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Sessió 26 de la CTASF

La sessió de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies (CTASF), tinguda per video-

conferència, s’obre a les deu del matí. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada 

del vicepresident, Ferran Roquer i Padrosa, i del secretari, Martí Pachamé Barrera. Assis-

teix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, pel G. P. de Ciutadans; Josep Ma-

ria Forné i Febrer i Saloua Laouaji Faridi, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Ca-

ballero, Najat Driouech Ben Moussa, Rut Ribas i Martí i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. Re-

publicà; Pol Gibert Horcas i Raúl Moreno Montaña, 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller 

de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació de la Covid-19 (tram. 355-00128/12). 

Conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa. 

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions adop-

tades per a evitar la propagació i el contagi de la Covid-19 a les residències de gent gran 

(tram. 311-01563/12). Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya. Substanciació. 

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual 

es permet que la gent gran de les residències pugui sortir-ne sense garantir el negatiu 

en Covid-19 tant de la gent gran com dels familiars amb qui han de conviure (tram. 311-

01585/12). Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació. 

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu pel qual no 

s’ha plantejat fer ús de la renda garantida de ciutadania per a donar resposta a les neces-

sitats d’ingressos mínims que genera la crisi per la Covid-19 (tram. 311-01575/12). Marta 

Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació. 

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-

des per a controlar l’elevat nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació de for-

ça major (tram. 311-01576/12). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Substanciació. 

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si les persones mortes 

a residències de què informa el Departament d’Afers Socials i Famílies s’han de sumar a les 

que dona el Departament de Salut (tram. 311-01583/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nivell de protecció 

dels aturats i les accions que preveu per a resoldre’n la situació (tram. 311-01584/12). Pol 

Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació. 

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adop-

tades en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i limitacions amb què es troba (tram. 311-

01577/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà Substanciació. 

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’increment de les 

desigualtats per classe, gènere i edat a causa de la crisi per la Covid-19 i sobre les mesures 

adoptades per a afrontar-les (tram. 311-01578/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parla-

mentari Republicà. Substanciació. 

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera de re-

plantejar el sistema d’afers socials per a enfortir-lo una vegada superada la crisi per la 

Covid-19 (tram. 311-01579/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. 

Substanciació. 
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2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adop-

tades per a prevenir la violència contra els infants durant el confinament i per a detectar i 

atendre els casos de maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes als centres residen-

cials d’acció educativa (tram. 311-01580/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb 

el Govern de l’Estat per a posar en marxa mesures extraordinàries de regularització per a 

garantir els drets de les persones migrades que fa anys que l’esperen i per a afavorir-ne la 

contractació en sectors laborals emergents (tram. 311-01581/12). Eduard Pujol i Bonell, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació entre 

els departaments d’Afers Socials i Famílies i Salut per a la medicalització de les residèn-

cies i les derivacions que siguin necessàries (tram. 311-01582/12). Eduard Pujol i Bonell, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació. 

2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió de les re-

sidències per a gent gran en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19 (tram. 

311-01572/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’atenció als col·lec-

tius més vulnerables en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19 (tram. 311-

01573/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la gestió en l’àmbit 

del treball i la salut laboral en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19 (tram. 

311-01574/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació. 

La presidenta

Bon dia a tothom. Benvinguts, diputats, diputades, a aquesta sessió informativa 
de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la situació de la Covid-19

355-00128/12

Primer de tot, abans de donar la paraula al conseller perquè faci la seva sessió in-
formativa, la seva compareixença, en nom d’aquesta comissió voldríem donar tot el 
suport, tota la força i tots els ànims a les persones que estan malaltes pel Covid-19. 
També voldríem donar el nostre escalf i el nostre condol a les famílies i amics de 
les persones que lamentablement ens han deixat degut a aquesta malaltia, i també 
donar tot el suport i tota la força i tot l’agraïment, en nom de la comissió, a tot el 
personal sanitari i a tot el personal de les residències, que estan treballant incansa-
blement aquests dies per abordar i afrontar aquesta situació que patim al nostre país 
amb el Covid-19. 

Sense res més, informar que aquesta sessió de la comissió és una sessió infor-
mativa del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, l’honorable senyor Chakir 
El Homrani, que és present avui aquí per informar sobre les mesures adoptades per 
fer front a la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, Covid-19. 

Aquesta sessió de la comissió se substanciarà d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 173 del Reglament del Parlament de Catalunya. En primer lloc, tindrà la paraula 
el conseller per un temps màxim de seixanta minuts. Un cop acabi el conseller, fa-
rem una parada tècnica de dos minuts per provar la connectivitat d’internet i després, 
seguidament, intervindran els grups en proporció al temps emprat pel conseller, que 
serà més o menys d’un màxim de deu minuts per als grups parlamentaris i cinc mi-
nuts per als subgrups parlamentaris, i utilitzant el mateix ordre que en les compa-
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reixences que fa el conseller en les sessions informatives de la comissió, de major 
a menor en ordre de representació, abans dels grups que donen suport al Govern.

Sense més preàmbuls, donaré la paraula a l’honorable conseller Chakir El Hom-
rani perquè pugui dur a terme la seva compareixença i ens pugui informar sobre les 
actuacions que el seu departament ha fet per abordar la situació que patim al nostre 
país amb el Covid-19. Conseller, quan vostè vulgui, té la paraula.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
del conseller.)

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

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, avui estic aquí a petició pròpia per po-
der explicar totes les decisions que s’han pres des del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies entorn d’una crisi excepcional, d’una crisi molt complexa, d’una 
crisi molt complicada i d’una crisi molt dura.

Crec que, encara que tots vostès ho saben, és important recordar-ho, és impor-
tant recordar que estem davant d’una situació d’absoluta excepcionalitat, d’una si-
tuació que és molt dura per a moltes persones d’aquest país, i que ens ha de centrar 
en tres àmbits claus. Com som capaços de salvar vides i de curar els afectats per la 
malaltia, com som capaços d’atendre i acompanyar els col·lectius més vulnerables, 
com som capaços d’atendre les urgències d’aquelles persones que s’han quedat sense 
feina i garantir que puguin seguir tirant endavant, com som capaços de preveure els 
subministraments de productes bàsics en totes les línies i com som capaços de re-
duir al màxim l’impacte d’una malaltia que és una pandèmia a nivell mundial i que, 
per desgràcia, s’està enduent molta gent, i especialment la gent més vulnerable, ja 
que té una afectació específica –i això ho sabem per les dades que es donen a tot el 
món– en les persones més grans, en les persones amb patologies prèvies, en les per-
sones que tenen una situació de salut més delicada i que, per desgràcia, el Covid-19 
el que fa és d’accelerador aquesta situació.

I vull començar a partir d’un missatge molt clar. Crec que és el primer missatge 
que hem de donar, que és donar tots els ànims i tota la força a totes aquelles perso-
nes que estan malaltes, que tenen familiars aïllats o ingressats per la malaltia o que, 
per desgràcia, enviar-los totes les condolences a totes les persones que han perdut fa-
miliars en aquestes circumstàncies tan dures en les que estem, unes circumstàncies 
que no ens permeten acomiadar-los com cal, unes circumstàncies que ens fan viure 
el dol d’una manera individual, i que ens fan viure el dol d’una manera molt més 
dura. Crec que és essencial, això, i és el primer missatge que vull donar: una abraça-
da fraterna a totes i tots ells. Una abraçada i una memòria que haurem de compartir 
com a país a totes les persones que, per desgràcia, davant de la pandèmia, no han 
pogut assegurar la seva vida. I aquest és un missatge amb el que volia començar. 

