats l’any 2019. Per tant, m’agrada-
ria saber què és el que ha passat perquè això succeeixi. 

En polítiques de dones, pel que fa al benestar social, vostès pressuposten 10 mi-
lions d’euros, que és el mateix que es van gastar –hi insisteixo– l’any 2019. No faig 
comparatives amb el 2017, perquè tot puja, evidentment, però sí saber què és el que 
hem gastat i què és el que posem de nou. Per tant, en aquest sentit gastem el mateix. 
Si l’ajuntem amb el que es proposa des de Presidència, el que queda clar –i ho deia 
abans la diputada De la Calle– és que només destinen a polítiques de dones els re-
cursos que procedeixen del Pacte d’estat contra la violència de gènere.

Sector de dependència. No hi hauran 90 milions d’euros més. Vostès matei-
xos han dit que seran en quatre anys. Clar, no sabem qui governarà al desembre, 
per tant, d’aquí a saber qui governarà d’aquí a quatre anys, doncs és encara més  
difícil, no? I per a aquest exercici disposaran vostès de 55 milions d’euros més que 
l’any passat. Absolutament insuficient; criticat no només per mi, que també, sinó pel 
conjunt d’entitats del sector. Ni reduirem significativament la llista d’espera, ni el 
nombre de places residencials s’incrementarà significativament, ni millorarem les 
condicions precàries dels treballadors i treballadores del sector, alguns dels quals 
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cobren per sota de l’SMI i altres no arriben ni tan sols als mil euros mensuals. No 
torni a parlar del model centrat en la persona; el que tenim, senyor conseller, és un 
model instal·lat en la precarietat. 

Senyor conseller, quantes residències i centres de dia públics nous farà amb 
aquests pressupostos? Quantes residències i centres de dia nous farà amb aquests 
pressupostos? Zero; 5 milions d’euros per a reformes, zero per a la construcció de 
noves residències públiques. Incrementen en 28 milions d’euros les prestacions vin-
culades a residència, que amb relació al 2019 no és cap esforç sobrehumà. Però ex-
pliqui’m, si us plau, per què novament en aquests pressupostos la quantitat destinada 
a prestacions per a cuidadores no professionals és 7 milions d’euros menys –aquí 
sí– que el 2017. Encara es redueixen en 7 milions d’euros les aportacions del 2017, 
prestacions que cobren fonamentalment dones que han de renunciar a la seva car-
rera professional per cuidar una persona amb dependència, que el Govern de l’Estat 
ha recobrat la seva cotització a la seguretat social. La seva contribució ha reduït 7 
milions d’euros aquestes prestacions. 

Manca de finançament estatal, sí. Veu com era molt important haver aprovat els 
pressupostos generals de l’Estat de l’any 2019? (Remor de veus.)

Senyor conseller, renda garantida de ciutadania. Quant es va gastar el Govern en 
renda garantida de ciutadania l’any 2019? És una pregunta que els faig. Quant ens 
ha costat la renda garantida de ciutadania l’any 2019? Les dades que tenim nosal-
tres, ja ho hem anat descobrint una mica per part del seu departament, són 347 mi-
lions d’euros. Ara vostès diuen que en posaran 388. Per tant, parlem de 40 milions 
d’euros més que l’any passat. Positiu? Sí. Insuficient? També. No passarem d’atendre  
més del 10 per cent de la població en risc d’exclusió social, tal com indica la taxa 
Arope i recull l’informe Foessa. 

Altres aspectes. Vostè deia abans que voldria que les prestacions estatals fossin 
més altes. Molt bé. Quin és l’increment que proposen vostès de l’índex de renda de 
suficiència de Catalunya? Zero euros. Per què es redueix en 32 milions d’euros la 
partida d’altres programes socials? –32 milions d’euros. On van a parar? 

Ha previst vostè l’increment de l’SMI als 950 euros per als centres especials 
de treball i per al treball protegit? Ens ha dit abans «els 33 milions d’euros, sí», de 
l’augment anterior. El nou augment de l’SMI està o no està inclòs en aquests pres-
supostos?

Vistos aquests pressupostos, de la reforma de la Cartera de serveis socials ens 
n’oblidem, no? Del desplegament de la Llei catalana de l’autonomia personal..., amb 
aquests pressupostos, tampoc. 

Treball. Pel que fa als pressupostos assignats a «Treball», cal començar fent un 
breu repàs a la seva gestió en aquests anys. Cap acord social rellevant. La partici-
pació i el diàleg institucional no han produït acords socials que suposin una millora 
de la redistribució de les rendes del treball. Cap acord, per extensió, de la formació i 
l’acreditació professional que ajudi a qualificar la força laboral. Estem davant d’una 
transformació digital i una revolució verda, i el pressupost no reflecteix la impor-
tància del moment. Com pensen fer front als canvis que s’estan produint amb aquest 
pressupost, conseller? Com pensen evitar que hi hagi treballadors i treballadores 
que es quedin al marge en aquest procés? 

Pel que fa al disseny dels pressupostos, revelen dos elements: que no s’organitzen 
bé i que no gasten adequadament. Sovint són incapaços de gestionar els recursos 
que han de donar oportunitats a persones desocupades, com són la formació, l’orien-
tació laboral i altres programes d’acompanyament.

El caos dins del departament és tal que és pràcticament impossible traçar les 
diferents partides i programes. I d’aquest caos ve la pèrdua de fons europeus, al no 
poder justificar correctament la seva execució; fons europeus que també veiem com 
van minvant. A més, mentre els recursos provinents de la conferència sectorial s’in-
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crementen en 50 milions, els recursos propis segueixen sent insuficients per afrontar 
una transformació del mercat laboral com la que tenim davant. 

Aquests pressupostos autonòmics haurien de fer front al proper augment, com 
li deia, del salari mínim interprofessional al conjunt d’Espanya, especialment pel 
que fa als centres especials de treball. Tornen a col·locar una partida de 64 milions 
d’euros, quan vostès reben més diners via conferència sectorial, però n’apareixen 
uns altres en el SOC, en un altre lloc apareixen les USAPs. En definitiva, dispersió 
pressupostària que no indica si els diners que provenen de fons propis o d’altres ad-
ministracions hi estan incorporats, per seguir marejant la perdiu i responsabilitzant 
els altres, o les altres administracions, de la seva incapacitat en la gestió. 

Ho hem dit diverses vegades, el seu Govern no es pren seriosament els reptes 
que ha d’afrontar la nostra economia. Mentre Europa es mobilitza, aquí seguim com 
sempre. 

Presentarem una esmena a la totalitat d’aquests pressupostos autonòmics de Junts 
per Catalunya, Esquerra Republicana i els comuns, perquè considerem –i amb això 
acabo, presidenta– que no resolen els problemes de Catalunya; que anuncien un es-
creix pressupostari que ja s’han gastat –el petit increment que es produeix dona per 
pagar el que ja es fa–; que s’oblida de la infància, tant de la pobresa infantil com dels 
infants que no estan en risc d’exclusió social, que no apareixen. No incorpora noves 
residències per a la tercera edat, ni centres de dia, ni innovacions en teleassistència, 
ni un nou model residencial de futur. Inverteix en polítiques de dones i LGTBI el 
mateix que l’any passat. Per cert, senyor conseller, en tota la legislatura no ha tingut 
vostè un moment per comparèixer a la Comissió d’Igualtat d’aquest Parlament per 
donar la cara pel desastrós desplegament de la Llei LGTBI? 

Les 75.000 persones dependents continuaran en una eterna llista d’espera. Tornen 
a reduir les prestacions per a cuidadores no professionals. Continua desapareguda 
la partida específica per a persones amb discapacitat, invisibilitzades dins la partida 
de dependència. No millora la situació laboral dels treballadors i treballadores del 
sector. No incrementa l’índex de renda de suficiència de Catalunya. No garanteix un 
desplegament de la renda garantida de ciutadania com a dret subjectiu. 

Com volen demanar-nos que votem a favor d’uns pressupostos que no han volgut 
negociar amb ningú més que amb els comuns? I li dic més: si fossin bons pressupos-
tos ni tan sols aquesta seria una raó de pes. El problema és que aquests pressupostos 
no són la solució a res, i amb nosaltres no hi compti, per generar falses expectatives 
a la ciutadania. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas. 

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Mirin, avui la qüestió no és si estan arribant el febrer, els 
pressupostos, sinó que arriben –arriben. Portem tres anys sense pressupostos en 
aquest país; no el Govern sense fer pressupostos –que sí–, el país. I els serveis pú-
blics i la ciutadania de Catalunya porten tres anys patint pressupostos prorrogats. 
Per això nosaltres vam seure a una taula per parlar de pressupostos, perquè creiem 
que no ens podem permetre, com a país, com a serveis públics, com a treballadors 
i treballadores d’aquests serveis, ni com a usuàries, un any més de pressupostos del 
senyor Artur Mas prorrogats. 

Aquests no són els pressupostos que nosaltres faríem si estiguéssim al Govern, 
però suposen un punt d’inflexió... Sí, eren de continuïtat del senyor Artur Mas, eren 
de continuïtat de les retallades –aprovats en aquell moment per la CUP, Esquerra 
Republicana i Junts per Catalunya, en aquell moment com a Junts pel Sí–, continuï-
tat de les retallades del senyor Mas-Colell i del senyor Artur Mas. Aquests que avui 
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estem debatent aquí, en la part d’afers socials, no són els pressupostos que nosaltres 
faríem si estiguéssim al Govern. Però sí que són diferents dels de continuïtat de les 
retallades dels governs d’Artur Mas. 

Comença un nou cicle. I això és el que nosaltres preteníem posant-nos a la taula per  
parlar de pressupostos. Certament, davant l’esgotament de la fórmula de Junts  
per Catalunya i Esquerra en el Govern, «enfrascats» en les seves batalles internes, 
han portat a una paràlisi política de molts departaments del Govern. Nosaltres hem 
preferit intentar ser, des de l’oposició, una palanca de desbloqueig, i posar al centre 
les preocupacions de la gent, els béns comuns. Des dels antípodes d’aquest Govern, 
nosaltres hem volgut ser sinònim de política útil, des de l’oposició. I per això hem 
segut a una taula i per això hem pactat, facilitat que es tramitin aquests pressu-
postos. I és que, a més, el millor que li podem fer avui des d’aquest Parlament en 
liquidació al nou govern que ha de sortir de les properes eleccions és que hi hagi 
uns pressupostos vigents per al 2020, perquè, si no, no hi haurà pressupostos per al 
2020. 

La millor manera que hi hagi uns bons pressupostos per al 2021, bons de debò, 
és que hi hagi aquests pressupostos vigents per al 2020. Perquè la fiscalitat que hem 
pactat com a grup parlamentari per a la llei d’acompanyament d’aquests pressupos-
tos permetrà que els del 2021 també continuïn sent expansius. I que partim d’un 
treball d’avenç que es pugui estar fent durant aquest any, a partir de l’expansiu que 
ja s’ha aconseguit que sigui el pressupost per al 2020. Aquest acord de pressupostos 
posa la Generalitat a remar a favor i no a contracorrent de la nova etapa progressis-
ta i d’esperança que s’ha obert a l’Estat. I creiem que és el millor que se li pot estar 
fent també a aquesta esperança oberta en la ciutadania a partir d’un nou govern pro-
gressista a l’Estat. 

Són els millors pressupostos possibles? No. Però són millors que continuar amb 
els de 2017 prorrogats? Absolutament. Ho ha dit el portaveu dels Socialistes: és po-
sitiu, però no suficient. Ho ha dit en diversos casos de les mesures que ha repassat, 
i això és el que nosaltres estem dient d’aquests pressupostos, i especialment –espe-
cialment– en el Departament de Treball i Afers Socials. És positiu? Sí. Suficient? 
No. Per això, nosaltres permetrem la tramitació i farem una abstenció. Perquè és 
positiu, encara que no suficient. I la ciutadania de Catalunya no es pot permetre 
el pim-pam-pum electoral pagar-lo de nou a les seves esquenes, ni els treballadors  
i treballadores de qualsevol servei ni la gent que està gaudint d’aquests serveis. 

Venim de molt avall, en el que estem parlant en aquest departament; venim d’in-
dicadors socials, i, per tant, de la situació que ens mostren de cada persona i família, 
aquests indicadors socials, molt greus –molt greus. I totes les necessitats a les quals 
s’ha de donar resposta des d’aquest departament són prioritàries, almenys per nos-
altres totes són prioritàries. Però totes no aconsegueixen, com és normal –i així és 
la realitat, i així és la política, la gestió de la realitat–..., totes no poden aconseguir 
les seves solucions.

Volem posar en valor aquelles coses que nosaltres hem aconseguit en aquesta 
negociació, en aquest departament. Un: un increment de 125 milions d’euros des del 
2017 per a la renda garantida. S’ha de comparar pressupost amb pressupost. És una 
partida oberta, i, per tant, si en calen més, de diners, s’haurà d’ampliar, com s’ha ha-
gut d’estar fent amb una partida molt més reduïda, que no era ni de renda garantida, 
era de renda mínima. I, per tant, val més que tinguem 125 milions d’euros més ja en 
aquesta partida i després es pugui estar donant resposta a les necessitats. 

També, millores en el reglament directament de la renda garantida, amb ele-
ments concrets, com ara de compatibilitats de certes prestacions per a persones en 
situacions d’elevada vulnerabilitat, o de compatibilitat amb el treball intermitent, o 
del treball parcial per a persones grans, majors de 55 anys, que venen de processos 
d’atur llarg, etcètera. I el compromís polític –Ciutadans, va per vostès– que aquest 
any s’ha de desplegar allò que diu la llei, que és la compatibilitat i complementarie-
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tat de la renda garantida amb les rendes del treball a temps parcial. La llei va dir que 
s’havia de fer però no va posar-hi data. Nosaltres hem posat, en aquest compromís 
per als pressupostos, data: s’ha de fer dins d’aquest any. 

També, més reforç per combatre la sinistralitat laboral i la precarietat. Un pla de 
retorn de joves treballadors –que ha explicat el conseller–, que hem situat nosaltres 
en aquesta taula de negociació. 

Més finançament per a les polítiques de dependència. Hi haurà 92 milions extres 
aquest any per a polítiques de dependència. És positiu? Sí. Insuficient? També. I vam 
situar amb força que el que calia, tot i que ens entri en contradicció amb el nostre 
model de quines són les prioritats per a dependència, era, per un tema d’urgència, 
millorar les tarifes en dependència i en discapacitat. I vull que contestin amb clare-
dat una pregunta que els faig: els 15 milions extres que s’han pactat amb Catalunya 
en Comú Podem per a millora de les tarifes són extres, més enllà de 22 milions de 
millora en les tarifes que el Govern ja tenia compromesos. Ho dic perquè estan ge-
nerant una confusió en el sector, i els demano que ho aclareixin directament al sec-
tor, que són 15 milions extres. I que aquests 15 milions extres, a més, han de jugar, 
s’han de poder jugar, a reforçar aquells serveis que no vinguin beneficiats per la mi-
llora, que jo estic convençuda que vindrà via finançament de LAPAD, via l’Estat, 
al sector de la dependència, i, per tant, ens pugui permetre donar més joc a aquells 
serveis de discapacitat que no són finançats per la LAPAD. 

I els demano: siguin sensibles també amb infància. Tenim un problema amb la 
congelació també de deu anys de les tarifes en infància.

Vull posar també de rellevància que nosaltres vam ser que vam posar que hi ha-
gués més diners per al SAD Dependència, que hi hagi..., es tregui del calaix l’es-
tratègia catalana de lluita contra el sensellarisme, i, per tant, hi hagi una dotació 
pressupostària suficient per començar a treballar en aquest tema –1 milió d’euros és 
per començar. 13,1 milions al programa pressupostari d’«Atenció a la immigració»; 
doblar els SIEs, serveis d’intervenció especialitzada per a dones víctimes de violèn-
cia, de 8 a 16, era una reivindicació del nostre grup parlamentari que s’ha aconse-
guit acordar amb el Govern; quinze nous pisos pont per a les dones que han patit 
violència masclista. És urgent, urgentíssim, que això es posi en marxa. No ha estat 
en la negociació de pressupostos, però ha estat gràcies a una modificació de llei que 
vam promoure nosaltres que s’incrementin quants joves extutelats estaran rebent 
prestació aquest any.

I vull posar també de relleu algunes mancances. Més enllà del que els he dit, 
infància; ens preocupa. Evidentment, farien falta, al nostre parer, diners per cons-
truir residències públiques a Catalunya. Hem xocat en això, en model. Vostès no 
han volgut..., vaja, la consellera Bassa va reduir a zero els euros per construir noves 
residències, i vostès ho han mantingut. Si venen diners de dependència de l’Estat, 
parlem-ne. Perquè no podem continuar congelats també en la construcció de centres 
de dia i de residències, o delegant-ho tot als ajuntaments. 

I ens ha quedat pendent, i és importantíssim l’impacte pressupostari que tindria, 
però també l’impacte que tindria en la gent, l’actualització de l’IRSC. I vull ser 
clara: ha quedat pendent. 