Crec que és important tenir i definir la fotografia del moment social actual, del 
moment que ens pertoca viure, d’una crisi que és una situació límit, extrema, d’una 
tensió evident que ens fa passar temps molt durs, i que ens fa haver d’adaptar-nos a 
una realitat. I a una realitat que s’han d’adaptar tots els responsables de les adminis-
tracions. I aquí també un reconeixement a les regidores, regidors, als alcaldes, al-
caldesses, a tots els governs de qualsevol àmbit, perquè tothom, més enllà del color 
polític –i això ho tinc molt clar–, s’hi està deixant la pell a l’hora de poder fer front 
a una pandèmia que ningú tenia controlada, i que significa haver-se d’adaptar a una 
realitat per a la qual els sistemes públics i els sistemes de governança no estàvem 
preparats. 

I això també ho hem de dir, i ho hem de dir de forma molt clara, especialment 
pel que suposa també col·lectivament, com a societat, l’haver de viure aquesta situa-
ció d’excepcionalitat. El que suposa per a molta gent el confinament, el que suposa 
per a molta gent la tensió entorn de la malaltia, però alhora també la tensió entorn 
de quin serà el seu futur, de com podrem reconstruir, de com ens en podrem sortir 
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davant d’una crisi sanitària que tots i totes les que estem aquí sabem que tindrà una 
repercussió social, laboral i econòmica molt i molt important.

I crec que en aquest sentit també hem de fer aquest missatge a tothom, perquè 
tothom viu amb la incertesa, i crec que la millor manera de poder acompanyar da-
vant d’aquesta incertesa és a partir de quatre principis claus que hem de tenir tots 
i totes: són el principi de cooperació, el principi de coordinació, el principi de cor-
responsabilitat i el principi de subsidiarietat. És de l’única manera en la que podrem 
continuar fent passos endavant; passos endavant davant d’una situació molt i molt 
complexa, i crec que és important situar-ho. 

I aquesta situació és tan complexa que veiem que tots els governs de tot el món 
han anat prenent decisions, prenent decisions que estan emmarcades; moltes vega-
des, hi ha relació. Per resumir: Itàlia ha fet un esforç en reforçar el personal de les 
residències, en reforçar la capacitat diagnòstica del Covid-19 a les residències i de 
posar i de transmetre dispositius de protecció individual per als treballadors i treba-
lladores, bàsicament treballadores, que estan en aquest àmbit. De la mateixa manera 
que hem fet nosaltres. Àustria i França han prohibit l’entrada i l’ingrés a residèn-
cies a personal forà, com hem fet nosaltres. Així com el Comitè Consultiu Nacional 
d’Ètica de França ha plantejat el retorn dels residents amb les seves famílies quan 
aquest sigui un desig compartit entre el resident i la seva família, una mesura que 
també hem pres nosaltres o ha pres també el País Valencià, per donar exemples. 

En aquest sentit, en l’àmbit dels afers socials, ni tampoc en l’àmbit del treball, 
hem de ser conscients que no estàvem preparats per a aquesta situació. I parlo de 
l’àmbit d’afers socials i l’àmbit del treball perquè és el que em pertoca, però crec que 
podríem parlar de tots els àmbits de governança pública. És una situació d’absoluta 
excepcionalitat, i crec que això ho hem pogut veure i ho estem veient. I en aquest 
sentit s’ha de ser clar i s’ha de ser honest. A nivell... Hem procurat avançar-nos al 
màxim, prendre decisions que tres, quatre dies després s’han pres també a nivell 
estatal o en altres comunitats autònomes, però això no fa... (tall de comunicació), 
acceptar la complexitat de la situació, i acceptar la complexitat de la situació perquè 
tenim el personal més vulnerable davant d’aquesta crisi. I és, en tots els sentits, la 
cosa més bonica que té el departament que em pertoca coordinar, i és que atén les 
persones més vulnerables, atén les persones que més ho necessiten, i això és bonic. 
Però això també significa que són les persones que pateixen més, i que són les per-
sones en les quals, quan hi han situacions de crisi..., són les primeres que ho viuen, 
i d’això també n’hem de ser conscients. 

Per això, en tot moment, el que hem volgut és treballar, i treballar conjuntament. 
I per això hem treballat conjuntament amb tothom, amb altres administracions. I, es- 
pecialment, fer un reconeixement a tots els professionals, a tots els professionals de 
l’àmbit social, a tots els professionals de l’àmbit laboral, siguin servidors públics, 
siguin d’entitats, siguin d’empreses, perquè tothom ha treballat amb una vocació 
de servei públic, més enllà del seu àmbit de responsabilitat. Tothom s’hi ha deixat, 
s’hi està deixant i s’hi deixarà la pell, està donant més del cent per cent, i crec que 
és important fer aquest reconeixement, perquè molts i molts professionals ho estan 
fent, ho fan cada dia, ho fan cada dia, set dies a la setmana, dotze, catorze hores, per 
poder donar una resposta, una resposta a unes situacions absolutament excepcionals.

També, en aquest sentit, vull recordar el treball de l’Administració, però tam-
bé el treball de molts àmbits, de molts àmbits que són serveis essencials, de molts 
àmbits que estan cada dia directament donant respostes a les necessitats. Podem 
parlar de les metgesses, dels infermers, del sector sanitari, podem parlar del sector 
residencial, podem parlar del sector de serveis socials, podem parlar del sector ali-
mentari, de les treballadores dels supermercats, del món de la logística, de l’àmbit 
de l’alimentació, de la pagesia i la ramaderia d’aquest país. Tothom, tothom està fent 
el màxim esforç, i crec que, especialment a tots aquells treballadores i treballadors 
que estan al peu del canó amb una situació d’excepcionalitat assegurant els drets de 
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les persones en un moment tan complex, crec que els hem de fer més que un agraï-
ment, un reconeixement públic. I per això vull centrar-me en aquest àmbit. I també 
a tot el teixit d’entitats, de persones voluntàries, d’empreses, que estan fent una passa 
endavant, que estan fent una passa endavant amb una visió col·lectiva, amb una visió 
comunitària. I sembla mentida que, en aquest moment, on la recomanació sanitària 
més important és la distància social, con som capaços d’enfortir el teixit comunitari, 
la visió comunitària. I, en aquest sentit, un reconeixement a tothom. 

I, alhora, deixeu-me també enviar un missatge i una abraçada sentida a tothom 
que té responsabilitats polítiques en aquest moment, sigui de l’àmbit que sigui, si-
gui del partit que sigui, perquè són els moments més durs, perquè són moments que 
ningú s’hagués plantejat que li pertocaria gestionar quan va acceptar o quan va ser 
escollit. Però tothom s’ho està deixant tot, i crec que això ho hem de dir. I ho hem 
de dir, amb mirades diferents, amb decisions que podem discutir, i que algunes les 
discutirem al llarg de tota aquesta hora, o de més de dues hores, tres hores que du-
rarà la compareixença. Però crec que ho hem de dir, crec que hem de dir que tothom 
està aprenent, que tothom va modificant en tot moment la seva actuació per poder 
donar aquesta resposta i poder estar tothom a la trinxera, però a una trinxera que 
no és militar, sinó que és de solidaritat, que és d’empatia, que és de treball col·lectiu 
per poder-nos-en sortir i perquè quan ens en sortim estiguem en bones condicions, 
que també és un dels elements que crec que avui hem de reflexionar a la Comissió 
de Treball, Afers Socials i Famílies.

Situar clarament que aquesta crisi el que ens porta, i ens portarà, és a una revi-
sió necessària del model: del model dels serveis socials, del model del treball, del 
model de societat que tenim. De com hem pres consciència –i això és una presa de 
consciència– de la vulnerabilitat personal i col·lectiva que tenim en l’actual món. De 
la necessitat de reforçar i mantenir els vincles socials que fan de comunitat. De la 
necessitat de garantir els elements de benestar. De la necessitat de poder utilitzar tot 
el talent invisible que té el nostre país, i crec que això també ho hem de recordar. 
De la necessitat de reconeixement social de molts professionals, i ho dic perquè crec 
que ningú dubta del reconeixement social dels professionals sanitaris, però necessi-
tem més reconeixement social de tots els professionals que s’hi estan deixant en tot 
moment la pell. De la capacitat de reacció que tenim davant d’una crisi com aquesta, 
de com som capaços d’utilitzar l’enginy i l’esforç, de com som capaços de generar 
idees col·lectives, de ser creatius, de tenir imaginació compartida per poder donar-hi 
resposta, perquè és una situació excepcional que requereix capacitat creativa d’ima-
ginació per poder-hi donar respostes. 

I, sobretot, que ens cal mantenir-nos alerta, perquè crec que tots i totes vostès 
són conscients que la situació no tornarà a la normalitat en curt, i que és molt im-
portant tenir també incorporada la capacitat de possibles rebrots, que sempre passen 
en pandèmies, i de com aquests poden afectar les responsabilitats executives que 
cadascun tenim.

Cal repensar les relacions i els conceptes com el de «desigualtat», perquè crec 
que –i avui vull entrar-hi– tots som conscients que la crisi del Covid-19 també té 
una afectació diferent segons les classes socials. Hi ha un impacte desigual del que 
pot significar la situació del Covid segons la teva classe social, i això és així perquè 
l’impacte de les situacions a les famílies més vulnerables, que viuen el confinament 
en unes condicions difícils, i l’efecte que pot tenir en els resultats escolars dels seus 
fills és clar. Perquè les repercussions d’aquesta situació d’alarma en la gent gran que 
viu sola i té menys recursos és clara. Perquè les persones que pateixen la bretxa di-
gital no estan en la mateixa disponibilitat de contacte amb tots els éssers estimats 
i volguts. El risc que suposa per a les persones sense llar, que pateixen situacions 
d’extrema vulnerabilitat, encara empitjorada per la mateixa crisi del Covid-19. Per 
les dificultats que representa per al col·lectiu de persones amb discapacitat. Per les 
dificultats que representa per a persones que ja al final d’aquest mes patiran a l’ho-
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ra d’arribar a final de mes, perquè estaven treballant en l’economia submergida, en 
l’economia irregular, i no tindran ni la prestació d’atur. Aquesta és una realitat, i és 
una realitat que hi estem treballant. Pels efectes de la precarietat laboral, que això 
sempre fa que en les dades de l’atur, per exemple, del mes de març, un quart dels 
nous aturats venien de contractes d’empreses de treball temporal. Sempre els més 
vulnerables, per desgràcia, són els primers que pateixen les situacions més dures, 
accentuant aquesta vulnerabilitat. Pel que pot representar en la destrucció de teixit 
productiu i els efectes que pot tenir en el treball, pels efectes dramàtics sobre el tre-
ball autònom. 

Per tots aquests elements crec que som coincidents que el Covid té una incidèn-
cia més forta en els sectors més populars, fins i tot en l’exposició del risc de contagi, 
fins i tot en les dificultats d’aplicació del teletreball, fins i tot en les diferentes mane-
res i condicions de vida de les persones en aquest país a l’hora de fer el confinament. 
Pel risc d’increment de situacions de tensió i agressions dintre de les llars. Aquí una 
preocupació específica entorn de la violència masclista i una preocupació específica 
entorn de la violència cap als infants. És una situació excepcional, i crec que tots i 
totes en som conscients. 

A partir d’aquí, hi ha un àmbit que és un dels àmbits on hi ha les persones més 
vulnerables, i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és l’àmbit on ha 
dedicat més esforços, on ha ressituat més gent per poder donar resposta a aquesta 
necessitat, que és l’àmbit de les residències de gent gran. Un àmbit, el de la depen-
dència, que crec –i com que he comparegut en moltes ocasions en aquesta comissió 
i n’he parlat– que saben perfectament que jo defenso que necessitàvem un replante-
jament global, i un replantejament global perquè no té sentit un sistema que es cons-
trueix del 50/50, de l’esforç comú de totes les administracions, a un sistema que ara 
mateix és 85/15. No té sentit si no som capaços de dotar-lo de més força, no té sentit 
si no som capaços de dotar-lo de la importància que té i no té sentit, també, perquè 
ara pertocarà fer-ne una revisió. 

Tothom volíem proximitat, tothom volíem residències de gent gran que fossin 
llars, que no fossin hospitals, però sí que és veritat que el mateix fet del Covid-19 
ens farà replantejar a tots de forma col·lectiva com i quin és el model residencial que 
necessita aquest país. I, segurament, però això ja ho veurem, i crec que pertocarà en 
el futur, segurament alguns elements que tots teníem molt interioritzats entorn de 
qualitat de vida, entorn de llar variaran, però perquè se n’hauran de reforçar altres, 
i aquí tocarà fer aquesta reflexió, de forma conjunta, entre tots i totes. 

Des del Govern de la Generalitat hem volgut garantir en tot moment, sempre,  
els aspectes claus entorn de la crisi del Covid en l’àmbit residencial. Quins són 
aquests aspectes claus? Un, la capacitat i la distribució d’EPIs. No hem fet distinció, 
no hem fet distinció entre les residències de titularitat pública, de titularitat muni-
cipal, de titularitat privada, concertades, no n’hem fet. Ho hem treballat per a totes 
sense cap diferència, amb unes limitacions importants en matèria d’EPIs, amb uns 
tempos que no han ajudat. I no ho dic com un element de denúncia, com un element 
de dir: «Ho veieu?» La responsabilitat ve per un altre àmbit, perquè jo estic segur 
que les dificultats han sigut les mateixes. Però sí que és veritat, i crec que ho hem 
de dir, que la decisió de la centralització de la compra d’EPIs va ser un error. I estic 
segur que el Govern de l’Estat ha fet tots els esforços possibles, però va ser un error 
i ens va fer perdre deu dies essencials. Jo mateix vaig enviar dues cartes al vicepresi-
dent Pablo Iglesias, després dels dos consells socials que vam fer fa tres setmanes, 
en els que es va situar que ens farien arribar EPIs. Quan vaig veure que no podien 
fer-ho, vaig enviar-li dues cartes i li explicava que nosaltres entraríem a comprar di-
rectament. I és el que hem fet, i és el que continuem fent, perquè és un element clau 
per assegurar la protecció dels professionals i de les professionals, de les treballa-
dores i dels treballadors de les residències, i és un element clau per evitar el contagi 
comunitari dintre de les residències. 
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En aquest sentit, ja portem una inversió de 7.690.000 euros en EPIs específiques 
per part d’aquest departament per a l’àmbit residencial, a part del treball que ja s’ha 
fet coordinadament amb Salut entorn de la central de compres que té el Departa-
ment de Salut, que ha anat donant a tots els àmbits de serveis essencials entorn de 
les EPIs. Crec que és un element clau i és un element important a l’hora de situar. 

Sí que és veritat que en les últimes dues setmanes s’ha vist un canvi, però també 
ho explico: són compres molt grans que van arribant de forma temporalitzada i, com 
tots i totes sabem, els EPIs són fungibles. Haurem de continuar fent aquest esforç, 
haurem de poder fer-ho ràpidament. Per què? Perquè necessitem acció ràpida i em-
pàtica –això de forma global–, ser conscients de la complexitat social i de la neces-
sitat de coordinació, el treball conjunt entre tots els sectors del país i la mà estesa a 
l’hora de trobar solucions i esperit constructiu. Això sempre en tots aquests àmbits.