Nosaltres permetrem pressupostos perquè el país i els serveis no poden seguir 
aturats ni congelats, però som l’oposició, i això no farà que defensem la gestió que 
vostès han fet des del departament durant aquests anys. Hi ha hagut una congelació 
també legislativa i una congelació també regulativa de lleis que fa anys que van ser 
aprovades per aquest Parlament. I això no ens ho podem seguir permetent. I, per 
tant, sí, ens calen pressupostos. No només som nosaltres que ho diem: ho diuen  
els sindicats, ho diuen les entitats, ho diuen els gestors, ho diuen els treballadors 
dels serveis, ho diuen els ajuntaments. Calen pressupostos a Catalunya, calen nous 
pressupostos. Només que hi hagi nous pressupostos ja és bona notícia; si, a més, són 
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expansius, com és aquest cas, positius, però insuficients, millor que millor que no 
que no n’hi hagin i continuem amb els de 2017 prorrogats. 

Però també, i després de que s’aprovin els pressupostos, i sense perdre ni un se-
gon, calen eleccions. Perquè no podem seguir tampoc congelats en desplegaments 
reglamentaris, en noves lleis que calen fer, entre d’altres, per part d’aquest departa-
ment, que ha estat força decebedor, no només durant aquests darrers anys d’aquesta 
legislatura, sinó també l’anterior, que han estat absolutament de continuïtat com a 
equip de departament. I, per tant, sí, aspirem a substituir-los gestionant un depar-
tament complicadíssim, que ve d’unes circumstàncies gravíssimes de la ciutadania, 
a la qual s’ha d’estar donant resposta, que és prioritària absolutament per la nostra 
gent, pel nostre grup parlamentari, per les nostres formacions polítiques. 

Hem intentat incidir en que els pressupostos d’aquest departament millorin en 
aquelles coses que eren més urgents. No totes les hem aconseguit, però les que s’han 
aconseguit són molt i molt importants per a la vida de tota aquesta gent que se’n veurà  
beneficiada. Qui li pugui explicar a aquesta gent que viurà millor amb els pressu-
postos prorrogats de 2017 que aixequi la mà i ho expliqui. Nosaltres no. I, per tant, 
nosaltres permetrem que els pressupostos es tramitin.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Mirin, tothom en aquesta sala, en aquest Parlament, en el 
conjunt de la societat valoraria que necessitem uns nous pressupostos. Això no ho 
nega ningú. Una altra cosa és si ens valen qualssevol pressupostos, que és la discussió  
que, evidentment, nosaltres pensem que s’ha de tenir en aquesta seu, i que hem de 
tenir, a més, amb el conjunt de la societat. 

Conseller, l’únic que li demanaria... Només recordar-li que l’any passat no era 
l’any 2017, sinó que era l’any 2019. I per nosaltres això és molt important, perquè li 
demanem un exercici de transparència. Mirin, més enllà de que vostès insisteixin en 
fer una comparativa amb el 2017, del que vostès ens diuen, 3.448 milions, i del que 
vostès, també, ens diuen oficialment (l’orador mostra un full a la cambra), no en el 
powerpoint ni en el que ens envien, sinó oficialment, a 11 de novembre del 2019, que 
són 3.411 milions, hi ha un primer càlcul. 

Però li fem una pregunta molt senzilla, l’hi hem fet a quatre consellers i conse-
lleres, vostè en serà el cinquè –tres hi han contestat. Premi la tecla i digui’m l’exe-
cució de pressupost a 31 de desembre del 2019. És molt senzill. La tindran. I d’això 
ens han de fer la comparativa amb la proposta de pressupostos, i contestar amb tota 
tranquil·litat al conjunt de la societat catalana. Són 55 milions més? Són 60 milions 
més? Estem parlant d’això? Perquè és important que el conjunt de la societat cata-
lana pugui tenir un debat transparent de pressupostos. Sense això, l’únic que ens 
farem és retrets i no aconseguirem uns pressupostos millors, no avançarem gaire. 
Fonamental que tinguem aquesta foto, perquè el que ve per al conjunt de la socie-
tat en la propera etapa evidentment serà, i ho diem així, de molt dolor. I si tenim 
un departament com aquest, que l’únic que té són 55 o 60 milions més, que són els 
números que nosaltres tenim fets, i que esperem que ens ho pugui dir en un altre 
sentit, que ens estem equivocant gaire, doncs el que tindrem serà que no resolem 
els problemes dels catalans i les catalanes. I aquest departament ha de ser essencial 
per a això. 

Per l’ordre en què que vostè ha intervingut, ens parlava d’ocupació. Nosaltres no tro-
bem augment en ocupació, més enllà del que podria ser la despesa tendencial, no n’hi 
ha més. Volíem recordar, això sí, quina és la funció del SOC, i ens diu sempre, en la 
seva definició: «Orientada a la plena ocupació, i de qualitat.» Conseller, això, com es 
casa tenint una plantilla tan precària com la que té el SOC? En la seva pròpia definició, 
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quina és la seva finalitat?, i quina és la realitat fins i tot de la seva pròpia plantilla. O de 
la pròpia plantilla, que també en té –i ho volem recordar–, de la DGAIA: un 73 per cent 
de temporals o d’interins. 

Conseller, també li preguntava a vostè, perquè no hem sentit pronunciament al 
respecte: vostè està a favor de que s’apliqui l’article 61.6 i 7 de l’EBEP, i, per tant, 
que pugui haver-hi una convocatòria específica per a aquells interins de més llarga 
durada? I, per tant, fem una retenció d’això que a vostès els agrada dir-ne el «talent», 
que per nosaltres és la força de treball i l’acumulació de coneixement?

Renda garantida de ciutadania. Conseller, 2019; ens pot confirmar que el 2019 
vam tenir una despesa de 347 milions? Vostè dona una dada, que és la del 2017 –em 
sembla que deia 337–, però li pregunten sobre la despesa de renda garantida el 2019. 
Perquè si són 347 milions, evidentment, no ens quadra res de la dada d’increment 
que vostès estan anunciant –i diem «anunciant» perquè en aquest cas seria propa-
ganda. 

També índex de renda de suficiència, l’IRSC. No és que no l’augmentin, és que el 
tenim congelat des de l’any 2010. «Congelat» és congelat; que tenim una llei que diu  
expressament que s’ha d’actualitzar, i la interpretació de l’actualització no pot ser 
cap altra que jo poso la mateixa xifra i que després dic «hi estarem al que digui l’Es-
tat». No pot ser, conseller. D’això depenen els ajuts socials, i, evidentment, no estem 
en la realitat del 2010, estem en una realitat força diferent. 

Ens hem referit abans a la DGAIA i volíem fer una concreta diferència. Amb el 
que s’aporta a aquests pressupostos, no; la DGAIA no podrà donar respostes. Això 
sí, volem deixar molt clar que els treballadors, les treballadores, però fins i tot també 
el màxim o la màxima responsable de la DGAIA dediquen tot el temps que poden a 
treballar i a que funcioni. No estem qüestionant això. Si ho haguéssim de qüestionar  
ho faríem, i ho saben, a més. Si hi han d’estar treballant a altes hores de la nit, ho 
fan, i ho sabem, a més, que ho fan. Però, evidentment, el que nosaltres li estem  
qüestionant és un tema de model i de manca de pressupostos perquè pugui funcionar bé.  
Amb els pressupostos que tenim, amb els pressupostos que ens plantegen tenim un 
2020 –si s’aproven, i sembla que s’aprovaran– també de patiment. 

Volíem, també, fer referència... Si el conseller no vol que parlem de persones 
grans, encara que ens entenem, de la cura de professionals a través de la dependèn-
cia. Mirin, estan aquí les entitats i els treballadors i les treballadores del sector. Els 
vol explicar què hi faran? Quantifiqui xifres. Però, més enllà..., ja li diran que no són 
suficients i que, evidentment, això és precarietat per al sector, que significa tres co-
ses: per als usuaris i les usuàries, per als treballadors i les treballadores, però també 
per a les entitats, les fundacions, les associacions, les empreses que gestionen. I ho 
diu un portaveu d’un grup que aposta per la gestió cent per cent pública, però això 
no treu el reconeixement per la feina que fan les entitats en la gestió en moments 
molt complicats. 

Ara ho ha referit vostè també: «Treballem mà a mà amb el consorci.» Doncs con-
seller, que això signifiqui que per als treballadors i les treballadores, que encara no 
se’ls està aplicant el sisè conveni laboral, tinguem una, ja, realitat d’aquesta aplica-
ció i que no continuïn en el conveni d’acció social. Per cert, conveni d’acció social 
que per al dia 11 de febrer del 2020, aquest any, ja s’ha convocat una concentració 
–li ha tocat a la porta de la DGAIA– per reclamar, evidentment, que el mateix con-
veni es modifiqui.

Ha referit vostè inspectors i inspectora de treball, i ens diu: «1 milió més d’eu-
ros.» Això significa, conseller, que són els 108 que tenim més els trenta-dos subins-
pectors i subinspectores –aquesta massa salarial– més els cinc que venen de la 
promoció del 2018 al 2020? És això? Perquè nosaltres hem fet quatre números i el 
que ens surt és exactament això. (El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
nega amb el cap.) Si hi ha més inspectors o més inspectores, més enllà, també, de la 
promoció del 2019 que ha d’anar al 2021, ens ho ha d’aclarir. 

Fascicle segon
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També, ens diu vostè «hores de dependència», i ens torna a parlar del 2017. 
Conseller, volem les hores de dependència de l’any 2019 per poder comparar. 

Barnahus. Mirin, nosaltres hi estem absolutament a favor. Però el Barnahus ens 
ho han explicat el divendres a Administració Pública; el dijous, a Salut; ahir, a 
Justícia, i ens ho torna a explicar avui un altre departament. Ja ens ho han explicat 
quatre vegades, el que és un projecte pilot per a Tarragona; que nosaltres hi estem 
absolutament a favor, però, evidentment, alguna cosa no acaba de quadrar quan un 
projecte pilot ens l’expliquen quatre departaments diferents. 

I em parlen de bretxa. Nosaltres estem, evidentment, molt preocupades sobre el 
que significa «bretxa salarial» amb expressió de gènere, però el que ens diu és «ac-
tuacions que ens permetin veure la bretxa». Si no cal, això; per veure la bretxa no 
calen actuacions. El que calen són polítiques concretes. 

Ens parla de salari mínim, senyor conseller, i no li atribuïm a vostè, li atribuïm 
a bona part de membres del Govern que estan parlant i generant frustració del que 
no significarà el salari mínim. No tenim capacitat per tenir un salari mínim. Però, a 
més, hem fet l’exercici de llegir tots els pressupostos, tots els documents, i a la dis-
posició addicional vint-i-setena vostès ja expliquen el que faran, i el que faran és, 
per a aquest any, un estudi. Res més. Aclareixin això. Reconeguin que l’únic que 
fan és un estudi, i que, a més, el proper dijous votaran en contra, com sempre han 
fet, de les propostes d’aquest subgrup parlamentari per ampliar i garantir en aquesta 
quantificació dels 1.237, el salari dels treballadors i les treballadores públiques, però 
també d’aquells i aquelles que estan contractades a través de contractes de gestió in-
directa, que d’això sí que tenen competències i no ho fan efectiu. 

I, per últim, en context d’esmenes. Nosaltres ens veiem obligades a una esmena a 
la totalitat, perquè pensem que un dels greus problemes és que no tenim uns ingres-
sos suficients per poder donar respostes, i, per tant, per poder tenir més ingressos 
necessitem una esmena a la totalitat. Ja sabem que aquesta esmena a la totalitat es 
votarà en contra pel grup dels comuns amb els grups de govern i, per tant, no pros-
perarà. Però després farem també un exercici d’anar a esmenes parcials per millorar. 
I esperem comptar amb tots els grups d’aquest Parlament, i fins i tot de la societat 
civil, per intentar millorar aquests pressupostos, que ja diem que, amb el que tenim 
avui, donarà respostes a les mínimes necessitats del nostre poble.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular. Té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, secretària general, resta de personal del 
departament i persones que ens acompanyen de diferents entitats avui en aquesta 
comissió. 

Em permetrà, conseller, que jo comenci coincidint plenament amb vostès, segu-
rament en sentits diferents. I denunciar també la incapacitat de diàleg i la incapacitat 
de respecte, sobretot cap a les persones, però també cap a les lleis, però que va pas-
sar precisament al setembre i l’octubre del 2017, que és l’origen de molts dels mals 
que patim a dia d’avui. 

Jo no li criticaré avui que vostès presentin els pressupostos fora de termini, al 
contrari. Els felicito perquè després de dos anys han estat capaços d’aprovar uns pres-
supostos, i quasi, quasi, quasi, si es descuiden, no els dona temps ni a això, perquè  
els convoquen eleccions just abans d’aprovar els pressupostos. Per tant, jo crec  
que davant d’aquesta conjuntura val la pena aquesta felicitació... irònica, si m’ho 
permeten, eh? Gràcies. 

Després, amb relació a les xifres, és un debat de pressupostos i jo tinc, evident-
ment, el temps que tinc, i, per tant, m’he de limitar a les xifres. Bé, escolti’m, les 
xifres tenen lectures diferents, i vostès ens donen unes xifres en la presentació de 
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pressupostos; després, quan venen aquí, departament per departament, ens donen 
unes xifres sensiblement diferents, perquè agafen uns altres paràmetres, i, llavors, 
tots anem una mica, així, de corcoll, intentant interpretar les xifres. I, al final, les 
interpretem, perquè al final, quan hi han tants balls de números significa que hi ha 
alguna cosa que no acaba de..., no és que no acabi de quadrar, sinó que, bé, si això 
pot passar una mica dissimuladet, doncs passa dissimuladet, no? 

I així tenim, doncs, que vostè ens presenta unes xifres de creixement del depar- 
tament consolidat del 18,7 per cent. Bé, d’acord. Però, quan agafem les xifres estricta- 
ment del departament, no finalistes, eh?, no finalistes i no financeres –no finalistes  
i no financeres–, el creixement ja no és del 18,7 per cent, és del 14,3 per cent, no? 

I, després, quan anem en els programes, a veure els programes, eh?, que és allà 
on veiem exactament a què es dedica a cadascuna de les polítiques, continuen ha-
vent-hi balls, no? I vostè ens ha parlat del molt que creix el programa, per exemple, 
d’«Inclusió social i la lluita contra la pobresa», que creix de forma substancial, sí, 
però, en canvi, tenim els programes d’«Acció cívica», que baixa de 30 milions a 3; 
o el de «Suport a les famílies», que baixa de 21 milions a 10. Per què? És que la 
diferència, precisament –oh, quina casualitat–, va a parar a «Inclusió social i lluita 
contra la pobresa». Per tant, aquí el que hi ha és un ball d’euros, eh?, que van d’un 
programa a un altre, i llavors sembla que n’hi hagin uns que creixin molt, altres que 
baixen, d’aquests no en parlem, parlem dels que creixen, i llavors sembla que això és 
fabulós. Quan en realitat, home, hi ha un lleuger increment, però tampoc no és per 
tirar, ni molt menys, coets. I, sobretot, encara és molt més lleuger si tenim en compte 
les xifres de pressupost executat de 2019, eh? –ja li ha dit a algun altre portaveu–, i, 
per tant, els increments són els que són, que són realment molt minsos. 

Després, continuem. Agafem el programa, diguem-ne, el principal, no?, el que 
contempla per exemple la dependència i discapacitats, «Promoció de l’autonomia 
personal», no?, i veiem que hi ha un increment, certament, de 1.474 milions a 1.566 
milions. Ja hem passat del 18 al 14 i ara estem ja en el 5,8 per cent d’increment d’a-
quest programa concret, no? I si comptem, home, el del 2017..., tenint en compte que 
és des del 2017, el 5,8 per cent... Mirin, els treballadors públics han incrementat els 
salaris un 5,75 per cent. Per tant, estem parlant d’aquest ordre, no?

Vostè –i ho he de tornar a dir, perquè no em cansaré de dir-ho, eh?– em parla 
dels dèficits de finançament de la dependència, que l’Estat no compleix, etcètera. 
Ho torno a repetir, i ho faré les vegades que faci falta. Vostès reben recursos per  
a la dependència per dos vies –dos vies–: una, directament via Imserso, que és 
l’única que compten vostès. Però, després, reben diners per a la dependència per 
una altra via, que és a través del model de finançament. I és aquí on, conjuntament, 
l’aportació que fa l’Estat a la dependència és molt superior a la que vostès diuen, 
perquè ignoren aquesta part que arriba via model de finançament. Compten només 
la part que els arriba via Imserso –sí, escolti’m, això és així. 