Crec que també..., situar que l’altre àmbit en el que hem treballat i no estem dei-
xant de treballar, hi estem treballant, i que hi continuarem treballant, ha sigut en 
l’àmbit del personal. Una de les dificultats que hi ha hagut en l’àmbit residencial 
ha sigut l’àmbit del personal, del personal assistencial, del personal sanitari. Aquí, 
ràpidament, ja fa gairebé un mes vam activar una borsa de treball del SOC, ens ha 
permès depurar molt i poder anar oferint persones perquè els contractin des de cada 
residència quan hi havien dificultats en matèria de personal. Aquí situar que tam-
bé la mateixa situació es retroalimentava amb l’escassetat d’EPIs, i llavors el que et 
trobaves és que tu podies enviar divuit candidats per cobrir cinc places, però al final 
es podien contractar dos candidats, perquè és veritat, s’ha generat una sensació de 
por a l’hora de treballar en l’àmbit residencial. I l’hem de superar, i especialment ara 
que està reendreçat tot l’àmbit de les EPIs. 

Crec que és un element clau, que ho hem de poder fer. I aquí necessitem que els 
missatges siguin de molta, molta més empatia davant d’una situació excepcional-
ment complexa en l’àmbit residencial, perquè atenen les persones més vulnerables. 
Perquè això ja passa, perquè cada any, per desgràcia, moren entre 10.500, 11.000, 
11.500 residents a les nostres residències, perquè estan en l’etapa final de la vida. 
Perquè és una realitat, perquè la mitjana d’edat és de vuitanta-quatre anys, amb gent 
de noranta, de cent anys. Perquè el 90 per cent té patologies prèvies o pluripatolo-
gies i, com bé vostès saben, quan el Covid entra en una persona d’edat avançada i 
amb patologies prèvies és un accelerador brutal. I n’hem de ser conscients. I hem de 
ser conscients que el que no ens podem permetre entre tots i totes és estigmatitzar 
de forma tan bèstia el sector. Necessitem treballar conjuntament, necessitem poder 
donar solucions, que és en el que treballem, en el que hem treballat i en el que tre-
ballem, i en el que treballarem dia a dia. Però no és bona, l’estigmatització, perquè 
llavors això alimenta també la manca de personal, i això també els hi vull dir, per-
què llavors entrem en una roda absolutament perniciosa. 

També hem pres decisions en aquest àmbit. Més enllà del treball fet específica-
ment pel SOC, de depuració d’una bossa de treball conjunta, saben que hem fet una 
bossa específica, saben que també estem treballant amb les promocions econòmi-
ques, i les promocions econòmiques de tots els ajuntaments estan treballant també en 
la cerca d’aquests professionals, i el que hem fet és també convenis, convenis de SAD,  
convenis de SAD per poder donar resposta a aquestes necessitats més urgents. Con-
venis de SAD amb el Consorci de Salut i Social, que ens permet tenir un teixit 
d’equips de SAD que poden anar a fer reforç a residències; convenis de SAD amb 
empreses que fan aquests serveis específicament per fer servei d’atenció domicilià-
ria a residències, perquè les residències són les llars d’aquests avis i àvies, d’aquests 
padrins i padrines, i és en aquest sentit en el que hem treballat. I hi continuem tre-
ballant. 

Hem fet un treball amb el Departament d’Educació. El Departament d’Educa-
ció ha fet una crida a tots els alumnes del sector sociosanitari majors de divuit anys 
que estan finalitzant els graus perquè puguin incorporar-se. També estem treballant 
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en elements que són d’entorn, però que també necessiten professionals: els elements 
de cuina, els elements de bugaderia, elements claus, els elements de neteja, aquelles 
professionals que sempre són oblidades, i que ara, més que mai, són claus a l’hora 
de poder tirar endavant i de poder situar totes les necessitats. També hem treballat 
entorn d’una necessitat, d’una necessitat clara, d’una necessitat important, que és 
poder esponjar la situació a les residències. I ara vull anar donant dades calendarit-
zades, perquè vostès tinguin clar quina sèrie de decisions hem pres. 

Una, el 12 de març vam prendre la decisió del tancament d’equipaments, vam 
tancar-los ràpidament: casals cívics, casals de gent gran, les cases del mar, les ludo-
teques, es van cessar totes les activitats en els centres de dia, es van suspendre les 
activitats dels serveis de teràpia ocupacional, dels serveis de centre de dia ocupa-
cional d’inserció, dels centres de dia d’atenció especialitzada, els clubs socials i els 
serveis prelaborals. 

Una de les prioritats, com deia, ha estat donar resposta a la necessitat ràpida que 
necessitaven les residències de gent gran. Per això també es van fer accions. Es va 
modificar la normativa per millorar l’atenció a les residències, i això va ser malgrat 
algunes resistències, situant el personal de nit en les residències més petites, que fins 
ara no era obligatori, però necessitàvem modificar aquest decret, i aquest decret ja 
ha estat modificat a finals de febrer, principis del mes de març.

Vam fer una trobada, ràpidament, el 6 de març, amb les patronals i els sindicats 
del sector per explicar-los, per traslladar-los tot el treball que estàvem fent, amb in-
dicacions de prevenció, amb indicacions de possibles manejos de... (tall de comuni-
cació), han estat penjats en canals, i que s’han anat actualitzant diàriament. I parlo 
del 6 de març, ho vull situar de forma clara. 

El 14 de març vam activar el call centre, seguiment de recursos residencials 
per tal de donar resposta a totes les incidències, urgències i requeriments dels re-
cursos residencials, de gent gran, de persones amb discapacitat, de persones amb 
problemes de salut mental, d’infància, entre altres àmbits. El suport d’urgència que 
va implementar aquest dispositiu, una bústia de correu addicional. Vam poder anar 
generant, amb tots els elements de dificultat..., perquè en molts casos les demandes 
que sortien els primers dies eren les necessitats d’EPIs, i va ser just en el moment en 
el que vam perdre una setmana, i també en un context global complex. I crec que 
totes les administracions ho han situat. La compra d’EPIs, ara mateix, és comple-
xa. És un mercat global amb una situació molt i molt complexa. El cap de setmana 
passat vèiem la notícia de l’avió carregat de mascaretes cap a Alemanya, que havia 
comprat el Govern alemany, que era d’una empresa nord-americana, i que el Govern 
nord-americà va decidir quedar-se. 

La mateixa patronal estatal del sector de residències ha explicat públicament, i 
em va explicar a mi, que van tenir un requisament d’EPIs que havien comprat per a 
les residències en aquell moment. Aquesta situació és una situació que es va viure, 
que es va viure, i que va ser molt i molt complexa. 

A partir d’aquí, també vull fer un agraïment a la comunitat catalana d’origen 
xinès, perquè ha sigut aquesta comunitat qui ens ha ajudat en tot l’element de la 
compra que hem fet a la Xina i ens ha donat la seguretat a l’hora de buscar bons 
proveïdors, i proveïdors que donessin resposta a aquesta situació global complexa. 
I, en aquest sentit, crec que un cop més hem pogut valorar, i hem de valorar públi-
cament, que la diversitat del nostre país ens fa més forts. I el paper dels catalans 
d’origen xinès a l’hora de poder tirar endavant aquestes compres d’EPIs va ser clau. 
Per això la compra d’EPIs en aquest departament l’ha portat la Secretaria d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania, perquè ens hi hem sumat tots, perquè tothom ha fet exer-
cicis entorn d’aquest àmbit. 

També situar les trobades i contactes i reunions contínues amb el sector social. 
La decisió que vam prendre de, a partir d’una resolució, garantir el cobrament del 
cent per cent dels serveis socials, encara que no estiguessin en actiu, però alhora 
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també ens permetia reorganitzar els recursos humans per respondre a les necessitats 
urgents. Això també ha sigut una mesura que ens ha permès incorporar personal. 
Vam garantir que ho pagaríem tot. Paguem centres de dia, paguem STOs, paguem 
SOIs, encara que estiguin tancats. 

Ara això ens ha permès fer un treball de cirurgia territorial per veure si en aquest 
territori, en aquest ajuntament, en aquesta localitat hi ha tancats aquests dos cen-
tres de dia..., els professionals d’aquests dos centres de dia, en aquesta residència on 
manca personal, els hem de poder situar. I és en aquest sentit en el que hem treballat. 

També hem sigut el primer territori a prendre mesures d’aïllament a les resi-
dències. El 12 de març vam fer aquest reforç de mesures higièniques, la suspensió 
temporal de nous ingressos per tal de disposar d’espais d’aïllament per als possibles 
afectats, la restricció màxima de visites –únicament es podien acceptar visites en 
casos d’urgència i de necessitat justificada–, la restricció que en casos de persones 
greus s’havia d’evitar l’entrada de familiars, però únicament, important, quan aques-
ta restricció era en situacions molt greus, sí que es va autoritzar l’entrada de fami-
liars per a l’últim acompanyament.

Demanant les dades a totes les residències abans de que sigués obligatori pel 
Ministeri de Sanitat. Això ens ha permès poder donar dades, dades que també hem 
explicat que no són segures, perquè és a partir de la informació que ens dona cada 
residència. Però dades que també ens han permès decidir actuacions, que també 
ens han permès veure l’afectació, una afectació molt més gran, com l’afectació del 
Covid-19, en general, a Barcelona i a l’àrea metropolitana i regió metropolitana. 
I aquesta és una realitat. 

Hem impulsat plans per poder esponjar les residències, plans que ens han permès 
mobilitzar recursos que eren de fora de l’àmbit residencial, mobilitzar recursos en-
torn de les clíniques vinculades a mútues de treball, mobilitzar recursos... Aquesta 
mobilització de recursos, per exemple, a Barcelona, ha sigut la incorporació de 240 
professionals a aquestes mútues en aquest repte global que tenim. 

Sí que explicar-los que aquest pla d’esponjament, que aquest pla de drenatge té 
unes dificultats molt específiques, i els hi explico de forma clara, perquè tenim un 
equip que està treballant contínuament en la cerca d’espais, però aquests espais han 
de tenir unes condicions adequades. Per què? Perquè atenem personal molt vulnera-
ble, perquè atenem grans dependents, perquè atenem persones amb graus de depen-
dència molt elevats, perquè s’atén persones amb Alzheimer, perquè s’atén persones 
amb demència, perquè s’ha de canviar el bolquer –sí, soc així de clar–, i això no es 
pot fer en espais oberts, sense intimitat. Per a una persona amb Alzheimer, en un 
espai obert, és una situació que li comporta unes dificultats molt grans. Per això en 
la cerca d’espais estem sent molt curosos i treballem conjuntament. 

Hem treballat conjuntament des del primer moment amb un equip interdiscipli-
nari, amb el Departament de Salut, i en la presa de decisió de tots els trasllats, de 
tots els esponjaments, de tots els drenatges de residències, sempre, sempre, sempre 
la decisió ha de ser amb mirada assistencial, per part de l’autoritat assistencial, que 
és la que ens pertoca; amb mirada sanitària, per part de l’autoritat sanitària, per part 
del Departament de Salut, i amb mirada de protecció. I aquí també ens acompanyen 
els Bombers de Barcelona, en el cas de Barcelona, i ara els Bombers de la Genera-
litat en tots els àmbits, i la Protecció Civil.

I això ens ha fet situacions molt frustrants. Ahir mateix, no, abans d’ahir, vam re-
visar setanta-cinc possibles espais, dels quals, en un primer moment, compleixen la 
condició dotze. És així. La tipologia de llits, la tipologia de les persones que atenem 
fa que hi hagi aquesta dificultat a l’hora del buidat de les residències, dels drenatges 
i d’aquest element. Per això també una de les feines més importants que hem fet en 
aquests temps ha sigut poder fer bons treballs de sectorització, d’aïllament. Separar 
els protocols i els perfils i els grups de recursos humans entorn dels espais que són 
lliures de Covid i dels espais que no són lliures de Covid. Com situar, com refor-
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çar també aspectes que són claus. En l’àmbit sanitari, el personal sanitari està molt 
acostumat a la utilització d’EPIs. En el personal de l’àmbit sociosanitari, de l’àmbit 
residencial no és... Hem treballat en la generació de vídeos per assegurar el correcte 
ús d’EPIs, perquè les EPIs són un element clau, però és un element clau també en 
la bona utilització.

En aquest sentit, hem desenvolupat tot això. Hi ha més tests entorn de la compra 
d’EPIs. Per situar-los el que significa la compra d’EPIs, és..., ara mateix, des del 29 
de març, s’han repartit 310.000 mascaretes, 200.000 guants, 32.000 bates i 10.000 
ulleres. Aquesta va ser la primera compra, per un valor d’1.690.000 euros. La se-
gona compra, que ja ens va començar a arribar a partir del cap de setmana, que ha 
sigut per un valor de 5 milions d’euros, representa 4.388.000 elements de protecció: 
450.000 mascaretes FFP2, 900.000 mascaretes quirúrgiques, 55.000 bates imper-
meables, 275.000 bates d’un sol ús, 2.700.000 guants, 8.000 ulleres. D’altra banda, 
aquesta setmana ens ha d’arribar, perquè hem fet una compra de mil tablets per asse-
gurar un dels elements que també ens preocupa, que és l’acompanyament, la relació 
amb les famílies, la relació amb el seu entorn. És un dels elements que també ens 
preocupa i per això hem fet aquest element. 

També estem treballant en els processos de dol, per als morts, treballant conjunta-
ment amb Salut entorn d’aquests processos. Hem potenciat la contractació de profes-
sionals, ja els hi he dit, hem potenciat el SAD, hem implementat la mesura de poder 
endur-te el familiar, i l’hem feta sent molt conscients de les dificultats, sent molt  
conscients de que serà minoritària, perquè això es pot fer amb persones amb  
molt baixa dependència. I hem volgut reforçar... (tall de comunicació), i treballat 
conjuntament per aquest departament i el Departament de Salut, es situa l’obligato-
rietat de catorze dies de confinament, encara que la persona estigui en bon estat de 
salut. Perquè si està simptomàtica no pot sortir; si és positiu, ja, encara més. Però si 
està en un bon estat de salut i la família i el resident ho volen, una decisió que expli-
cava que a França, que explicava que al País Valencià es va prendre..., però nosaltres 
l’hem reforçat encara més. I hem situat, no?, catorze dies d’aïllament, catorze dies 
d’aïllament per assegurar que no sigui una persona que no estigui encara amb els 
símptomes, i que pot situar-ho. Crec que era una decisió que s’havia de fer, és una 
decisió petita, amb una afectació petita, però era una decisió que, si m’ho permeten, 
per la mateixa demanda de les famílies havíem de poder fer.