Però escolti’m, aquest no és el problema. Perquè, escolti’m, si s’han d’anar a de-
manar més recursos, escolti’m, no hi ha cap problema, anem a demanar més recur-
sos. I li dic «anem». Anem a demanar més recursos per millorar el finançament de 
la dependència. Però, clar, si us plau, també facin l’esforç des del Govern, aleshores, 
de centrar els recursos en allò que és imprescindible, i no m’obrin delegacions polí-
tiques a l’exterior, i no em creïn una agència tributària d’un estat, i no em financin la 
tele més cara de tot Europa. Clar, centrem les prioritats en el que les hem de centrar. 
Però, miri, si es tracta d’anar a buscar recursos, anem a buscar recursos. 

Ara, permeti’m, vostès ho tenen més fàcil: ara que estan a partir un pinyó amb 
el Govern d’Espanya, i demà passat es troben el president de la Generalitat amb el 
president del Govern d’Espanya, que li posi això sobre la taula. Ah, no! Perdoni, ah, 
no, és que lo important és l’autodeterminació i lo important és l’amnistia. El finan-
çament de la dependència no, això ja..., bah!, és igual. No, no, allò que és important, 
allò que ha de parlar el president de la Generalitat amb el president del Govern d’Es-
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panya és autodeterminació i amnistia. Clar, de la dependència no cal parlar-ne. Però 
llavors no es queixin, eh? –llavors no es queixin.

Protecció social. Jo ara me’n vaig a les direccions generals, no? Vostès el 2017 
tenien la Direcció General de Protecció Social –i acabo, eh?, presidenta–, i que 
l’han dividit en la Direcció General d’Autonomia Personal i la Direcció General de 
Prestacions Socials. Bé, 2017, 1.595 milions, Direcció General de Protecció Social; 
aquestes dues direccions generals noves, el 2020, 1.589. Sí..., 6 milions menys el 
2020 que el 2017, 6 milions menys, no? O sigui, primer era el 18 per cent, després 
el 14 per cent, després resulta que hem baixat al 6, i quan rasquem encara una mica 
més resulta que hi han, ah... àrees que fins i tot baixen. Bé, aquesta és la realitat. 

Acabo definitivament. Salari mínim de referència. Bé, ja li hem dit la disposició 
addicional que contempla la veritat, que és que vostès no aplicaran el salari mínim 
de referència en els treballadors públics. Perquè vostè ha demanat que s’apliquin en 
els treballadors de les empreses que presten serveis, perquè, home, primer, doncs, 
potser s’ho haurien d’aplicar a vostès. Vostès van dir que s’ho aplicarien. I la realitat 
quina és? Que vostès diuen que ho estudiaran –que ho estudiaran. 

Ara bé, clar, vostès fan aquestes anàlisis i ho fan sense tenir en compte –i so-
bretot vostè ho hauria de tenir en compte, perquè vostè serà el que ho patirà més– 
quins són els efectes d’incrementar el salari mínim interprofessional sense avaluar 
els efectes que això té a les entitats que presten serveis, als centres especials de tre-
ball, per exemple, o a totes aquelles entitats que presten serveis a les persones que..., 
i després, doncs, l’efecte que tindrà al salari mínim de referència. Perquè després, 
quan analitzem, per exemple..., vostè ens diu: «Hem començat a recuperar els anys 
perduts i també s’han de millorar les condicions laborals de les treballadores que 
estan en aquestes entitats.» I escolti..., totalment d’acord. Però quan veiem quins són  
els costos de referència que vostès prenen per pagar aquests serveis, l’actualització de  
costos de referència que vostès fan... Per exemple, centre de dia: estada al centre  
de dia, 2,5 per cent, del 2017 al 2020. I amb això volen que millorin les condicions 
laborals dels treballadors? Però si és impossible –si és impossible. 

Per tant, no facin volar coloms amb salaris mínims que ni vostès podran aplicar 
a la mateixa Administració de la Generalitat; no facin volar coloms. Facin els estu-
dis que facin falta, i s’adonaran que és molt complicat que vostès puguin dur a terme 
una política d’aquestes, que ens dona més la impressió que és de cara a l’aparador 
que no pas real i amb voluntat de dur-la a terme.

Acabo, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Abans que res, vull saludar a totes les persones que 
ens acompanyen, les entitats del tercer sector social, també a tot l’equip del depar-
tament, que és un plaer retrobar moltíssima gent que avui és present. Saludar-lo, 
evidentment, conseller, a vostè, i donar-li gràcies per les explicacions que ens ha fet 
d’aquest pressupost. 

El primer missatge que li volíem fer arribar és la necessitat del pressupost de la 
Generalitat de Catalunya per al 2020. Els pressupostos per al 2020 són imprescin-
dibles, són necessaris. Recuperen la despesa corrent. Els pressupostos que ens han 
presentat avui i els que van presentar l’altre dia en la Comissió d’Economia en la 
seva globalitat, veiem que recuperen la despesa corrent, tornant a nivells de precrisi, 
de l’any 2010; incrementen la despesa en la seva globalitat en 3.070 milions d’euros 
amb relació als pressupostos del 2017 –sí, perquè els pressupostos es comparen en-
tre pressupostos, sí? 
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Són uns pressupostos de país. Creiem que són uns pressupostos de país, que vo-
len encarar i que serviran per encarar els reptes de Catalunya. És cert, no són sufi-
cients, voldríem molt més. Per això, entre d’altres coses, el nostre grup parlamentari, 
Esquerra Republicana, som independentistes i volem una república catalana i volem 
els pressupostos de la república catalana, perquè aquests serien molt més justos; si 
no dir justos del tot, serien molt més justos. Però, de moment, volem aprofitar totes 
les eines, tots els instruments, per ajudar la gent. I, per tant, entenem que aquestos, 
els pressupostos, són precisament una eina imprescindible per millorar el dia a dia 
de les persones, el dia a dia de la ciutadania, i també per construir el país, per cons-
truir el futur molt millor.

Feta aquesta primera referència a la necessitat, i, per tant, al fet de que aquests 
pressupostos són imprescindibles si volem tirar endavant el país, un segon missat-
ge de gràcies, gràcies al conseller, per la feina que suposa, no?, la preparació d’uns 
pressupostos. Òbviament, gràcies a tot l’equip del departament –avui ens acompa-
nyen el secretari general i també la senyora Lupón–, però també al Departament 
d’Economia, per tota la feinada de poder fer uns pressupostos, i gràcies també 
al Grup de Catalunya en Comú Podem, per entendre precisament això, que són 
necessaris, per entendre que el país necessita uns pressupostos, i que malgrat les 
contradiccions, malgrat que moltíssimes vegades no obtenim allò que voldríem, per-
què sempre voldríem molt més, cal posar per davant la gent i no només pensar, 
en fi, en un mateix, o, en aquest cas, en una organització política. Aquests no són  
uns pressupostos d’un conseller o d’un altre conseller o d’un govern; aquests són uns 
pressupostos de la gent, i que se’n beneficiarà tothom, tota la ciutadania del nostre 
país. 

Jo voldria posar en valor també unes qüestions que ens ha explicat, que la resta 
de grups no hi han fet referència, però que crec que és molt important posar-ho en 
valor, que són les innovacions metodològiques d’aquests pressupostos per a aquest 
2020. Pel que són, aquestes innovacions, i pel que signifiquen, perquè en elles ma-
teixes són un missatge, són un missatge polític.

A banda dels indicadors tradicionals, s’hi incorporen també uns indicadors de 
benestar i de progrés social, cosa que situa aquests pressupostos de forma pionera 
a nivell de la Unió Europea. Però és que, a més a més, s’hi incorpora la perspectiva 
de gènere, per tant, aquesta mirada tan i tan necessària a totes les polítiques; també 
en el projecte de pressupostos. S’incorpora també la perspectiva d’infància, a partir 
d’aquesta metodologia establerta conjuntament, i sobretot creada per UNICEF, i que 
ens indica que la xifra global d’inversió de la Generalitat de Catalunya per a aquest 
2020 en infància se situa en el 25,9 per cent de la despesa. Per tant, un de cada qua-
tre euros van destinats a la infància al nostre país, o el que seria el mateix, 5.534 
euros per infant, cosa que creiem que és important. Òbviament, cal seguir avançant, 
però creiem que és important també remarcar-ho. 

I una tercera innovació metodològica, la vinculació dels pressupostos d’aquest 
any, del 2020, a l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, fent d’aquests 
pressupostos una eina més, no només de present, que òbviament també ho són, atès 
que donen resposta a les necessitats per a aquest any, i més immediates, sinó que 
també són una eina de futur per mirar cap endavant a mitjà termini, a llarg termini; 
un exercici molt i molt necessari de fer a nivell de país. 

Vostè, conseller, ens explicava en la seva intervenció inicial que l’objectiu prin-
cipal del departament és empoderar les persones, és posar les persones al centre, 
i, per tant, donar-los totes les eines per garantir aquesta igualtat d’oportunitats; en 
definitiva, per garantir el benestar. Sabem que tenim un país molt divers, que hi ha 
persones sabent-nos diversos, però volem treballar també la cohesió, la cohesió so-
cial, afrontant tots els reptes, que són molts i són molt grans, però, sobretot, amb la 
voluntat de no deixar ningú enrere. 
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I nosaltres creiem que, justament, aquests pressupostos van en aquesta línia, van 
en la línia de caminar cap a poder aconseguir aquests objectius: situar les persones 
al centre, poder donar més eines, i, per tant, anar donant resposta a tots els reptes i 
a les necessitats. Creiem, en fi, que van en la línia, com li deia, de complir aquests 
objectius, aquest increment generalitzat a tots els àmbits, a tots els programes –vostè 
ens els ha detallat–, tots tenen un increment pressupostari. En general, hem vist com 
el pressupost per a aquest 2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Família 
se situa en aquests 3.448,6 milions d’euros, un increment de 542,4 milions d’euros, 
més d’un 18 per cent d’increment, si ho comparem, òbviament, amb els del 2017. 
I creiem que aquestes xifres, aquests increments, aquest acompliment d’aquests ob-
jectius fan bona aquella màxima de la consellera Bassa, de l’enyorada consellera 
Bassa, que ens deia, que sempre ens recorda, que la millor política social és la del 
treball digne. Doncs bé, també aquests pressupostos van en la línia de poder avan-
çar en aquesta direcció.

Vostè ha parlat de moltes xifres, que jo no vull ara repetir. Han quedat, en fi, 
als documents que ens ha presentat. Veiem aquests increments generalitzats en tots 
els programes, en tots els àmbits. Hem vist aquests indicadors, també, d’on situen 
l’escenari per a aquest 2020, que volem i que els encoratgem a que siguin realitat i 
es facin realitat totes aquestes xifres, perquè són necessàries. Per tant, com li deia, 
no em vull repetir. Però sí que voldria destacar alguna de les principals actuacions 
perquè creiem que és de rebut poder-les posar en valor. 

Per una banda, l’«Atenció a la dependència» i la «Promoció de l’autonomia per-
sonal», amb aquesta partida per al finançament de polítiques d’atenció a la depen-
dència i de la promoció de l’autonomia personal, 1.594,21 milions d’euros; un 8,2 
per cent més que l’any 2017. Es tracta de la inversió més alta de la història en aquest 
àmbit. I, novament, hem de tornar a denunciar els incompliments de l’Estat, els in-
compliments reiterats de que no arriba el finançament per part de l’Estat, del que 
pertocaria per complir la Llei de dependència. I malgrat tot, malgrat aquests incom-
pliments, doncs, la Generalitat, fent els esforços necessaris, doncs sí que compleix. 

Un altre dels àmbits que m’agradaria, doncs, destacar o posar en èmfasi –també 
s’ha comentat molt avui aquí a la compareixença– és el desplegament de la renda ga-
rantida de ciutadania. Els pressupostos van a poder garantir aquest desplegament de 
la renda garantida de ciutadania. Ja ho sabem tots, una renda que neix d’un impuls 
col·lectiu a través de la iniciativa legislativa popular, però que jo també vull posar 
èmfasi que va ser realitat gràcies a l’aposta ferma de la consellera Bassa, i, òbvia-
ment, de tots plegats a nivell parlamentari per fer-ho possible. I, per tant, segueix 
sent necessari fer possible el desplegament d’aquesta renda garantida de ciutada-
nia, aquesta nova conquesta d’un dret per a la ciutadania. I, per tant, volem desta-
car aquesta partida de 388 milions destinats al desplegament d’aquest tram final de 
la renda garantida de ciutadania, tal com preveu la llei. I que no pateixin els grups 
que m’han precedit, que es cobriran les necessitats, tenint en compte que és un dret 
subjectiu. Per tant, estem aquí per desplegar aquesta renda, per fer-la realitat, que 
no es preocupin. 

Un altre tema que volia destacar, posar en èmfasi, és aquest augment d’inspec-
tors i subinspectors de treball, ja ho hem dit, imprescindible per lluitar contra la 
precarietat i la sinistralitat laboral. Òbviament, afegit en totes les partides i en tots 
els capítols destinats a millorar l’ocupació i, per tant, a poder treballar, valgui la re-
dundància, per un treball digne al nostre país. 

També volia destacar la creació de la unitat integral d’atenció als abusos sexuals 
infantils, que s’emmarca, amb tots els diners i amb tota la inversió, a polítiques 
d’atenció a la infància. Sembla que..., al company de la CUP, sembla que li sàpiga 
greu que els diferents consellers hagin posat o hagin destacat el projecte pilot, el pla 
pilot d’aquesta unitat integral d’atenció als abusos sexuals i infantils, però precisa-
ment que ho destaquin diversos consellers i conselleres és la clau de tot plegat, per-
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què és una unitat integral, que és transversal, competeix a diversos departaments, i, 
per tant, a diverses conselleries. I, per tant, aquí és que està la clau, que justament 
es pugui treballar de forma transversal –com ha dit precisament el conseller abans 
en el seu inici–, no en departaments estancs o en calaixos estancs, sinó que puguem 
afrontar els reptes des de la transversalitat i des de la integralitat. 

I, finalment, destacar una de les altres actuacions que creiem imprescindibles, 
que és el reforç que també es podrà fer amb aquests pressupostos a la xarxa d’aten-
ció integral a les víctimes de violència masclista, amb aquesta voluntat de seguir 
obrint nous serveis d’intervenció especialitzada, nous SIEs. 3,2 milions per obrir 
aquests vuit nous SIEs i per tal d’acabar aquest any 2020 amb la totalitat de quinze 
SIEs en funcionament, així com els nous quinze pisos pont per a dones que han patit 
violència masclista i per als seus fills i filles. 

Aquestes actuacions..., òbviament, en podíem destacar moltíssimes més; vostè ho 
ha fet d’una forma molt més detallada, però sí que, d’alguna manera, volíem posar 
èmfasi per, d’alguna manera, remarcar aquestes actuacions. 

Abans d’acabar, no me’n puc estar de fer algun comentari a algunes de 
les intervencions que m’han precedit. Perquè s’ha parlat de càrrega tributària 
desproporcionada cap a la ciutadania, cap a la gent, sobretot cap a la classe treballa-
dora, i, justament –avui no n’hem parlat–, si una cosa aporten aquests pressupostos  
per a aquest any és que inclouen l’acord de pressupostos i s’implementen mesures per  
a una fiscalitat més justa, progressiva i verda. I, per tant, quan parlem d’IRPF, s’apu-
jaran les rendes més altes i es reduirà en els contribuents amb unes rendes més bai-
xes, i, per tant, això és justament el contrari del que ha dit alguna de les portaveus 
que m’han precedit. 

I, igualment, tampoc em puc estar de comentar, o fer referència al company del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, que sembla que la seva intervenció vagi a criti-
car-ho tot: si fem els pressupostos, perquè els fem; si no els haguéssim fet, criticaria 
que no els estiguéssim fent. Els pressupostos són fruit –abans ho deia– de la respon-
sabilitat del Govern, de pensar en la ciutadania, de posar per davant les necessitats 
de la ciutadania i no, en fi, altres qüestions. 

La meva pregunta és: algú pot negar que amb aquests pressupostos estarem mi-
llor? És evident que amb aquests pressupostos estarem millor. No serem on vol-
dríem, clar que no. Però ens situarem en un escenari millor per afrontar tots els 
reptes, o tots els necessaris. Sí que són insuficients. I per això, com li deia abans, 
volem un país, volem la república catalana. Però és millor tenir aquests pressupos-
tos, i per això li agraíem tot l’esforç. Ens situa en un escenari infinitament millor que 
no pas no tenir-los. I, a més a més, és paradoxal que vinguin aquí reclamant que els 
pressupostos de l’Estat sí que són bons, i s’han d’aprovar perquè s’ha de pensar en la 
ciutadania, però llavors venir al Parlament de Catalunya i fer justament el discurs a 
un contrari: els pressupostos de la Generalitat no s’han d’aprovar, aquests no; els de 
l’Estat sí, però aquests, no. No, no... En fi. 