Hem obert nous espais. Albergs per als professionals del sector residencial, per-
què puguin descansar, perquè puguin fer processos de descans propers a les re-
sidències, si ho volen, per a temes de seguretat entorn de la possible distribució 
comunitària. 

També per a persones vulnerables. Hem treballat amb les àrees bàsiques de ser-
veis socials. S’ha prioritzat l’atenció en situacions urgents de persones vulnerables, 
que no poden prescindir de les actuacions dels equips bàsics d’atenció social. L’aten-
ció es fa en coordinació amb el Pla local d’emergència i amb les entitats locals de 
cada municipi. Hem demanat la priorització de l’atenció a l’emergència social, el 
servei d’atenció domiciliària –un element clau–, l’alimentació, els menors, la repro-
gramació d’atencions no urgents i fomentar l’atenció telefònica en què treballen els 
equips. 

En matèria d’infància, adolescència i joventut, hem seguit donant la màxima 
atenció als infants tutelats per la DGAIA. Hem obert l’alberg de Cabrera amb el 
projecte Alberg com a casa per a aquells nens i nenes que per la situació de que els 
seus pares estan hospitalitzats pel Covid i el seu entorn familiar i comunitari no se’n 
pot fer càrrec, fer-nos-en càrrec com a departament. Hem impulsat l’acolliment en-
tre els zero i els sis anys d’aquests infants, perquè és la millor resposta. El dimarts 
el Govern vam crear una ajuda específica per a aquest acolliment. Hem generat el 
Confinats.cat, consultori psicològic en línia per a adolescents, en col·laboració amb 
Adolescents.cat.
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Hem pogut garantir les ajudes de menjador, ja no únicament les del Departament 
d’Educació, que en això també hi vam estar implicats, sinó també en les que es do-
nen en els serveis d’intervenció socioeducativa i en els centres oberts, a partir de 
targetes moneders, i les hem anat recarregant a mesura que s’ha ampliat el període 
de confinament. Estem fent, encara que habitualment no es feia, s’està fent el paga-
ment de Setmana Santa perquè la situació és excepcional, encara que habitualment 
no es feia. Crec que és un dels elements claus, garantir drets. 

La prestació d’infància que els situava, la renovació automàtica dels títols de fa-
mília nombrosa i monoparental, que vaig poder explicar ahir. En matèria d’igual-
tat, migracions i ciutadania hem vetllat per la cohesió de la comunitat. Hem fet una 
feina d’informació constant amb les comunitats de nous catalans, hem fet el treball 
d’adaptació de tots els materials de salut, hem continuat també amb la lluita contra 
la violència masclista amb dades molt concretes, amb un seguiment molt especial de 
tota la xarxa de serveis d’intervenció especialitzada i amb una mirada molt profun-
da, molt, i amb un seguiment molt rigorós a l’àmbit que més ens preocupa, que són 
les víctimes de violència masclista que conviuen amb el seu agressor. 

En matèria de treball... Han sigut uns mesos complexos i durs en tots els àmbits, 
també en l’àmbit de treball. Hem fet i hem garantit l’atenció a la gent en l’àmbit del 
SOC, 460 professionals. Hem fet canvis en la web del SOC per facilitar els tràmits. 
Facilitar el tràmit com a l’hora de donar-te d’alta com a demandant d’ocupació, hem 
fet el tancament de les OTGs, però el personal està dins treballant i fent-ho de forma 
telemàtica. Hem obert una línia gratuïta de telèfon. Des de fa tres setmanes que ens 
hem ofert al Ministeri de Treball –perquè és això: corresponsabilitat, col·laboració 
i cooperació– per ajudar-los en tot el que calgui per garantir l’obligació que tenen, 
que és que la prestació d’atur arribi a tothom –arribi a tothom. 

Hem suspès les accions formatives i hem previst els efectes per als proveïdors 
d’aquestes accions formatives, possibilitant l’ajornament en el compliment de la fi-
nalitat de la subvenció. Hem preservat l’ocupació i previngut per evitar situacions 
dràstiques en el futur. Aquestes són les decisions que hem fet com a Govern per 
garantir el pagament als proveïdors que tenim com a Govern, però també hem agi-
litzat tots uns procediments que han sigut uns elements molt complexos, com és tot 
el que és els procediments d’autorització d’ERTOs, amb una entrada d’ERTOs es-
pectacular.

Hem aprovat mesures excepcionals entorn de la relació amb els procediments de 
suspensió de contracte i de reducció de jornada. Hem garantit drets. S’ha garantit el 
dret de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions obrint noves vies. Hem 
fet un suport a un dels col·lectius laborals més febles davant de la crisi, que són els 
autònoms. La línia d’ajut econòmica de fins a dos mil euros per a persones treballa-
dores autònomes. I aquí ho hem centrat en el col·lectiu d’autònoms més vulnerable, 
els autònoms individuals.

I sí, la situació és molt i molt complexa. I no és la feina que hem fet, no és la fei-
na que fem, no és la feina que continuarem fent, és en tot moment deixar-t’hi la pell, 
fer més del cent per cent del necessari i ser conscients que la situació és molt com-
plexa, i que cal una mirada global a l’hora de donar resposta a totes les necessitats.

Crec que és clau, en aquest sentit, treballar, treballar conjuntament totes les ad-
ministracions. Ens toca i ens tocarà reforçar l’estat del benestar. En l’àmbit d’Afers 
Socials i Famílies haurem de situar el sistema de serveis socials com un veritable 
pilar de l’estat del benestar. En aquest país es va prendre una decisió fa quaranta 
anys, que s’ha mantingut, i és que som el germà petit de les grans potes de l’estat 
del benestar, si parlem de la salut, si parlem de l’educació. I caldrà reforçar-los abso-
lutament. Caldrà que no se sentin, els professionals de l’àmbit social, infravalorats 
i invisibilitzats, que se’n senten –que se’n senten–, i no és en l’àmbit de la crisi de 
la Covid, sinó habitualment. I aquí un agraïment i un reconeixement. Caldrà posar 
en valor els serveis per als col·lectius més vulnerables, especialment els serveis per 
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a la gent gran. Caldrà reforçar la comunitat. Caldrà fer tot això. Caldrà revisar les 
polítiques d’atenció a la gent gran. Com evitem la seva institucionalització amb po-
lítiques quilòmetre zero, però com canviem la lògica de la institucionalització amb 
les variables que situa el Covid-19. 

Donar suport a les administracions locals i a les entitats socials, perquè serà clau. 
El contracte programa, les polítiques actives d’ocupació, que per desgràcia tindrem 
dificultats amb els 215 milions menys que ens han arribat per a aquest any. Espe-
rem que sigui excepcional, però seran claus les polítiques actives d’ocupació. Crec 
que tots i totes hem pres consciència de la gran importància que tenen els treballs 
de cura. De la gran importància que tenen els treballs de cura en tots els àmbits i de 
com, sempre, per desgràcia, en situacions complexes els primers que pateixen les 
situacions més dures són els més vulnerables.

Aquesta recerca del reforç del sistema de protecció social que volem del país ha 
de ser continu, ara mateix, a l’hora d’adaptar-nos a la situació de crisi, però crec que 
tots i totes som conscients que n’haurem de fer una revisió molt gran. Haurem de 
repensar espais sentinella per detectar de forma ràpida aquestes infraccions, oferir 
més recursos, més personal qualificat i, sens dubte, la nostra gent gran; ha sigut, és 
i serà prioritari. 

Però no em vull oblidar de molts altres col·lectius. El col·lectiu d’infants i adoles-
cents, el col·lectiu de famílies monoparentals i nombroses, el col·lectiu de persones 
amb discapacitat, les dones víctimes d’agressió masclista, el col·lectiu dels treballadors  
i treballadores en situació d’atur... És tot això al que hem de fer front des del depar-
tament que em pertoca coordinar. I és a tot això al que hem fet front en aquests dies, 
al que continuem fent front en aquests dies i al que continuarem fent front en els dies 
futurs. Crec que és un element clau i és una necessitat.

Situar també com hem anat avançant el Pla de residències. Els he anat explicant 
algun dels elements claus. Hem treballat de forma coordinada i conjunta amb Salut, 
hem anat adaptant el sistema territorial del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies al sistema territorial de Salut –ja que estem davant de necessitats sanità-
ries–, hem hagut de recompondre tot el sistema territorial d’Afers Socials per adap-
tar-lo al sistema de Salut entorn de les gerències, entorn de les seccions de zona, dels 
directors de zona... Això el que ens permet és tenir encara un treball molt més ter-
ritorialitzat, que les preses de decisions no tinguin colls d’ampolla, que des de baix 
es puguin prendre les decisions. 

I una decisió que vam prendre ahir, una decisió necessària, una decisió... (tall de 
comunicació), la decisió que es va prendre ahir, passar la Direcció General de l’Au-
tonomia Personal i la Discapacitat a l’àmbit de Salut, que Salut ha decidit situar una 
persona, que és la directora primària de l’ICS, també conjuntament amb la directora 
general de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, la senyora Aina Plaza, que ha fet 
una feinada brutal que vull aprofitar per reconèixer; l’ha fet, l’està fent i la continua-
rà fent, a l’hora de poder garantir tots els elements vinculats a l’atenció sanitària en 
l’àmbit residencial. 

Crec que és una decisió que és bona, i que és bona per als residents, és bona per 
als ciutadans i les ciutadanes. Per això hem pres aquesta decisió, perquè continua-
rem prenent decisions en tot moment, de forma clara. Perquè és absolutament ne-
cessari. I estic segur que aquesta decisió no farà que el Departament de Salut encara 
s’hi impliqui més, sinó que s’hi continuarà implicant com s’hi ha implicat des del 
principi –com s’hi ha implicat des del principi. Volem assegurar aquesta atenció. 
Volem treballar-ho de la millor manera possible en una situació d’excepcionalitat. 
Perquè les nostres decisions, totes les decisions que els he explicat durant aquests 
cinquanta i escaig minuts, si han tingut un centre, són les persones, i són les perso-
nes que atenem, i de com som capaços d’atendre-les davant d’un context complicat 
que ja els he explicat. Davant d’una realitat, que és el sector més vulnerable davant 
de la malaltia.
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Però és això, aquesta capil·laritat, aquesta decisió ens ha de continuar ajudant. 
Ens ha de continuar ajudant i continuarem, tots i totes, treballant conjuntament, tre-
ballant amb els ens locals, que també estan fent una col·laboració brutal. Treballant 
entre tots i totes per poder garantir la minimització de l’afectació d’una pandèmia 
que és global, d’una pandèmia que totes les dades a tot el món expliquen de for-
ma clara que les persones més afectades són les majors de setanta anys i, si anem  
a l’àmbit residencial, on l’edat mitjana són vuitanta-quatre anys, on el 90 per cent 
té patologia prèvia, la realitat és aquesta. És aquesta la realitat que es viu a tot l’Es-
tat, és aquesta la realitat que es viu a Itàlia, és aquesta realitat que es viu a França 
i és aquesta la realitat que hem de fer front amb honestedat, amb treball, amb molt 
treball, amb preses de decisions constants en uns moments de canvis brutals, i es-
pecialment també sent conscients que la frustració no és la solució. La solució és el 
treball, el treball i el treball, i és aquesta la perspectiva que hem tingut en tot mo-
ment. 

Des de l’àmbit del món del treball, cooperar amb les administracions, treballar 
amb els agents econòmics i socials –ens hem reunit sempre amb els agents econò-
mics i socials, amb les administracions locals–, prendre les decisions conjuntes. 
L’afectació de polítiques actives no és una afectació de la Generalitat, és que serà 
una afectació també a tots els ajuntaments del país. Com sabeu, fem un repartiment 
d’aquests fons, doncs; ja ho estem treballant conjuntament. Amb les entitats muni-
cipalistes, amb les quatre diputacions, amb l’Ajuntament de Barcelona, per poder 
treballar conjuntament per «eficienciar», per fer ara mateix un treball que serà ab-
solutament necessari amb 215 milions d’euros menys.

També fer política de desenvolupament; eficiència en les polítiques de desenvo-
lupament econòmic i de creació d’ocupació. Hem portat tots els objectius. Aquí jo 
crec que també hem tingut la sort de que paral·lelament hem pogut aprovar el Decret 
de concertació territorial, hem pogut aprovar el diàleg social en aquest país, que ens 
han de permetre, aquests instruments, estar en millors condicions en el post-Covid. 
I, bàsicament, amb aquestes línies hem estat treballant. 

L’àmbit residencial, tema clau. EPIs, drenatges, cerca d’espais, espais adequats, 
separació, tot el treball vinculat als professionals, tots els treballs vinculats a la ne-
teja i la desinfecció... Hem fet contractes globals, des del departament, que anem en-
viant. Utilitzem una lògica de subsidiarietat quan hi ha una demanda. La residència 
no pot? Parlem amb l’ajuntament. L’ajuntament no pot? Es situa en el contracte que 
ha fet la Generalitat. Passa molt temps? Ho demanem a l’UME... Sempre, sempre, 
en tots els àmbits, poder-ho treballar conjuntament. 

També amb aquest reforç de personal, amb aquestes EPIs, aquest contacte con-
tinu... També millorar tots els processos de sectorització, que això ho porta tota la 
part de l’Agència de Salut Pública. Com ho fem, com col·laborem amb el teixit re-
sidencial. Tenim 1.073 residències a tot el país. Una capil·laritat brutal. De molta ti-
pologia: residències petites que no tenen espais per fer aïllaments, residències grans 
que tenen bons espais per fer aïllaments, que poden dividir, fins i tot, plantes, que 
poden dividir equips; és la millor manera, aquest treball.

El reforç de la primària, de salut, en l’àmbit residencial. El treball que també s’ha 
anat fent a l’hora de poder dotar de més testos, amb una dificultat: no hi han testos 
per a tots els ciutadans, no hi han testos per a tots els professionals, ni de l’àmbit sa-
nitari, i és així. I continuem treballant entorn d’aquesta realitat.

I sí que vull finalitzar... He fet un reconeixement a la feina de molta gent, però, 
si m’ho permeten, vull finalitzar fent un reconeixement molt, molt, molt específic, 
perquè crec que l’he de fer, a tots els professionals del sector de la salut, a tots els 
professionals del sector dels serveis socials, a tots els professionals de sectors essen-
cials, de la protecció civil, de les forces d’ordre..., a tots. 
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Però, si m’ho permeten, haig de parlar un momentet pels professionals del depar-
tament. Han fet una feinada brutal: set dies a la setmana, divuit, vint hores cada dia, 
cada dia, espectacular. I aquest reconeixement públic.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller, per la seva intervenció.
Ara anuncio que la sessió de la comissió se suspèn durant uns dos minuts, més 

o menys, o el temps que calgui, per a comprovar la connectivitat de tots els inter-
vinents, amb el benentès que la videoconferència continua oberta i que resulta con-
venient que tothom romangui al seu lloc.

La sessió se suspèn a les onze del matí i es reprèn a les onze i dos minuts.