I, abans d’acabar –permeti’m, acabo ja, presidenta, amb l’última referència–, jus-
tament en línia amb el que estava dient, poden utilitzar els pressupostos com a eina 
electoralista –de fet, al representant del Partit Popular li han sortit tots els hits: TV3, 
delegacions exteriors, independència, procés, no sé si me’n deixo algun–, en fi, po-
den utilitzar aquests pressupostos com una eina electoralista, per fer partidisme. 
Creiem que el país no s’ho mereix i creiem que la ciutadania encara s’ho mereix 
menys. Com a mínim des del nostre grup parlamentari, des del Grup Parlamentari 
Republicà, posarem per davant la responsabilitat d’aquesta vocació de servei, de 
pensar com podem donar resposta a la ciutadania, d’aprofitar tots els instruments 
que tenim a l’abast, encara que siguin insuficients, com aquests pressupostos, per 
posar-los al servei del país. Perquè, quan hi ha desigualtat no hi ha llibertat, no hi 
ha llibertat en general. 
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Per tant, nosaltres treballem i seguirem treballant per combatre les desigualtats, 
per ser més lliures, i també treballarem per aconseguir la llibertat, perquè també 
això ens servirà per aconseguir i per garantir la igualtat d’oportunitats. I creiem que 
justament aquests pressupostos del 2020 ens hi acosten 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta, bona tarda. Benvingut, conseller Chakir El Homrani. Una 
benvinguda també a l’equip del departament que acompanya el conseller i també 
molt bona benvinguda a les persones convidades i entitats.

Com a portaveu de la Comissió TASF, entomo la responsabilitat que el molt 
honorable president Torra va traslladar la setmana passada perquè prosperin uns 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya que han de servir per enfortir l’estat del 
benestar, millorar la qualitat del servei públic de tota la ciutadania de Catalunya i 
impulsar l’economia productiva. Com bé saben, el president Torra ens ha transmès 
aquest encàrrec a partir d’un exercici de responsabilitat per part seva després dels 
esdeveniments de la setmana passada.

Dit això, començo la meva intervenció agraint la feina de la conselleria i les se-
ves explicacions presentant-nos el pressupost avui. Partim de la idea de que el debat 
sobre pressupostos és un dels debats més delicats i complicats, especialment quan 
entrem en matèria de prioritats, que, de fet, tota l’atenció social als diferents col·lec-
tius i grups ha de ser marcada per l’element prioritat. Sobretot, que cada persona ha 
de ser situada al centre i també perquè l’estructura de la societat funciona en xarxa. 
Alhora, dintre d’aquest marc de prioritats tenim per endavant un gran repte, que 
consisteix en fer front, per exemple, a l’envelliment. I quan parlem de l’envelliment, 
hem de fer referència a la família i també a la qüestió de la dependència i les perso-
nes que treballen les cures, especialment dones. I, a més, són immigrades. 

I aquí, conseller, li he d’expressar la meva preocupació quan ens falta una visió i  
una perspectiva integral marcada principalment per les limitacions econòmiques  
i les deficiències. Hem de reconèixer que actualment el context polític i socioeco-
nòmic és molt complex. Conviuen velles i noves realitats economicosocials. Com a 
repte, acompanyen el moment de transformació a un nou model social, econòmic i 
polític la precarietat, la temporalitat, la parcialitat i també la globalització, que no 
l’hem de perdre de vista. Nosaltres som conscients, molt conscients, que la situació 
econòmica i financera no és l’òptima per elaborar un pressupost ideal i idíl·lic i, per 
tant, doncs, volem reconèixer l’esforç que també han fet i fan en aquest sentit.

Conseller, avui ens presenta uns pressupostos que, com vostè deia, doncs, com-
porten un increment que es traduirà en més i millor atenció social. Segons la nostra 
consideració, des de Junts per Catalunya compartim la idea de que són pressupostos 
amb visió progressista, que miren cap al futur, amb nous professionals que garanti-
ran la prestació dels serveis públics en els propers anys i avançant en la lluita contra 
la pobresa, l’exclusió social, la precarietat i la desigualtat. I per tal d’assolir aquest 
objectiu, hem de contribuir perquè el projecte de pressupostos 2020 elevi la despesa 
corrent fins a situar-la en valors màxims i molt per sobre dels nivells precrisi. Ens 
ha explicat que el pressupost del TASF per al 2020 arriba a 3.448,6 milions d’euros, 
és a dir, un increment de 542,42 milions d’euros. Significa un 10,7 per cent respecte 
al 2017, i això hem de valorar-ho d’una manera positiva.

Em sembla encertat que el projecte de pressupostos 2020 incorpori noves meto-
dologies, especialment amb relació a l’Agenda 2030 de Nacions Unides que, de fet, 
alguns l’han qualificat d’«humanitària» perquè permet prioritzar les actuacions que 
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més contribueixin a la inclusió i la millora del benestar. Però no sé per què, conse-
ller, no ha fet referència a aquest tema, o jo no l’he, diguem-ne, escoltat. 

Hem d’agafar en compte que els grups que més pateixen la pobresa mesurada en 
termes de taxa de risc de pobresa són les persones migrades. Hi ha un 48,9 per cent, 
especialment dones. Després hi ha el tema de les llars monoparentals, que hi ha un 
42,9 per cent en aquest nivell. I no hem de perdre també de vista el tema de les perso-
nes aturades, que és un gran repte que representa el 40,3 per cent. No hem de perdre 
de vista tampoc que en el pitjor moment de la crisi, la pobresa i l’exclusió social no 
només eren conseqüència de la crisi, sinó d’un model de societat que s’anava dete-
riorant a poc a poc, tot i que la progressivitat de les reformes socials que s’han anat 
introduint i duent a terme al llarg de les darreres dècades ens hagi fet pensar que no 
deixem ningú enrere. La crisi va ser una fita més en aquest deteriorament i ara que 
portem uns quants anys de creixement econòmic, podem afirmar que l’espai de la 
inserció social s’està recuperant, però sota un model més fràgil i precari del que te-
nim i que ja era. 

És denunciable el fet, desgraciadament, que tenim quatre de cada deu treballadors i  
treballadores que es troben en situació de precarietat laboral. Un de cada assalariat 
i assalariada té un salari baix, i de cada sis treballadors i també treballadores està 
en risc de pobresa o d’exclusió social. I gairebé hi ha..., una de cada dues persones a 
l’atur es troba en situació de risc de pobresa social i de trobar-se en situacions sense  
llar. A més, podem afirmar que l’espai de l’exclusió social encara no ha aconseguit 
reduir-se als mateixos nivells anteriors a la crisi. Es diu que les crisis són moments 
d’oportunitats, però avui en dia la societat no és optimista quant al futur de les pro-
peres generacions. I que el creixement de les desigualtats a Catalunya es deu sobre-
tot a l’empitjorament de les situacions dels grups amb menor renda i no tant a una 
millora particularment destacada dels grups amb ingressos més alts.

S’ha de preparar el futur de Catalunya. Sí. Hem de preparar un futur de Catalunya 
lliure, republicana, amb optimisme, amb igualtat d’oportunitats, amb equitat, amb 
enfortiment de l’empoderament, amb millor gestió de la diversitat, amb reducció 
de les desigualtats i amb els serveis socials públics de qualitat. Ens calen uns pres-
supostos que facin un salt qualitatiu i amb perspectiva de prevenció. Sense pressu-
postos i sense polítiques socials de prevenció no avançarem, perquè qualsevol repte 
ens deixa en l’estagnació i ens pot col·lapsar. I això ho hem vist amb l’arribada dels 
menors no acompanyats.

Sabem –i això cada vegada s’està fent evident, aquesta situació– que l’Estat espa-
nyol incompleix de manera reiterada el finançament que li pertoca segons la Llei de 
dependència, però en el cas del departament, destaca del seu pressupost la  partida 
per al finançament de les polítiques d’atenció a la dependència i a la promoció de 
l’autonomia personal. Segons lo que ens ha exposat, amb 1.594,21 milions d’euros. 
Això vol dir un 8,2 per cent més que el 2017. Però no podem dir encara que és un 
increment triomfador. Es tracta de la inversió més alta de la història en aquest àm-
bit sufragada bàsicament per la Generalitat de Catalunya. I és un mèrit que ningú 
podrà dir que no ho és.

En matèria d’igualtat hem de reconèixer que encara hi ha insuficiències i que 
ens hauria agradat que es complís d’una manera més àmplia amb la llei d’igualtat, 
però també hem de celebrar que s’ha inclòs la perspectiva de gènere amb indicadors 
quantitatius i qualitatius sobre la presència de dones a l’Administració. I així, de 
tots els treballadors del sector públic de la Generalitat, són dones el 76,9 per cent, 
i el 55 per cent de les subdireccions estan dirigides per dones. Però ens queda un 
altre repte. El nostre repte és que ens queda superar el 40 per cent que indiquen les 
dades a nivell dels alts càrrecs; i una iniciativa valenta per acabar amb la bretxa sa-
larial entre homes i dones i la violència masclista. Però també en aquest nivell, en 
relació amb la violència masclista, ens alegrem, i molt, que s’han agafat en compte 
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les dones trans en el pressupost dels nous pisos per a dones que han patit violència 
masclista, que és un punt molt important.

Quant a infància, per primer cop es calcula la incidència de la despesa públi-
ca sobre la infància: un 25,9 per cent del total del pressupost. I felicitem el fet que 
s’ha agafat en compte les recomanacions d’algunes entitats com Save the Children i 
UNICEF. I així s’afegeix als pressupostos una perspectiva d’infància, especialment 
en adoptar una metodologia desenvolupada per UNICEF i que permet calcular la 
proporció de despesa pública que reverteix possiblement sobre els menors d’edat, 
com ha explicat vostè. Però en matèria d’unitat integral d’atenció als abusos sexuals 
infantils hem de superar la fase del projecte pilot. I a nivell de la DGAIA, en l’entorn 
de l’atenció a la infància i adolescència, no només necessita més recursos i pressu-
post més alt, també hem de fer èmfasi que necessita i urgeix un impuls i una reforma 
després d’aquests darrers anys.

En relació amb la renda garantida de ciutadania, hi ha un increment de 125 mi-
lions, d’euros, que segurament no serà del tot suficient, però és una base per enfortir 
la inserció al mercat laboral i la inclusió social.

Ningú pot negar que aquests pressupostos tenen un major accent social, que fan 
l’esforç d’encaminar les polítiques socials envers el fet de posar les persones al cen-
tre. Sí. Posar les persones al centre. Encara no ho hem aconseguit però tenim cons-
ciència d’aquesta necessitat i es treballa per a aquesta fita. 

I, per acabar, dir que Catalunya mereix uns números que són la traducció mate-
màtica d’un full de ruta influent i integrador per a la seva prosperitat. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara seria el torn del conseller per contestar les pre-
guntes dels diferents grups parlamentaris. Però abans de que el conseller respongui 
farem un petit recés de dos minuts.

La sessió se suspèn a les sis de la tarda i quatre minuts i es reprèn a les sis i dotze minuts.

La presidenta

«Bones.» Tornarem a reprendre la sessió de la comissió. Si volen anar seient 
als seus llocs i fer silenci començaríem..., reprendríem la sessió de la comissió. 
(Remor de veus.) Si us plau. Diputats, diputades, si volen anar seient... (El conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies diu: «Si vols començo.») Sí?

Molt bé; doncs ara és el torn del conseller, que respondrà les preguntes que li 
han formulat i dubtes que li han formulat els diferents grups parlamentaris. Quan 
vostè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

«Bones.» 

La presidenta

(Remor de veus.) Si us plau, demano silenci i que vagin ocupant els seus llocs. 
Moltes gràcies. (Pausa.) Moltes gràcies. Conseller, quan vostè vulgui pot començar.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 

D’acord. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputats i diputades. Mirin, començaré 
amb tres o quatre coses de Perogrullo, però crec que també així ens evitem certes 
discussions absurdes. Els pressupostos es comparen amb els anteriors pressupostos. 
És el que s’ha fet sempre. Ja està. Vull dir, així ens evitem elements de discussió de 
Perogrullo. 

Dos, i aprofitant la intervenció que ha fet la portaveu del Grup Republicà, dius..., 
mirin, crec que és notori, és públic, es coneix, que soc una persona que representa 
una força política i que representa un projecte col·lectiu que vol tenir totes les eines. 
I que soc conscient que no tenim totes les eines, tenim limitacions. Per això soc re-
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publicà i per això soc independentista. Ja està. Forma part del lícit de cadascú si-
tuar-ho. Ara, també ho he dit –i sempre ho he dit– que utilitzarem totes les eines 
que tenim a disposició per –encara que no les tinguem totes– millorar la condició 
de vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. I ja està. I aquest pressupost és 
una eina. Amb totes les limitacions que té, és una eina. I les limitacions no venen 
del mateix pressupost. Les limitacions venen de l’entorn i del sistema, i ja està. Us 
situo. Són elements de Perogrullo, però crec que va bé per situar-se cadascú on està 
en el seu marc mental. Ja està, com a mínim ser honest. Jo de formació soc sociò-
leg i a Metodologia i a Epistemologia em van explicar que l’objectivitat és l’ho-
nestedat d’explicar des d’on mires la realitat. És el que tenen les ciències socials. 
«L’objectivitat és l’honestedat d’explicar des d’on mires la realitat.» Ja està. I les 
mirades poden ser molt diverses. El que s’ha de ser és honest i explicar des d’on  
les mires.

A partir d’aquí hi han molts elements. Segurament me’n deixaré molts, segura-
ment em situaré. Començaré una miqueta per ordre cronològic, però hi hauran te-
mes que s’aniran entrelligant, eh? Amb relació a la intervenció de la senyora De la 
Calle, la diputada de Ciutadans. Jo crec que en el fons el que ens ha mostrat... I, si em  
permet... Jo ho entenc, eh?, al final estem en el Parlament. Aquí hi ha un «joc», en-
tre cometes, d’esgrima parlamentària. Els interessos són els interessos... Això ho 
entenc, eh? Vull dir, al final cadascú... I jugant una miqueta a l’esgrima, el que 
m’ha situat la senyora De la Calle és que ella compra el discurs clàssic de la dreta: 
«Impuestos, malos, malos. Hem de gastar més, però no hem de fer impostos.» Bé, 
suposo que ja és la línia de l’acord que volen fer amb el PP i de tenir una força a la 
dreta, allò... molt clara entorn de l’àmbit nacional. Ja està. Crec que està bé, clarifica 
l’escenari, clarifica els membres.

Li dic una qüestió: ha dit una cosa que no és veritat –ha dit una cosa que no és veri-
tat–, ja està. Li dic així: ha dit una cosa que no és veritat. A aquests pressupostos no hi 
ha ni més assessors ni més alts càrrecs. Ja està. Ja està, li ho dic. En aquests pressupos-
tos no hi ha més assessors ni més alts càrrecs, a aquest departament. Ja està. A aquest 
departament. És que jo estic parlant dels pressupostos d’aquest departament. És que no 
sé de què he vingut a parlar. M’expliquen de què he vingut a parlar? Dels pressupostos 
d’un altre departament? És que... I a partir d’aquí continuem, ja tindran el seu temps, 
però anem deixant les coses clares. Ha dit una cosa que no és veritat.

Segon. Ha fet una càrrega en profunditat entorn del sistema de dependència, que 
també l’ha convertit el senyor Moreno, que..., mirin, els situaré quatre dades, més 
que res per posar en valor la feina, que no és únicament d’aquest departament, que és 
de tot el sistema que s’ha fet en els últims anys. Del 2016 al 2019 s’ha incrementat en 
31.000 noves places que han entrat en el sistema, un increment d’un 21 per cent. Som 
la comunitat autònoma, el territori, amb la millor planta residencial en finançament 
públic. Cobrim el 8,3 per cent dels majors de vuitanta anys. Superem la mitjana de 
tots els territoris. A partir d’aquí tenim dèficit. I tant! Tenim reptes. I tant! L’atenció 
domiciliària l’hem multiplicat per dos, en tres anys. I els hem explicat que tenim una 
previsió de 34,5 milions més. Ja està, no passa res. I hem incrementat nou mil places 
de centre de dia. A partir d’aquí podem discutir. Podem pensar si ho fem millor, si ho 
fem pitjor... Podem situar que tenim 3,3 places per cada cent persones... I això, mira, 
pot afectar respostes als Ciutadans i al PSC, perquè en el fons són de forces que una 
la va governar abans i ara la governa ara. 3,3 places per cada cent persones; la mitja-
na a Andalusia és 1,9 places per cada cent persones. I això són dades dels informes, 
dels informes que després vostès també accepten quan no parlen de pressupost exe-
cutat, parlen del pressupost que hi ha previst. Bé, no passa res.

A partir d’aquí, situar-ho, una defensa. I ho he explicat: és el repte més gran. És 
que quan he dit «172 milions d’euros de l’Estat», crec que hauríem d’assumir el ni-
vell del repte. Crec que hauríem... i, en això, si m’ho permeten, em faig autocrítica, 
però la socialitzo una miqueta. Tenim un problema. No hem sigut capaços de situar 
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la importància d’aquest sector al nivell d’altres sectors de l’estat del benestar –i ho 
dic aquí, en sessió parlamentària, que queda gravat–, i crec que això..., que em faig 
d’autocrítica... Però els asseguro que si hi ha un aliat per intentar-ho fer és la perso-
na que li pertoca coordinar aquest departament, però fem-ho entre tots, perquè crec 
que entre tots, hauríem, llavors, de fer-ho més ampli, eh? Per què no n’hem sigut 
capaços. Però a partir d’aquí, situem-ho. I vaig acabant la part de dependència i au-
tonomia personal per fer...

Senyora Ribas: el pacte és clar. Són 15 milions més per afrontar el debat de tari-
fes, que és l’acord a què s’ha arribat. Quinze milions supletoris, addicionals. Igual, 
de la mateixa manera que intento tenir fama de no comprometre’m massa, però 
d’explicar les coses. Quan vam dir «què farem el 2019?», i em van demanar al sec-
tor alguna cosa, amb pròrroga vam poder-ho fer. Ara estem en moltes millors con-
dicions. I també ho dic: no ho solucionarem d’un any per un altre, però estic segur 
que ho hem de solucionar. 

Ara, també ho situo. Hi ha un altre tema. Vostè ha dit: «pensa que...?» Encantat. 
Encantat que hi hagi un canvi. Perquè també li recordo, senyor Moreno: és que en 
un any i sis mesos no hem vist res en matèria d’afers socials per part del ministeri. 
Res. I vostè em parla dels pressupostos. Home, aquí hi han senyors i senyores que 
conec, que m’he trobat i que hem «interlocutat». I ho dic en veu alta i de forma clara, 
perquè aquests senyors i senyores són especialistes en el sector. Coneixen el sector, 
són els representants dels seus treballadors i treballadores, són els representants de 
les empreses i de les entitats. Els pressupostos de l’Estat en matèria de dependèn-
cia que no van tirar endavant, no feien res –res– per solucionar l’infrafinançament 
crònic dels territoris. Perquè tots els sous es ficaven en un costat. Eh! I és decisió 
política, no passa res. No la discutiré. Però es ficava a la vetlladora no professional 
i a la seguretat social. L’increment era d’això, no era en elements de finançament 
bàsic que et permeten revertir en elements de tarifes o que et permeten incrementar 
capacitat cobertora. Ja està, doncs expliquem-ho. Ja està. Expliquem-ho. No era res 
que –entorn de la responsabilitat que ens pertoca gestionar– notessin i que aquells 
senyors notessin. Ja està. Dius: «Després d’això fan la seva feina.» Només faltaria. 
És que només faltaria –només faltaria. Sí que..., situar-ho.

He anat situant –crec que tothom... ja ho hem dit– la renda. Si som un departa-
ment que té una característica és que som un departament que segurament té alguns 
dels elements de drets subjectius més importants que hi ha. I la renda garantida de 
la ciutadania és un dret subjectiu. I això què significa? Que quan finalitza la partida, 
si tens obligacions, has de continuar pagant. Ara, que la partida sigui molt més ele-
vada ens facilita la feina a tots. Però és que a tots. A partir d’aquí, en la presentació, 
igual que he anat situant indicadors de tot, no he situat indicadors de persones bene-
ficiàries de la renda garantida. I no ho he fet per una qüestió política, perquè és un 
dret subjectiu i trobava absurd situar-ho, perquè atendrem les persones que arribin. 
Crec que és important... 

Famílies acollidores. La nostra aposta és per les famílies acollidores. Ara, jo 
crec que, eh!, els discursos ho aguanten tot, eh? Jo no ho dic. Ara, jo crec que si-
guem una miqueta honestos amb la ciutadania. És que nosaltres som els primers que 
considerem que, per al benestar de l’infant, els processos d’acolliment són millors. 
No per una altra història, pel benestar de l’infant. Ara, també ho diem, ens manca 
cultura i després..., acollidora. Ens manca alguns elements que hauríem de canviar 
de sistema, que no estan ara mateix en les nostres competències: sempre hem parlat 
del model francès, de les famílies acollidores professionals, però això significa un 
canvi en la Llei de seguretat social i del que implica cotitzacions. 

Però jo, fins i tot, els situaré un altre element, que és la realitat: els perfils varien. 
I hi han perfils d’uns nivells de vulnerabilitat amb uns nivells d’edat que és més 
complicat, el procés d’acolliment. Ja està. Però és que situem-ho. I, a partir d’aquí, 
el que paguem en una plaça residencial en un centre va lligat a l’atenció que té un 
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noi, que va lligat a una llei que ens hem dotat entre tots i totes i a unes ràtios de 
professionals. És que, si us plau, no fem demagògia amb això. I els hi dic de forma 
molt sincera, perquè vostès tenen suport d’algunes forces que, ara mateix, estan..., 
algunes persones d’aquestes forces que estan investigades per la fiscalia d’odi, per 
incentivar l’odi a certes tipologies d’infants i adolescents. Si us plau. Que ho sento, 
eh, dir-ho amb aquesta cruesa, però crec que ho hem de dir amb aquesta cruesa. Ja 
està, perquè hi ha hagut molta..., i la concepció comunicativa que ens ha fet a alguns 
nivells comunicatius acabar parlant, en comptes d’«infants en perill», d’«infància 
perillosa», és un element que, com a societat, tots ens hem de fer autocrítica, eh? 
I crec que ho hem de fer. 

Dius: «Home, anem amb compte amb certs elements.» Jo..., és situar-ho, ja està. 
I a partir d’aquí, com que tenim un projecte polític i col·lectiu diferent –de forma 
lícita i legítima, amb tot el respecte, eh?, vull dir, ja està–, tenim mirades diferents 
no únicament sobre el futur que hem de tenir com a projecte col·lectiu del país, que 
es poden compartir o no, és que també tenim una mirada diferent respecte a la rea-
litat dels drets socials, de com ha de ser el marc laboral... Tenim mirades diferents, 
ja està. No passa res, vull dir... això forma part de la normalitat en qualsevol demo-
cràcia.

El senyor Moreno... D’acord; bàsicament ens ha dit que no vol pressupostos. 
Bàsicament ha fet esgrima parlamentària. Ens coneixem fa temps, vull dir..., a mi 
em sap greu una qüestió, en l’esgrima parlamentària. Tota la crítica que falti..., i 
saben perfectament que jo soc dels que accepto les crítiques. Em sap greu una co-
seta que ha fet, i li dic allò... amb estima i tal. No deteriorem ni deslegitimem la 
metodologia que s’ha introduït en aquests pressupostos d’UNICEF, perquè els vam 
convidar a la presentació, a tots els grups, i crec que és una bona metodologia. Ja 
està. Que la xifra no..., però vostè ha acabat per «ah!» No. Jo crec que això..., i crec  
que val la pena que tothom ho faci i crec que és una demanda d’UNICEF, i crec que 
val la pena que tothom ho faci i que ens ajuda i ens ajuda a entendre la complexitat, 
perquè d’entrada aquestes xifres tal. I jo com a mínim..., i disculpi’m si ho he entès 
malament, però jo he entès això. D’acord? Doncs, llavors no hi estem d’acord i ja 
està, veus?, perfecte.

La part de dependència, crec que li he respost. Han parlat de quant hem execu-
tat, tal. Jo, com que tinc dos cadires a la dreta la persona que em controla aquestes 
coses, he demanat l’execució de 2019. L’execució de 2019 el 15 de gener –perquè els 
tancaments sempre són posteriors. (Veus de fons.) El 14?, sí? (Veus de fons.) El 14 
de gener... –veus?, m’acaba corregint sempre, i és el que ha de fer–, és d’un 98 per 
cent del pressupost. I sí... home, és que només faltaria, és que executem el màxim 
possible –executem el màxim possible. És que crec que no faríem bé sense executar 
el màxim possible. 

M’ha parlat... ah, sí! M’ha demanat omnisciència. Jo no tinc omnisciència. 
Aquests pressupostos s’han treballat amb anterioritat. Avui s’ha aprovat la pujada 
del salari mínim interprofessional a l’Estat. Em demana omnisciència. No tinc om-
nisciència. Vull dir, jo què s..., és que van presentar la pujada de salari mínim..., ja 
no és que avui s’hagi aprovat al Govern estatal, és que la vam presentar quan ja s’es-
tava en els últims serrells de l’acord, si no em falla la memòria. O no sé si l’havia fet 
públic, l’acord. Però no passa res. Dius, però..., ara, l’altra qüestió, és que ho torno a 
recordar, és que l’obligació del finançament dels centres especials de treball són del 
Govern de l’Estat. És que és clar, vull dir, algun dia ho haurem de recordar. Perquè 
miri, jo tinc molt respecte cap als alcaldes i alcaldesses del PSC. Si els alcaldes i 
alcaldesses del PSC d’aquest país, des del Govern de la Generalitat o des d’aquest 
departament, els obliguessin a fer coses, competències, nostres sense passar cap ti-
pus de recurs i ampliéssim, la liaríem. Ja està.

I crec que, quan ha parlat de treball..., ho sento eh?, parlo d’un any i mig, que 
no he vist res del Ministeri de Salut i Afers Socials, que ara, com que ha canviat  
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l’organigrama, és diferent. Home, en l’àmbit de treball, les reformes laborals, les de-
rogacions, les prometem cada..., i no hem vist res. Eh!, que potser ara..., l’altre dia, el 
company seu, el Pol Gibert, en el ple va dir: «Finalment tenim un govern d’esquer-
res.» I jo li vaig fer una broma: «Què m’està dient? Que el govern anterior, que era 
vostre, i no de l’esquerra?» Va ser una broma allò... de tal. Bé, doncs ara, finalment, 
ja ho comprovarem. Però crec que és important situar-ho, crec que és important 
situar-ho perquè en aquesta diagnosi del problema del marc normatiu del món del 
treball..., crec que el compartim molta gent amb mirades diferents i crec que hem 
perdut un any i sis mesos. I espero que no perdem més temps. Però jo li dic: a mi 
m’agradaria poder tenir aquestes competències. Jo ho he dit des del principi. Ara 
utilitzo les que tinc i les intento utilitzar de la millor manera possible. 

Sí que han situat també els dos, amb relació als cuidadors no professionals..., i la 
senyora Noemí de la Calle ha situat: «És que ara és 65 milions d’euros menys que el 
2012.» És que, un altre cop, dues cadires a la dreta –això jo no ho sabia– m’ha expli-
cat..., la memòria viva, el departament, m’ha explicat: «No, és que els pressupostos 
del 2012..., es van pagar endarreriments en vetllador a un cuidador no professional 
que es tenien des del 2007: 2007, 2008, 2000... 2000...» És, com m’ha comparat amb 
els 65 milions, jo li intento explicar. I després, pot estar..., però jo crec que és una 
bona manera d’explicar-ho.

Ah, i les falses expectatives del pressupost, senyor Moreno. Crec que de les fal-
ses expectatives n’hem estat parlant durant tota aquesta sessió. Crec que no hi ha 
una altra cosa que hagi generat més falses expectatives que la LAPAD –compte– i 
com s’ha complert per part de l’Estat. Ho dic perquè vostè m’ha dit: «No votarem.» 
Tenen tota la raó de no votar o votar, eh? Jo no ho comparteixo. I crec que també 
explica en un punt que, bé, han decidit fer un tipus d’oposició i han decidit no mos-
trar-se com una força amb capacitat de govern, des del meu punt de vista. Pot ser 
equivocat o no. Dius..., però jo no li dic falses expectatives. Crec que tenim l’exem-
ple més flagrant i és una part importantíssima del debat que hem tingut avui –i és 
una part importantíssima del debat que hem tingut avui.

El senyor Aragonés: ja he respost l’execució de pressupostos. M’ha situat el tema 
de la inspecció. Jo crec que quan he explicat, al principi, les unitats i he explicat «la 
unitat de gabinet i secretaria general té tot el personal»..., la Direcció General d’Ins-
pecció de Treball, la despesa més important, per no dir gairebé l’única, és el perso-
nal. El personal està en aquesta partida. I pel que he entès, li situava contradiccions 
perquè després veia la partida d’Inspecció de Treball i la veia molt petita i deia: «No 
em quadra amb el número...» És que a la partida d’inspecció de treball no hi ha el 
personal, hi ha únicament les dietes i alguns elements que necessiten els inspectors 
i inspectores per poder fer la seva feina. Però les nòmines no s’imputen a la Direcció 
General d’Inspecció de Treball, sinó que s’imputen en aquesta, on hi ha tot el per-
sonal, excepte el personal de centres propis de la DGAIA i el personal que venia de 
l’Institut Català... D’acord? No sé si respon la pregunta. No sé si l’havia entès o no, 
eh?, però és que he deduït que podia ser aquesta. 

També m’ha situat el Barnahus perquè l’expliquem tots. Jo l’explico de forma 
molt orgullosa i crec que, si hi ha un departament que està empenyent al màxim 
per poder-lo tenir, és aquest. I aprofito per respondre un element que em situava la 
Saloua. És que el que tenim pactat és que es fa el pilot a Tarragona –l’estem cons-
truint conjuntament amb Save the Children–, avaluem el pilot i, llavors, ampliem. 
Per això és clau tenir el pilot. Que m’ho ha situat, dius..., i ja aprofito.

M’ha situat el tema del salari de referència català. Jo és que he sigut molt honest 
en les explicacions del salari de referència. I sempre ho he explicat i segurament no 
m’explico bé, eh?, i ja està, no passa res. Jo ho he situat. És un projecte a mitjà ter-
mini, no és un projecte... I he situat: el que fem és introduir en la Llei d’acompanya-
ment una mesura per poder analitzar què representa i, llavors, haurem de treballar 
una proposta a un temps vista, i això significarà canviar moltes coses.
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I això també es lligarà segurament amb tot el debat tarifari que hem tingut, tant 
de dependents com de discapacitat com del sector social, ho podríem discutir. Es 
lligarà amb això. És que si no, no té cap sentit. S’haurà de lligar això. Ara, jo també 
ho explico. És que tenim una realitat que hem de poder-ho abordar des d’aquest as-
pecte. Per què? Perquè el cost de la vida és diferent en molts altres indrets de l’Estat, 
i això explica per exemple que la taxa de treballadors i treballadores en risc de po-
bresa a Catalunya sigui més elevada. Per què? Perquè si tenim un salari que no els 
representa, dius... I després és una aposta complexa, hi estic d’acord. I jo ho procuro 
explicar. Hi anirem. Perquè crec que el pitjor és... I després hi ha un altre element. 
Ara està en mans del Consell de Relacions Laborals. Per què? Perquè considerem 
que això hem de ser capaços de treballar-ho amb els agents i acordar-ho amb els 
agents. 

També ha parlat de la precarietat que hi ha en el SOC. Com que ho he dit pú-
blicament..., vull dir, i ho estem perseguint, i estem segurs que en aquest període 
potser s’obri una oportunitat. És un element..., és que hem de superar la lògica de la 
conferència sectorial –hem de superar la lògica de la conferència sectorial. És que 
l’última, que són tres-cents orientadors més per temes... I dic: és que no, és que hem 
de ser capaços de com a mínim donar..., és que perdem. El que vostè deia, de des-
pertar, és el..., vull dir. I hem de començar a superar aquesta lògica. I crec que hem 
de poder arribar a un acord, de dir: «Ei, mireu, hi ha una part que cada any es podrà 
situar i, després, que doni una estabilitat.» Per això també en el decret d’estratègies 
territorials del SOC plantegem poder tenir un contracte programa, perquè som cons-
cients..., això era el SOC, però també són els serveis locals d’ocupació, que estan 
en la mateixa situació. I els secretaris i els interventors no perdonen. Ja està. Fan la 
seva feina, no perdonen. I si no hi ha garantia, doncs... Dius, i hem de poder-ho fer. 
A partir d’aquí, com ho fem?

La senyora Ribas ha situat alguns elements. Jo crec que el que ha situat, o el 
que ha intentat explicar, i en les discussions que hem tingut, que han sigut moltes, 
i dius..., però crec que és important: és que som un departament que si té una ca-
racterística és que té un creixement tendencial de drets subjectius. Això tensiona 
absolutament el departament. Per què? I no ho dic en sentit negatiu, perquè el crei-
xement tendencial directament d’elements que són drets subjectius, doncs, això és 
un aspecte que s’ha de situar. I, a partir d’aquí, amb mirades diferents –amb mirades 
diferents–, hi estem d’acord: tenim la tira de reptes i els reptes no es solucionen amb 
aquest ni amb el de 2021, però caminem i és absolutament necessari.

M’ha situat el tema de la construcció de residències. Jo sí que li vull..., perquè com  
que crec que n’hem discutit algun cop i jo ho explico de forma..., no és perquè si-
guem dolents i tinguem banyes i cua. No és una voluntat, és una decisió que va 
prendre la consellera Bassa, que jo mantinc. Jo sempre ho he explicat, i la mantinc 
però bàsicament per una qüestió: la construcció d’una residència són, aproximada-
ment, depenent del tipus i tal, què?, 8 milions d’euros, més o menys? Sí, 8-7 milions 
d’euros, anem per aquí. Amb 8 milions d’euros podem concertar, per un any, 357 
places a l’actual tarifa de grau tres. I com que tenim una doble porció, hem d’in-
crementar la cobertura i, com que som capaços treballant amb els ens locals de 
buscar sortida entorn d’això, decidim que la prioritat és incrementar la capacitat  
de cobertura. Es pot compartir o no, això no ho discuteixo, però ho explico i explico  
el perquè. No és una decisió... Eh!, que segurament és molt més fàcil. Construeixes, 
perquè la concertació és, per sempre de sempre de sempre, recurrència. Però bé, 
ja està. I explico quin és aquest sentit. I és en aquest sentit en el que es fa aquesta 
aposta, no es fa per una altra història, eh? Vull dir, si hi haguessin encara molts més 
recursos i poguéssim construir, també construiríem. Jo ho situo i intento ser molt 
honest.

Ha situat «la infància ens preocupa»: ens preocupa a tots. Crec que ens preocupa 
a tots i podem... Sí que ha situat una crítica al departament, que és: «No... la capa-
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citat normativa.» Si m’ho permeten, jo és que cada cop que escolto aquesta crítica 
no puc més que evitar recordar-los una cosa: des del febrer de l’any passat tenen en 
aquesta comissió la Llei d’igualtat de tracte i no discriminació. És que aquí també 
jo situo algunes frustracions. I segurament tothom té raó, eh? Però la Llei d’igual-
tat de tracte i no discriminació, amb tot el que suposa... Jo crec que aquí també, bé, 
dius «mirem-nos-ho tots plegats», perquè crec que la Llei d’igualtat de tracte i no 
discriminació per als col·lectius que pateixen discriminació i que no pateixen... eh? 
I l’altra qüestió és que poden estar absolutament en desacord en la proposta que ens 
han fet, però això és la seva feina. Jo he sigut diputat. Esmenes i avançar, ja està. 
Ho situo, d’acord?

És que no em vull anar deixant coses... És que han situat... ah, sí! El senyor 
Rodríguez, que ha fet el hit dels elements polítics, més enllà del debat que tenim. Ja 
està, forma part..., vull dir, ja està. Hit i fora. Ha fet el hit, TV3. Però és que, quan 
ho ha dit, la portaveu no hi era. Ho ha dit i la portaveu del Grup Republicà no hi era 
i així li passo la informació. (Rialles.) Però sí que situar-li un parell de coses. Ha 
situat: «”Acció cívica”, de 33.» És que ha canviat el programa. Sí, ha canviat el pro-
grama pressupostari on s’imputava aquesta despesa. I jo estic content de que s’ha-
gi canviat aquell programa pressupostari, perquè en el programa nou, quan hi ha 
tancament, aquell on ha passat no queda afectat. Vull dir... com que m’ho miro des 
d’aquest punt de vista egoista, dius «perfecte». Dius... Sí, hi han canvis de progra-
mes. I sí que dir-li: quan ha fet el tema de Direcció General de Protecció Social i ha 
sumat «Autonomia personal» més «Prestacions», és que s’ha oblidat d’una tercera, 
perquè a la de «Protecció» ja li havíem tret una part a l’inici de la legislatura, que és 
del que és responsable la senyora Benedí –a la meva esquerra física, no sé si ideo-
lògica. (Veus de fons.) –Sempre!–, que és la Direcció General de Serveis Socials. Li 
dic que, per quadrar-ho, sumi també la Direcció General de Serveis Socials.

Què més, què més... Jo crec que, en general, és que..., agrair les intervencions 
de la Marta Vilalta i de la Saloua. Han situat alguns temes que són claus. Sí, segu-
rament m’he parat molt poc en els ODS. Però com que cada..., he pensat «anem a 
allò», i és un departament que focalitzat no és que estigui, i hem d’explicar moltes 
coses i he anat allò... (El conseller fa el gest de córrer.) I tot i això, ara ha hagut de 
tenir paciència la presidenta. 

Però han situat dos temes que jo crec que són importants: la perspectiva de gè-
nere, i ja està. I se li pot donar més valor o no. Això no és un valor, però crec que és  
important. Crec que és important que..., per això no ho comparteixo –i mira que 
moltes coses puc compartir– el que ha dit vostè, senyor Aragonés, que «el registre 
no té cap valor». Jo crec que el registre a l’empresarial per saber les bretxes de gène-
re a cada lloc és una eina que li asseguro que alguns àmbits del nostre departament 
de l’autoritat laboral utilitzaran, perquè ens permet allò, poder situar. Crec que he 
respost al tema.

Agrair a la senyora Saloua que hagi fet... Tenim moltes petites coses que de vega-
des no..., però, és que és clar, la introducció en el tema de les polítiques d’ocupació de 
les dones trans és... Perquè és clar, tractem una realitat, vull dir..., jo sempre ho dic, 
eh? Tenim la sort de que tractem la diversitat de veritat d’aquest país, d’aquesta socie-
tat. I tenim moltes petites coses que crec que... I agrair-li que ho hagi situat. I també 
la defensa de la metodologia UNICEF que ha fet la Marta. Bé, la senyora Vilalta –la 
confiança. 

I no sé si em deixo alguna cosa... segurament coses. Sí que situar... Ah, sí. 
L’execució i les despeses en el SOC, i el que no es va utilitzar de fons socials euro-
peus. Jo també els ho situo perquè en siguin conscients. Això és de l’exercici 2013, 
2014, 2015, el qual en el fons representen els exercicis 2011 al 2013, perquè es jus-
tifiquen a dos anys vista, no? (Veus de fons.) I després, també dir-ho. Vull dir..., jo 
no ho vaig gestionar, no..., i estem treballant en saber què va passar, etcètera. Però 
també dir-ho: això no ha de per què significar que no s’utilitzessin, perquè la lògica 
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és el següent. La Unió Europea assigna, anualment, a Catalunya... El compromís de 
Catalunya és dissenyar i implementar programes amb aquell import, i un cop fets, 
es lliura tota la documentació que justifica que s’han invertit i Europa ens retorna 
el 50 per cent de la inversió, amb la qual cosa, el problema és que no retornin una 
inversió que has fet. Igualment, ho estem mirant i sí que situar-li que ara mateix  
ja estem fent el seguiment i, després, potser que en algun moment en la justificació 
hi hagi... això. 

En el programa operatiu actual, 2014-2020, no s’ha produït cap descompromís i 
treballem al màxim possible perquè creiem que tots els recursos són bons, que els 
invertim en les persones. I ja està, perquè ja m’estic passant de temps. 

Moltes Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.

El conseller de Treball, Afers socials i Famílies 

Ah, em permets?

La presidenta

Sí, endavant.

El conseller de Treball, Afers socials i Famílies 

Tres segons, però és que si no me n’oblidaré i cada cop me n’he oblidat, i dius «al 
final...» Estem presentant els pressupostos, i agrair la feinada que han fet en el de-
partament, la direcció política, el consell de direcció, però especialment, perquè al 
final no és la direcció política, som tots els servidors i les servidores públics. Agrair 
la feinada, perquè crec que és molta feinada, especialment al nostre departament, 
que no és gens fàcil, i sí que volia aprofitar-ho. Un agraïment al consell de direcció, 
al gabinet de la conselleria, que ho ha estat..., però especialment als servidors pú-
blics per la feinada que han fet a l’hora de la preparació del pressupost, perquè tam-
bé s’ha de dir i és que, si no, m’ho deixava. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. No sé si algun grup vol... Sí? Doncs ara tindran una 
intervenció per fer alguna rèplica al conseller. D’acord; comencem pel Grup de 
Ciutadans. Té la paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Bueno, quería comentar: es que ya ha empezado esta segun-
da intervención mal porque ha dicho que era de Perogrullo que los presupuestos se 
tenían que comparar con los presupuestos anteriores. Pero es que uno de los princi-
pios de la contabilidad, una de las máximas, es el principio de precaución, que sig-
nifica que cuando elaboras un presupuesto lo tienes que hacer en base al presupuesto 
anterior, lo tienes que hacer en base a la ejecución presupuestaria del ejercicio ante-
rior; es decir, en lo que te has gastado.

Obviamente, los diputados no comparamos el presupuesto con el presupuesto 
anterior, sino tenemos que compararlos con la ejecución presupuestaria del año an-
terior para ver si los presupuestos actuales están dando respuesta. Como mínimo 
tienen que tener las mismas partidas que la ejecución presupuestaria.

Eso es lo primero. Lo segundo: ha dicho que he mentido, que no hay... (Veus de 
fons.) No, no. Ha dicho... (El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies diu: «Que 
no ha dicho la verdad.») ¿Que no he dicho la verdad? (El conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies diu: «Sí.») Bueno, es lo mismo. (Rialles.) ¿Sabe lo que pasa? Que 
el que no ha dicho la verdad es usted, porque dice: «No, no, es que nosotros no..., no 
es cierto, ¿no?, que no se haya presupuestado más, que no haya más en las partidas 
de altos cargos.» Sí: asesores a dedo. 
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Mire, sus propios presupuestos contemplan casi trescientos mil euros más en al-
tos cargos. De hecho, en el propio presupuesto que tienen ustedes..., mire: en el 2017 
había catorce altos cargos. En el presupuesto de ahora, de 2020, hay dieciséis. No 
sé, ¿eh? Hasta ahora, yo creo que dieciséis menos catorce: dos altos cargos, que su-
ponen trescientos mil euros, casi trescientos mil euros, que no sé si se les repartirán 
entre ellos, estos, o es que a lo mejor también puede ser que les hayan subido el su-
eldo los demás. Pero el caso es que hay más altos cargos. 

Luego, nos decía que, claro, tenemos dos concesiones diferentes de cómo conse-
guir ingresos, ¿no? y que sí, pues con esta lógica –ha hablado del PP– que, si redu-
ces los impuestos, pues no se tiene dinero para hacer políticas públicas. Pero es que 
antes de freír a impuestos a la clase trabajadora, como ustedes han hecho, se pueden 
hacer recortes en otras muchas cosas, como, por ejemplo, en el despilfarro de los 
altos cargos y en atenciones protocolarias. (Remor de veus.) Pero es que, además, 
obviamente, no se puede recortar... (Veus de fons.) Sí, es que no me oigo. (Elisabeth 
Valencia Mimbrero diu: «No, no se sent.») No me oigo.

La presidenta

Sí; demano silenci a la sala, si us plau, perquè està intervenint la diputada. 
(Remor de veus.)

Noemí de la Calle Sifré

Gracias.

La presidenta

Continuï, diputada.

Noemí de la Calle Sifré

Muchas gracias, presidenta. Cuando hay que ir a buscar el despilfarro, obvia-
mente, no se va a ir a recortar en las partidas sociales, porque no vas a arañar los 
poquitos euros que tiene un colectivo, ¿no?, para dárselo a otro. Lo que hay que ha-
cer es ir a buscar el despilfarro en otros departamentos y destinar ese dinero para 
dar respuesta a las necesidades reales. Por ejemplo, suprimiendo la oficina de los 
expresidentes, porque pocas personas, pocos catalanes entienden que le estemos pa-
gando las oficinas al señor Mas, al señor Montilla y, ahora también, al marqués de 
Waterloo; suprimiendo también el CAC, que es un chiringuito para colocar a polí-
ticos en desuso; reduciendo las aportaciones de la Corporación Catalana de Medios 
Audiovisuales, porque, realmente, nosotros entendemos que no es necesario tener 
una televisión pública con seis canales. Y claro, ustedes dirán: «Ya están ustedes con 
el discurso del PP...» Pero es que en este caso ocurre que se está gastando dinero en 
cosas que no son necesarias. 

Se está despilfarrando el dinero en chiringuitos y en gastos que no son  necesarios 
y, en cambio, se están dejando de gastar en otras cosas como, por ejemplo, para me-
jorar estos veintitrés indicadores sociales. (L’oradora mostra un full a la cambra.) 
Esto es un documento suyo, que son los indicadores sociales en Cataluña, ¿no?, los 
indicadores de bienestar social. Hay veintitrés indicadores sociales en rojo, que han 
empeorado. Y todos estos recortes que hay que hacer en chiringuitos y en despilfa-
rro habría que gastarlos en eso.

Y los presupuestos, obviamente, que hubiera presentado Ciudadanos serían unos 
presupuestos que recortarían en eso, para que hubiese suficientes intérpretes en len-
gua de signos catalana, que no hay, que en Lleida solo tenemos uno para toda la 
provincia; que compensase los veintitrés mil euros de sobrecoste anuales que tie-
nen las personas con discapacidad, que les supone tener de media un sobrecoste de 
veintitrés mil euros al año; que redujese las listas de espera en dependencia; que  
asegurase la viabilidad del sector; que dignificase el trabajo de las cuidadoras;  
que asegurase la igualdad de oportunidades en la infancia, ¿eh? Que asegurase unos 
ingresos mínimos para que nadie se quede atrás. Para mejorar la gestión de la renta 



DSPC-C 435
4 de febrer de 2020

Sessió 23 de la CTASF  47 

garantizada de ciudadanía, para actualizar la cartera de servicios sociales, para as-
pirar a alcanzar la media europea de inversión en infancia y, sobretodo, para desple-
gar todas las leyes sociales que tenemos en un cajón.

La ley de derechos del colectivo LGTBI, la Ley del derecho a la vivienda, la Ley 
de accesibilidad. Tenemos tantas leyes en un cajón... Así que, por favor, no vengan 
aquí a dar lecciones de cómo se tienen que hacer unos presupuestos, si en base a 
unos presupuestos anteriores o a una ejecución presupuestaria y que si dejamos... 
Hay que saquear a la clase trabajadora, para poder pagar... ¿el qué? ¿Los chiringui-
tos? Porque realmente no se está reflejando... El dinero que viene de los impuestos, 
que se está crujiendo a impuestos a la clase trabajadora, no se está reflejando en los 
servicios que se está prestando a la ciudadanía. 

Así que, lo siento, la enmienda a la totalidad va a ir por delante. Tenemos, pues 
eso, a los cómplices, ahí, habituales, que les van a sostener estos presupuestos. Pero 
sinceramente, los catalanes no se merecen estos presupuestos.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Jo començaré també amb la primera frase del conseller, que 
m’ha agradat molt, que diu: «Els pressupostos es comparen amb els darrers i així ens 
evitem discussions.» Doncs ja està, marxem... ja està. (Remor de veus.) Ens creiem  
el que ens diu, tot és una meravella i, per tant, el que... Hem fet això tan maligne, 
que és comparar amb allò que vostè s’ha gastat, per saber si hi han més diners o no. 
Jo no soc economista, però en mi casa la cosa va así. Home, això no és casa meva, 
però jo crec que s’entén bastant bé, eh?

Segon. Vostè parla de que tenim el tant per cent de places públiques de residèn-
cies més altes de l’Estat. Sí, i la llista d’espera. Ho dic perquè ho incorpori també 
a l’argumentari: la llista d’espera més alta de l’Estat. I tenim en aquests moments 
42.000 persones pendents de valoració. Ho dic per fer tot l’esquema general, eh?

Diu: «En un any i sis mesos no hem vist res en temes de benestar social per part 
del Govern de l’Estat» Nosaltres portem així anys a Catalunya, anys!, que no veiem 
res. Ara, Benestar Social és competència de la Generalitat de Catalunya. Jo li puc 
dir només la recuperació de les cotitzacions a les cuidadores no professionals, la pu-
jada de l’SMI si vol no ho compti com a benestar social, la recuperació de la sanitat 
universal, el 55 per cent en centres especials de treball per a especials dificultats. Ho 
dic perquè alguna cosa hi ha hagut. Una altra cosa és que, comparativament, el que 
s’ha pogut fer en un any i mig i el que vostès porten fent ja uns quants anys és ve-
ritat que no es pot comparar. I vostès hi sortirien perdent sense cap mena de dubte.

I efectivament, els pressupostos generals de l’Estat, en temes de dependència, 
si arriba aquest finançament, no venen per augmentar les tarifes. No. Clar que no!, 
venen per finançar el sistema. Qui vol augmentar les tarifes són vostès. Qui té la 
responsabilitat o no d’augmentar les tarifes són vostès. I, per tant, decidiran si les 
volen augmentar o no les volen augmentar, com les ha augmentat l’any passat, o no? 
L’ha fet el Govern de l’Estat, l’augment, o ho ha fet vostè? Per tant, para todo, clar.

Algunes coses que no m’ha contestat. Bé, faré... Sí; també diu: «Home, i la res-
ponsabilitat dels centres especials de treball és del Govern de l’Estat», del finança-
ment. Clar, i tant que és del Govern. I vostès ho han de pagar. Vostès l’han de pagar. 
I el que jo li he reclamat sempre és que, allò que vingui del Govern de l’Estat que 
ha d’anar a finançar centres especials de treball, vagi a finançar centres especials de 
treball i que no facin vostès el «trilerisme», que li he dit alguna vegada amb tot el 
«carinyo», que és intentar desviar els fons per diferents llocs. 

Per cert, diu: «Oh, s’imagina vostè que la Generalitat fes alguna cosa sense el 
finançament necessari per part del Govern de l’Estat?» Quantes residències públi-
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ques construirà vostè, noves, amb aquests pressupostos? Zero. Qui les construirà? 
Els ajuntaments. És competència els ajuntaments? No. Qui fan les reformes als cen-
tres escolars? Els ajuntaments, perquè si ha d’esperar que ho pagui el Govern de la 
Generalitat, anem llestos. Per tant, vostès d’aquesta corresponsabilitat pressupostà-
ria... Qui pagava les escoles bressol? Ho dic per la corresponsabilitat a l’hora de re-
clamar als altres el que vostès mateixos no fan.

Per cert, vostè –contesti’m alguna de les preguntes– quant s’ha gastat en renda 
garantida l’any 2019? Absoluts, xifres absolutes. Dos: quant augmentarà l’IRSC? 
Zero. Per què es redueixen 7 milions d’euros les prestacions per a cuidadores no pro-
fessionals? No del 2012, del... –Conseller, conseller. Per què es redueixen 7 milions 
d’euros les prestacions a cuidadores no professionals? No del 2012; del 2017! Del 
2017, que ja van ser reduïdes. O sigui, ja va haver-hi reducció el 2017. Clar. 

UNICEF. Miri, jo simplement el que no faré és donar per bo un sistema pel qual es 
comptabilitza la inversió en infància que fa amb 5.500 euros per infant, sense conèi-
xer quin és el mecanisme que s’ha utilitzat. Jo conec quins són els mecanismes que  
s’utilitzen en d’altres maneres de comptar la inversió en infància. Aquesta nova  
que ha fet UNICEF, doncs, està molt bé. Potser és la que més els interessa a vos-
tès, no ho sé. Però, en tot cas, caldria tenir o caldria comptar la inversió en infància 
des d’un punt de vista dels paràmetres que s’utilitzen per comptabilitzar la inversió  
en infància, que són els mateixos que s’utilitzen a la Unió Europea. I aquí no estem en  
bona situació.

Digui’m per..., no em digui el tant per cent executat del seu departament. Quants 
milions d’euros s’han gastat? La quantitat total, l’any 2019. Quant? I la comparem 
amb aquesta. Aquesta xifra la tenen, eh?, per saber si són 345 milions d’euros més 
o estem als 50 o 60 milions d’euros. Una informació fàcil de trobar amb tot l’equip 
aquí que l’estan ajudant, com no podria ser d’una altra manera.

Trenta-dos milions d’euros menys en prestacions d’altres programes socials. Per 
què redueixen 32 milions d’euros la partida d’«Altres programes socials»? Quant es 
gastarà l’any 2019 en atenció a la infància amb relació –aquest any 2020– a aquests 
pressupostos? De pobresa infantil, com que no he dit res, doncs continuem igual.

I acabo. Aspectes positius del pressupost? N’hi han alguns. Clar, només faltaria. 
No vol dir que siguin bons. Aquí em fa gràcia perquè comuns diuen: «Aquests no 
són els pressupostos que a mi m’agradaria.» He escoltat a alguns que diuen: «Aquests 
no són els pressupostos que a mi m’agradarien.» Aquests són els pressupostos del 
Govern i vostès tenen la responsabilitat de defensar-los. Ara, li vull preguntar tant al 
conseller com a la senyora Vilalta si vostès donarien suport a uns pressupostos que, 
a més de considerar-los dolents, no els han trucat per negociar-los. I potser aquí tro-
baran quina és la posició del PSC. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies. A veure, unes quantes coses. Una: la partida dels 15 milions per a les ta-
rifes. L’insto, conseller, i a la resta del departament, a que quedin amb el sector –en 
aquest cas estem parlant del sector gent gran i amb sector discapacitat–, d’immediat. 
Avui els tenen aquí i clarifiquin com..., quin és l’increment que hi ha en tarifes, el 
que ja hi havia, i de com es podrà plantejar aquesta distribució d’aquests 15 milions. 
Només els demano que compleixin l’acord, que és que ara han de decidir, aquests 15 
milions extres, com es distribueixen, i per tant que parlin amb els sectors afectats.

Els demano..., perquè jo estic segura que creixerà, aquest pressupost, durant 
l’any. Com passa cada any, l’executat és superior al pressupostat. I aquest any estic 
segura que el marc pressupostari, si hi ha uns pressupostos de l’Estat i s’aproven, 
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conseller, i els aproven, Esquerra Republicana, millorarà el marc pressupostari ca-
talà i, per tant, hi pot haver marge per millorar coses que no han fet de moment en 
aquest pressupost. I els demano una prioritat. Una, continuar en aquest esforç pluri-
anual de les tarifes, i, sobretot, infància.

Infància ha quedat molt penjada, en aquest pressupost. I crec que no ens podem 
permetre perdre professionals pel camí perquè no se sentin ben tractats, ben pagats, 
amb condicions mínimes dignes necessàries en aquest sector.

Els demano també que es «currin» una mica més políticament i tècnicament les 
respostes a certes coses que els demana l’oposició. A veure, els pressupostos habi-
tualment es comparen amb els altres pressupostos anteriors, evidentment. I també 
amb l’executat, per saber, no?, quina és la despesa real que hi ha hagut. Per tant, com 
que jo ja porto uns quants anys aquí i lamentablement en porto tres sense debatre 
pressupostos, però abans ja n’havia debatut, sé que cada any l’executat és superior 
–a vegades força superior i d’altres no tant– al pressupostat. Per tant, aquest pressu-
post és superior en 3.000 milions d’euros de despesa no financera no finalista al de  
2017, és superior en 2.000 milions d’euros en despesa no financera no finalista al 
de 2010 –per aquelles comparatives que també nosaltres habitualment fèiem, no?, 
en prerretallades– i és superior en 500 milions d’euros a la dada última que teníem 
nosaltres d’executat, que no és, potser, la que tenen vostès. (Veus de fons.) Del 2019.

Per tant, amb un pressupost que teníem el 2019 de 2017, que era 3.000 milions 
d’euros inferior, s’ha arribat a gastar fins a 27.000 milions, al novembre com a mí-
nim, doncs escoltin, amb un pressupost 3.000 milions d’euros superior, tenint previst 
que potser el marc pressupostari durant aquest any millora, jo estic segura que quan 
acabem l’any l’executat serà molt superior a aquest pressupost. Per això ja els estic 
demanant compromisos que no he aconseguit fins ara. Que ja hi haurà coses que  
podran anar millorant durant l’any; que hi ha una cosa que són drets subjectius,  
que hauran d’anar-hi donant resposta encara que la partida no sigui suficient, però que,  
a més, hi ha circumstàncies que s’estan posant de manifest amb absoluta justícia i 
justificació que no s’estan donant resposta en aquest pressupost, que haurien de ser 
les prioritàries a l’hora d’invertir allò que es pugui anar millorant d’aquest pressu-
post, que serà més que no pas el que tenen pressupostat ara mateix.

Això..., mirin, soc limitadeta, però és una millor resposta a lo que li estava de-
manant l’oposició, em sembla. Per cert, com a grup polític que des de l’oposició va 
fer suport a uns pressupostos de 2019 a l’Estat i que, des de l’oposició, està fent su-
port a que hi hagi uns pressupostos per a 2020 a Catalunya, em sento amb la capa-
citat moral de dir-los, a uns i altres, que ni a Catalunya han millorat les coses ni en 
els serveis públics per no tenir uns pressupostos de l’Estat el 2019 que invertien més 
diners a tot Espanya i també a Catalunya, ni a Catalunya estarem millor si no hi ha 
uns pressupostos de la Generalitat per al 2020. Uns van actuar malament, equivo-
cadament, almenys per als interessos de la ciutadania, quan l’any passat van tom-
bar que hi haguessin uns pressupostos de l’Estat que milloraven les condicions per 
a Catalunya. Als altres, els hem de dir: «No estan vostès beneficiant els serveis pú-
blics de Catalunya ni les classes populars de Catalunya» –a vostès també els ho dic 
(l’oradora assenyala el senyor Vidal Aragonés Chicharro)– «quan no faciliten que hi 
hagi uns pressupostos pel 2020 a Catalunya que milloren les condicions.» Que són 
fantàstics? No. Que són millors que uns pressupostos de 2017 prorrogats? Sí.

Per tant, si la qüestió és si hi ha hagut trucades o no hi ha hagut trucades, jo crec 
que això els hi han de respondre els d’Esquerra Republicana. Jo el que he viscut 
com a diputada és que vostès van tenir una primera reunió. Vostès i vostès amb el 
Govern i després, que jo sàpiga, fins i tot públicament, vostès (l’oradora assenyala el 
costat dret de la sala) i vostès (l’oradora assenyala el costat esquerre de la sala) van 
dir que no volien negociar els pressupostos. Nosaltres sí, i vam seure a la taula. I els  
asseguro que hauríem estat molt felices de que vostès i vostès també haguessin es-
tat a la taula, perquè les coses que jo he estat pressionant i no he aconseguit, potser, 
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amb una triple pressió a la taula sí que s’haurien aconseguit ja directament ara en 
aquests pressupostos, i no haurien d’estar-les batallant durant la resta de l’any perquè 
s’aconsegueixin. Per tant, jo la més trista de que vostès no hagin negociat. 

Ara la qüestió amb el vot o amb esmenes a la totalitat és si actuen per fer políti-
ca útil o si fem electoralisme davant d’una campanya de les eleccions catalanes que 
s’apropa i que volem que sigui al més ràpid possible. Nosaltres preferim, si això ens 
ha de fer pagar un preu electoral –que crec que no–, ser responsables i fer política 
útil, perquè jo m’he ficat en política i m’hi vaig ficar des de la política local per can-
viar la vida de la gent cap a millor. I, si no estic fent això, me’n vaig a casa. (Veus 
de fons.)

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputada.

Marta Ribas Frías

Pressupost expansiu –acabo, presidenta–, innegable, respecte a 2017 respecte a 
2010 i respecte a l’executat de 2019, amb fiscalitat que capgira absolutament la dinà-
mica dels darrers anys i dècada, amb blindatge dels serveis públics i amb una pos-
sibilitat d’iniciar una nova dècada amb una nova lògica pressupostària. Fantàstica? 
No. Millor que la del 2017? Segur que sí, i en això estem. 

I per això nosaltres ens abstindrem en les seves esmenes a la totalitat, per perme-
tre que els pressupostos prosperin.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Una abstenció que provocarà que no s’aprovi i, per tant, que 
decaigui. S’ha d’explicar, també.

I també s’ha d’explicar –perquè nosaltres tenim, malauradament, la sort o la des-
gràcia de que ho publiquem tot– que nosaltres el 3 de setembre vam anar a una reu-
nió d’unes quantes hores i el 7 de setembre, en un document que qualsevol persona 
militant de la CUP pot consultar però que la premsa es va encarregar també de fer 
públic, nosaltres explicàvem tot el que ens havien ofert. I el que ens havien ofert, 
bàsicament, és el que han acabat pactant amb vostès. 

Però, a més, nosaltres hem insistit en tres o quatre ocasions a faristols en aquest 
Parlament que estàvem amb disposició de continuar parlant. Això sí. Vam tenir, o 
vam intentar tenir, una actitud honesta i, quan ens van explicar de què anaven els 
pressupostos, nosaltres ens vam dir: «Si es tracta això, nosaltres no veiem que tin-
guin gaire disposició.» Però esperem la trucada, perquè ens doneu més dades, es-
perem correus electrònics, perquè ens concreteu allò que ens esteu explicant avui. 
I aquesta és la realitat. I si no, qualsevol de les quatre persones que va participar en 
la reunió per part de la Generalitat de Catalunya, que vingui a aquest Parlament o 
que públicament digui que el Subgrup Parlamentari de la CUP no està dient la ve-
ritat.

Mirin, sobre la renda garantida. Nosaltres entenem que és un dret subjectiu, com 
vostès bé expliquen; això no ho discuteix ningú. Però, tal com ens hem manifestat des 
del gener de 2018, ens donava la sensació –i ho afirmem amb aquesta cautela– que  
com era un dret subjectiu quan s’acabava la partida o s’havia d’acabar la partida  
que hi havia dedicada per a la renda garantida, doncs s’incorporaven tota una sèrie 
de mecanismes que feien més difícil la seva adjudicació. I mirin, tant de bo això no 
sigui així..., i nosaltres els vam dir que teníem aquesta sensació, vam parlar de fins 
i tot de gestió neoliberal. Tant de bo no sigui així i el relator especial de l’ONU no 
faci aquesta valoració, perquè allò que era una gran eina per al país, el que no ens 
agradaria gens és que al final un relator de l’ONU acabi dient que en la seva ges-
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tió, que no a la norma, que evidentment és bona –podria ser millor, però és bona–, 
doncs es fan tota una sèrie de pràctiques que dificulten l’accés al dret. Això li hem 
manifestat ara aquí en aquesta comissió i ja els hi van manifestar al gener del 2018.

Sobre la comparativa de pressupostos. Nosaltres no volem tenir una discussió 
d’hisenda pública. Clar que coneixem les normes comparatives d’un pressupost amb 
un d’altre, però sí que pensem que, més enllà de les normes d’ordenació de pressu-
postos, fora bo que el nostre poble pugui conèixer quina va ser la despesa de l’any 
passat per veure de què estem parlant. Ens sembla que és un exercici de transparèn-
cia. No volem trencar normes que, a més, estan acceptades col·lectivament, a efectes 
de comparar pressupostos. Però sí que ens ho semblava, i ens ho semblava perquè 
ens permetria que el conseller digués: «Doncs sí, mirin, únicament tinc 60 milions 
més», o 55. No passa res, conseller. Ho pot afirmar tranquil·lament, perquè això ens 
serviria per aclarir-nos de què estem parlant.

Quan parlàvem d’inspectors i d’inspectores, nosaltres el que li dèiem era: «En 
tenim cent vuit més trenta-set subinspectores.» I què significa el que ens està dient? 
Més cinc inspectors, que ja estan aprovats, que són la promoció del 2018, o cinc més 
pel 2021, que són la promoció del 2019? Era això el que preguntàvem.

Sobre el salari mínim. Mirin, nosaltres ens queixàvem... Estem absolutament a 
favor del que vostès estan plantejant, però el que ens sembla que no és de rebut és 
que ens diguin una disposició addicional, la 27, que ja ho estudiaran, conseller, quan 
el 17 de juliol del 2019 el senyor Pere Aragonès anunciava que això es faria en el 
marc dels tres propers mesos; 17 de juliol. Llavors, no es pot aparèixer un 17 de ju-
liol a dir que aquest estudi es farà en tres mesos i que ara tinguem una proposta de 
llei d’acompanyament perquè es torni a dir que ja ho farem. És notícia apareguda als 
mitjans de comunicació del 17 de juliol del 2019.

Sobre els interins i les interines, el que li estem dient és que el conseller digui 
quina és la seva proposta política i administrativa per resoldre aquest problema, i si 
està o no està a favor de l’aplicació del 61.6 o el 61.7. Per cert, en aquesta comissió 
hi ha hagut una denúncia sobre que es paga per sota del salari mínim interprofes-
sional. No vull entrar a la discussió si necessita una denúncia per escrit per actuar 
la inspecció. Però quan algú manifesta que s’està pagant per sota del salari mínim 
interprofessional, haurien d’activar-se els dobles mecanismes, el que es té com a ti-
tular del servei i el de la Inspecció de Treball, perquè això no pot continuar passant.

La presidenta

Diputat, hauria d’anar acabant.

Vidal Aragonés Chicharro

I vaig acabant. Miri, senyor conseller... (Veus de fons.) Sí, hi ha hagut la inter-
venció del portaveu del Grup Socialistes, que ha manifestat que s’estava pagant per 
sota del salari mínim i, per tant..., estem a una comissió de Treball. Així ho ha ma-
nifestat. I, per tant, estem en una comissió de Treball i s’haurien d’activar dos me-
canismes: el de la Inspecció de Treball i el del titular del servei, que, evidentment, 
hi ha de donar resposta. 

Dit això, i per acabar, de veritat que nosaltres no hem afirmat –i pot tornar a es-
coltar l’afirmació– que el registre no té cap valor. No ho hem afirmat, això; no ho 
hem dit. Ni res que se li assemblés. I si alguna vegada diem una cosa que no sigui 
correcta, després demanarem la paraula per demanar disculpes. I si alguna vegada 
ens equivoquem, ho farem, però no ho hem manifestat. Hem manifestat un literal, 
que és el que ha dit el conseller, que és una eina que ens permeti veure quina és la 
bretxa. 

I a nosaltres ja ens va bé, aquesta eina, però el que els estem demanant són actua-
cions. Els hi hem demanat tres vegades en diferents formes, que hi hagi una campa-
nya específica per a actuar a la realitat que tothom coneix, que és que les dones en 
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aquest país, per fer la mateixa feina, cobren menys que els homes. Per tant, no única-
ment caracterització, sinó actuació.

I per l’últim –i ara sí que acabo. Mirin, nosaltres no volem allò de bufar i xuclar. 
No, no; no ho plantegem. Nosaltres quan diem «falten ingressos» el que també diem 
és que no es pot anunciar una petita reforma de l’IRPF, que suposa que algú que co-
bra més de 110.000 euros i que no té cap fill a càrrec ni tan sols, al final l’únic que 
pagui de més siguin vint-i-quatre euros al mes, i que això s’anunciï com una gran 
reforma fiscal. Necessitem més ingressos i nosaltres fem plantejaments concrets.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular. Té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. No..., no sé. És una compareixença del conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, però li he de dedicar unes paraules a la consellera in pectore  
Ribas, perquè he vist una defensa del pressupost quasi quasi més aferrissada i ja ho 
entenc, no?, que...

Clar, ha de fer un esforç d’imaginació molt important per poder justificar el po-
sicionament en aquests pressupostos. En condicions normals no els votarien, en 
presentarien fins i tot esmena a la totalitat. Però crec que ja ha donat les pistes, no? 
Espera que Esquerra Republicana també tingui el gest amb el Govern de l’Estat per 
poder mantenir els ministeris, com ja va tenir Esquerra Republicana també el gest 
a l’Ajuntament de Barcelona amb la senyora Colau en justa correspondència, per-
què si no fos per això, el posicionament seria completament diferent, segur –segur.

Dos, tres... Dos coses, jo diria anecdòtiques, i una important. És un pressupost, 
no?, i, per tant, en el pressupost, a lo que aspirem, i crec que vostès que venen avui 
a presentar-lo, és que s’ajusti al màxim possible a la realitat. No em vinguin aquí a 
dir: «Escoltin, tranquils perquè tots els pressupostos..., després d’això es dispararà  
i gastarem més.» Escolti’m, no. És que un pressupost no és això, eh?

Per tant, miri, aquest és un motiu per presentar esmena a la totalitat, també. Però 
si ja el mateix Govern, que és qui ha d’executar el pressupost, diu: «No, si aquest 
pressupost el superarem perquè gastarem més.» Bé, doncs això és que fan una mala 
previsió, no?

I dos detalls molt breus, no? Jo no he criticat ni he dit que «Acció cívica» passi 
–el programa– de 33 i signifiqui una reducció, no. Sé que la Direcció General d’Ac-
ció Cívica continua amb les mateixes dinàmiques. Però el que s’ha fet ha sigut can-
viar de programa i també s’ha fet canviar de programa..., a més a més de reduir el 
pressupost de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, també s’ha fet..., hi ha hagut 
un canvi de programa de recursos. Clar, dic..., per això, després hi han programes 
que pugen els recursos, no perquè hi hagi una tendència a pujar i perquè se li dotin 
més recursos, sinó perquè hi ha un canvi de programes que doten altres programes, 
que és el que, en part important, fa que aquests programes creixin d’una forma im-
portant.

I l’última. No, li he fet..., o sigui, la comparativa, quan li he dit lo de les delega-
cions de l’Agència Tributària, de TV3, li deia molt sincerament. No era per fer allò..., 
no per col·locar un esquetx. No, no, no. Si l’hi deia molt sincerament. Escolti’m, és 
que delegacions d’Agència Tributària i televisió pública tenen un pressupost que és 
set vegades més –set vegades més– que l’increment del pressupost del seu depar-
tament. Bé, jo crec que no és per riure. És per replantejar-s’ho, per plantejar-s’ho i 
dir: «Estem destinant els recursos allà on fan falta? O estem destinant recursos per 
intentar alimentar la fantasia d’un estat?»

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Republicà. Té la paraula la dipu-
tada Marta Vilalta.
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Marta Vilalta i Torres

Sí, de forma molt ràpida, presidenta, per reafirmar-nos en allò que ja hem dit, que 
hem manifestat en la primera intervenció.

Aquests pressupostos, els pressupostos per a l’any 2020, són necessaris i, per tant, 
té tot el nostre suport per poder-los tramitar, per poder-los tirar endavant i per po-
der-los desplegar. I, en tot cas, també apel·lar a allò que vostè també ha dit en la seva 
intervenció: seguir treballant amb la corresponsabilitat –que és necessària en el des-
plegament de qualsevol de les polítiques públiques avui en dia al nostre país– i, per 
tant, la corresponsabilitat també amb la resta de formacions que avui formem part 
d’aquesta comissió, d’aquest Parlament, i també amb la corresponsabilitat, i con-
juntament i amb tot el sector, amb el tercer sector social, que són veritables també 
protagonistes del desplegament dels serveis socials al nostre país. Ara poden buscar 
excuses, algun dels altres portaveus, sobre... en fi, la tramitació fins avui. 

Miri, nosaltres ho direm de forma genèrica: estarem a totes les taules de negocia-
ció si aquestes serveixen per millorar la vida de la gent, com sempre hi hem sigut. 
Prova en són aquests pressupostos i d’altres exemples. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn de la representant del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Molt breument i, evidentment, tot el nostre suport, di-
guem-ne, a aquests pressupostos, perquè per nosaltres són un tema indiscutible. Ha 
d’haver-hi pressupost sí o sí. 

També m’agradaria, diguem-ne, aclarir el fet relacionat amb el tema..., lo que va 
dir el conseller amb relació al projecte pilot. Potser..., no sé si s’ha entès malament. 
Jo, des del primer moment que es va presentar el projecte Barnahus, diguem-ne, 
vam felicitar la iniciativa perquè considerem que és un gran esforç i que és un bon 
projecte, a més a més ha funcionat en altres països i tal. Agraïm també la iniciativa 
de Save the Children, que treballa al costat del Govern per, diguem-ne, donar im-
portància a les seves recomanacions i tal. 

L’única cosa, com jo vinc també de l’àmbit social i hem treballat molt anys i anys 
en temes socials i sempre hi ha molts projectes que són pilot i pilot i pilot i després 
es queden en aquesta limitació, però això ens preocupa. A més a més en un tema 
molt, diguem-ne, preocupant, relacionat amb el tema dels abusos sexuals. Per això 
m’hauria agradat, en el pressupost, ja que es parlés directament d’un desplegament 
i no del projecte pilot; des d’aquesta perspectiva, i res.

I, per acabar, jo... acabo d’escoltar, diguem-ne, el company. Diu que «aquesta 
casa no és meva»: perquè evidentment és la casa de tots nosaltres, de tothom i tota 
la ciutadania. I per això necessitem apel·lar com a polítics i polítiques a treballar 
amb esperit constructiu per bastir, de la millor manera possible, uns pressupostos 
que milloren substancialment el dia a dia de la ciutadania, perquè la ciutadania està 
patint i ho hem d’agafar molt en compte; especialment, les persones en situacions de 
vulnerabilitat. I res més. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per finalitzar aquest debat de pressupostos, el 
conseller té un torn per a respondre les preguntes que li han formulat els diferents 
grups. Quan vostè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

D’acord. Vaig de forma breu, ràpida.
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Renda garantida: 267 milions la part de la Direcció General d’Economia Social 
més 20 milions de la part de la Direcció General de Protecció Social, el que m’han 
passat de despesa del 2019. 

També m’ha situat el vetllador. La prestació de vetllador baixa bàsicament per un 
motiu: perquè es compatibilitza amb altres serveis i altres prestacions, i és propor-
cional a la compatibilització. És l’explicació que em donen. 

A partir d’aquí, també hem tingut tota una discussió sobre els pressupostos, més 
vinculada a la senyora Ribas, el senyor Moreno. Situat dos o tres temes. Jo no vull 
entrar en un exercici de què hagués passat. Segurament, si haguéssim votat favo-
rablement aquells pressupostos, el context actual seria absolutament diferent. Si hi 
hagués hagut acord entre el PSOE i Unidas Podemos a les primeres eleccions i no 
s’haguessin tornat a repetir, el context hagués sigut absolutament diferent. Aquestes 
coses... Els contextos varien, i no passa res, i cadascú pren les decisions amb el seu 
convenciment i potser de forma errònia o de forma encertada. Jo el que sí que vull 
és agrair la confiança que m’ha arribat per pactar aquests pressupostos, perquè són 
millors i són bons. I ho dic així. 

Jo he dit al principi: «S’ha de comparar.» No he dit: «S’ha de comparar els últims 
pressupostos amb els actuals.» Vostès em diuen: «L’execució...» És que jo tinc..., el 
departament que em pertoca coordinar té diversos drets subjectius que complirem, 
com hem anat complint sempre. Vull dir, i el creixement d’aquests drets subjectius 
pot fer aproximacions, però mai és encertat. Per què? Perquè és que la realitat so-
cial és complexa. Vostès em diuen: «No volem comparar amb els pressupostos, ho 
volem comparar amb l’executat.» És que tindrem un executat més elevat, perquè 
tenim drets subjectius, i això és «impepinable», si em permeten una expressió així 
molt... I els complim, els drets subjectius; i els complim. I no és únicament la renda 
garantida. És que és dret subjectiu al SAD Dependència... I l’últim fons de contin-
gència que hem demanat aquest 2019 va ser per al contracte programa per pagar 
SAD Dependència. I ho seguirem fent. Que tindrem un pressupost amb un executat 
més elevat? Sí. Hi han departaments que sempre tenen un pressupost amb un exe-
cutat més elevat. (Veus de fons.) I també perquè variaran els ingressos que tindrem. 

La senyora Ribas és optimista entorn dels ingressos que arribin per al siste-
ma de dependència i d’autonomia personal. Jo estaré encantat. I vostè em deia: 
«Clarifiquem.» No, més fàcil. Punt 20 de l’acord: «Actualització de tarifes en políti-
ques de dependència i discapacitat. Amb la voluntat d’avançar en la millora de tarifes 
en aquests àmbits, durant el primer semestre del 2020 es concretarà un acord pluri-
anual amb 15 milions de dotació inicial per al 2020 i un total de 90 milions en qua-
tre anys, d’acord amb els següents criteris.» I agafo el tercer criteri perquè crec que  
també és important, eh? «Es prioritzarà la millora de tarifes que no gaudeixin de 
millores de finançament sectorial estatal i seran addicionals els acords ja assolits 
amb el sector.» Clar.

També vaig dir una cosa, i ho vaig dir: «Jo acostumo a ser prudent.» Crec que 
més val ser prudent que no pas. En els diversos sectors –aquí hi han representants 
de dos sectors– on hi ha aquest element i on hem pogut fer..., el mes d’octubre va ser 
l’increment del grau dos i de la gestió delegada en dependència, i el mes de desem-
bre va haver-hi l’increment en les tarifes de discapacitat. Se’m va demanar que es 
visualitzi i vam tenir acord, vam arribar a aquesta visualització. La prioritat –i això 
ho saben perfectament–, d’aquest departament és en aquest àmbit. I ho saben per-
fectament, és en aquest àmbit. A partir d’aquí, pel que representa per als professio-
nals pel que representa per... I ho tenim molt clar. I ho dic així d’una forma molt 
contundent i així...

A partir d’aquí, poden haver-hi molts motius per presentar una esmena a la totali-
tat. I són lícits i legítims, i forma part de la realitat política. Ara, aquests pressupos-
tos ens generen millors condicions i ens generen millors condicions per als àmbits 
polítics els quals jo tinc la responsabilitat de coordinar. I això ho defensaré a capa 
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i espasa i, després, eh... no hi entrarem. I no hi entrarem, a discutir. Hem pogut... 
vull dir, sempre forma part de les regles del joc tenir la capacitat de cordar, ja està. 
I som conscients que la situació és complexa. Ens n’hem sortit i crec que podem i 
hem d’estar contents, com a mínim, des d’aquesta part i des de per allà, que veig els 
companys i companyes del departament, estem més que contents.

Em situava el salari de referència de... No, és que jo ho situo, eh?, després hi po-
dem estar d’acord o no. Va haver-hi un acord de govern per fer un estudi sobre el que 
representa el salari de referència català que es va finalitzar als tres mesos i que es va 
presentar al Consell de Relacions Laborals, i el que presentem en la Llei de mesures 
és per fer el càlcul específic –perquè és clar, primer has de saber quant et costa– del 
que significa en tota la contractació pública. Ja està. Hi podem estar d’acord... però 
jo ho diferencio: són dues coses diferents, eh?, i ho dic així perquè ningú...

I disculpi si no l’he interpretat bé, senyor Aragonés, perquè sap que el respecto 
molt. El registre ens permetrà actuar. Vull dir, ens permetrà actuar. Jo he presentat 
públicament la campanya d’Inspecció de Treball per al 2020 i és una de les seves 
prioritats. I jo ho dic amb tranquil·litat. Estic bastant orgullós –per no dir molt orgu-
llós– del funcionament de la Inspecció de Treball, i el creixement és bo. I, vostè, que 
té els dubtes aquests, miri, li diré una cosa i agafo en vostè un compromís, no?, però 
agafar un compromís. El dia després d’aprovar-se els pressupostos farem el que hem 
de fer per tenir els deu inspectors, que és notificar-ho al ministeri, conforme tenim 
pressupostades i reservades les deu places d’inspector, que és la primera passa que 
has de fer per poder-ho fer. I ho farem just el dia després de l’aprovació de pressu-
postos, que és la primera passa per poder-ho fer, que és que tu notifiques formalment 
al ministeri... Perquè ja saben que el cos és d’inspecció, però després les..., el cos és 
nostre però que després les oposicions i el primer pas que has de fer, un cop tinguem 
el pressupost i tinguem la reserva de les places i la reserva pressupostària, s’ha de 
fer això. I perquè l’aposta està claríssima.

Al senyor Santi Rodríguez: els pressupostos estan homogeneïtzats. Llavors, l’ho-
mogeneïtzació el que permet és comparatives a partir dels diversos... És a dir, tu ho 
pots situar i em pot dir: «No, és que aquest programa ha perdut tant i s’ha incremen-
tat...». Però, al final, el muntant global és el que és i els pressupostos s’homogeneït-
zen per poder comparar. I, a partir d’aquí, anem amb uns pressupostos que són més  
de 500 milions més del que teníem disponible fins ara. Després, n’executarem més? 
Sí, oi Montse? (Pausa.) N’executarem més, forma part... (El secretari general de 
Treball, Afers Socials i Famílies diu: «Per sort.») Per sort, i per sort; forma part...

Jo diria que no m’he deixat res. Sí que una última... M’ha situat la senyora Saloua 
el tema pilot. Ho tenim molt clar, i l’aposta és molt gran, però necessitem poder-la 
avaluar perquè segurament el nostre model tindrà... Per això l’hem estat treballant 
molt, dia a dia, reunió a reunió amb Save the Children. Té variacions respecte al 
model original, perquè s’adequa a un entorn diferent, que és l’entorn d’aquest país. 
I, per això, volem assegurar-nos de que ho fem.

I l’altre element. En infància, és una absoluta prioritat. És un element complex. 
És, segurament, dels elements que ens ha portat més treball, però també –i també ho 
diem– amb els encerts i desencerts. Tenim un sistema que ha respost i, si el situem 
en l’entorn, d’una manera molt, molt potent en una situació molt, molt difícil. I això 
és un reconeixement que, si m’ho permeten –acabo– més enllà... 

He fet un reconeixement als servidors públics i als servidors públics, especial-
ment del departament. Però llavors, ja ho situo i faig un reconeixement a tot el teixit, 
que avui també està aquí representat amb el que alineem i treballem. Amb el que 
discutim, i discutim moltíssim, perquè crec que s’ha de debatre i s’ha de discutir. 
Però que al final és el teixit social, són les administracions locals, són els nostres 
partners en l’àmbit de la discapacitat, en l’àmbit de l’acció social, en l’àmbit del 
cooperativisme, en l’àmbit de la dependència i de l’atenció de la gent gran, els que 
també ens donen força. I la nostra voluntat i el que permetrà aquests pressupostos 
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és estar en millors condicions per seguir assolint reptes compartits que tenim –se-
guir assolint reptes compartits que tenim. I el dia que en aquest Parlament s’aprovi 
aquesta proposta de pressupostos, estarem en moltes millors condicions d’atendre el 
que està en el centre d’aquest departament, que són les persones i, especialment, les 
persones vulnerables. (Remor de veus.)

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller, per les explicacions i la presentació dels pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per a aquest 2020 al seu departament. (Remor de 
veus.) Donar les gràcies al conseller Chakir El Homrani, al senyor Josep Ginesta i 
a la senyora Montserrat Lupón, que l’han acompanyat. També agrair la presència 
de tots els membres del seu departament que l’han acompanyat, les entitats, els sin-
dicats i, especialment –per descomptat– donar les gràcies a la Pili i a la Marta, de 
Fesoca, per haver-nos pogut explicar amb llenguatge de signes català tota la compa-
reixença del conseller i dels grups parlamentaris.

Sense cap més tema a parlar, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i un minut.
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