La presidenta

Es reprèn la sessió. 
Ara és el torn del posicionament dels grups parlamentaris en relació amb el dis-

curs que acaba de dur a terme el conseller. Per tant, dono la paraula, en primer lloc, 
al Grup Parlamentari de Ciutadans, en aquest cas, la diputada Noemí de la Calle, 
per a fixar la seva posició i per a formular alguna pregunta al conseller, amb un 
temps màxim de deu minuts. Quan vulgui pot començar, diputada.

(Pausa.)

Josep Maria Forné i Febrer

Té desconnectat el micro, i per tant no se sent.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, perdoneu. Se’m sent, ja?

La presidenta

Sí, diputada, endavant.

Noemí de la Calle Sifré

Gràcies. Gracias, presidenta. Bon dia a tothom. En primer lugar, quiero dar mi 
más sentido pésame a familiares y amigos de las personas que tristemente han fa-
llecido por esta cruel pandemia. También deseamos una pronta recuperación de los 
ciudadanos que actualmente se encuentran afectados por este virus. Celebramos 
la recuperación de aquellas personas que han podido salir adelante y que se están 
recuperando, entre los que se haya usted, conseller, y aprovecho para transmitirle 
que nos alegramos de su mejoría, porque ahora mismo le necesitamos fuerte. Le 
necesitamos fuerte para afrontar esta crisis que nos tiene tan angustiados a todos. 
Queremos dar las gracias a los profesionales que están en primera línea, luchando 
contra el virus. Dar las gracias a los que día a día realizan su labor para mantener 
los servicios básicos, para cuidar de nuestras personas mayores, exponiendo su salud 
y la de sus familiares.

Desde Ciudadanos tendemos la mano a la Administración, al Govern, para in-
tentar aportar medidas que ayuden a paliar los efectos. Creemos que en una situa-
ción como esta los políticos tenemos que estar a la altura, y eso no significa que no 
tengamos que ser críticos. Ahora más que nunca se necesita un control al Gobierno, 
porque la gestión que la Generalitat haga ahora mismo puede ayudar a salvar vidas 
y paliar los efectos de esta crisis sanitaria o puede empeorar la situación. Por ello, 
reiteramos nuestro compromiso de cooperación, huyendo del partidismo y de la 
confrontación. Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades, que no le quepa duda a 
nadie de que lo haremos, porque la única forma de enmendar los errores es detec-
tarlos y reconocerlos, con el fin de no volver a cometerlos. Pero ahora mismo los 
ciudadanos no entenderían que los políticos no trabajásemos unidos para acabar con 
esta crisis.
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Y, entrando ya en materia, en lo que a las residencias para personas mayores se 
refiere, en este momento nadie mejor que los profesionales del sector, los que están 
en primera línea, para conocer las necesidades de las residencias y orientar las deci-
siones que se tomen. Creemos que se han perdido semanas muy valiosas para reunir 
a los profesionales con la asiduidad que hubiera sido necesaria. De hecho, bueno, 
pues la última reunión fue ayer, llevaban semanas sin reunirse con ellos, y eran unos 
profesionales que ya antes del decreto de alarma alertaban de que iba a haber una 
falta de material preventivo para evitar que el virus entrase en las residencias. 

Nosotros creemos que es necesario que se constituya una comisión de expertos, 
un equipo representativo de profesionales del sector de la atención a la dependencia, 
que ayuden a la conselleria a abordar los retos que se están encontrando, teniendo en 
cuenta las características de los diferentes centros. Ellos llevaban muchas semanas 
pidiendo algo que desde el Govern no se hizo hasta ayer, algo que desde Ciudadanos 
ya le propusimos al Govern el 26 de marzo en la batería de medidas urgentes para 
hacer frente al Covid, que no era otra cosa que la medicalización de las residen-
cias y cortar de raíz la discriminación intolerable que se estaba cometiendo con un 
colectivo tan vulnerable al Covid como son las personas mayores que están en las 
residencias, ya que en muy pocas ocasiones se les estaba derivando a un hospital y 
proporcionando, pues, atención sanitaria.

Es momento de remar todos juntos, y los ciudadanos, especialmente los que es-
tán directamente afectados y sus familias, no comprenden cómo se puede rechazar 
la ayuda de los equipos militares de emergencias –de la UME– a la hora de propor-
cionar ayuda médica y de desinfección. Nos decía hace unos días el director general, 
Francesc Iglesies, que lo que ocurría en Cataluña era que teníamos un sistema de 
desinfección propio, pero hemos visto cómo la UME ha tenido que actuar en algu-
nos centros tras la desinfección de estas empresas privadas porque el resultado no 
había sido lo suficientemente eficaz, ni la desinfección lo suficientemente exhausti-
va, así que les pido por favor que no rechacen ninguna ayuda, porque ninguna mano 
sobra cuando están en juego vidas humanas.

Ya antes de la crisis sanitaria la situación en las residencias era crítica, como he-
mos alertado desde Ciudadanos, desde la oposición, en innumerables ocasiones, y 
esta pandemia por desgracia lo ha visibilizado de tal forma que ahora todo el mundo 
ya es consciente de ello. 

Le queríamos preguntar, conseller, cuándo actualizará las ratios de personal de 
las residencias, los módulos económicos en general, la cartera de servicios socia-
les. Y, luego, también encontramos que hay una clara falta de liderazgo por parte 
de la conselleria a la hora de asegurar suficiente personal en las residencias. No 
hay suficiente proactividad de la Generalitat. Hace semanas que les entregamos un 
documento con medidas concretas para encontrar este personal, porque abrir una 
bolsa de trabajo en el SOC no es suficiente. El personal de los centros de día, que 
actualmente están cerrados, y parte del personal del SAD deben ser asignados a una 
residencia. Creemos que la conselleria debe reclutar personal asistencial de inme-
diato, porque puede hacerlo, al igual que lo ha hecho sanidad. Y, por supuesto, la 
Generalitat debe garantizar que estos trabajadores puedan realizar su trabajo con las 
suficientes garantías, con suficiente material de protección; y tiene que haber sufi-
cientes test de detección rápida para los profesionales para evitar que el virus siga 
entrando en las residencias.

Debe haber más coordinación entre administraciones, no puede haber protocolos 
contradictorios ni improvisación en algunas de las instrucciones que está mandando 
la Generalitat, que denotan desconocimiento de la situación que se está viviendo en 
las residencias. Primero mandan una instrucción diciendo que los residentes pueden 
volver con sus familias siempre que no hayan dado positivo en Covid, pero como no 
se puede cumplir porque no hay test para comprobar que sean negativos, la conselle-
ria cambia el criterio y decide que pueden salir de los centros sin confirmar su nega-
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tivo en Covid, ni el de los familiares con los que van a convivir. Y no, no nos sirve 
la excusa de que en Francia lo están haciendo, porque esto no solo vulnera de forma 
flagrante las medidas decretadas en el estado de alarma, sino que es una temeridad 
que pone en riesgo la vida de la persona mayor y la de sus familiares.

Luego, los usuarios de los centros de día, que actualmente están cerrados, se han 
quedado sin el servicio y sin la aportación económica que recibían de la Generalitat 
por la Ley de dependencia. Así que querríamos saber si la Generalitat va a sustituir 
ese servicio por el de la atención domiciliaria o de qué manera se va a garantizar el 
soporte a las personas que dependen de estos servicios, o, al menos, si va a rectifi-
car y mantener una aportación económica para que los usuarios puedan contratar la 
asistencia de una persona que les pueda ayudar, aunque sea unas horas, a realizar 
las tareas más básicas.

Por otra parte, el sindicato UGT ha alertado sobre el aumento de casos positivos 
por Covid en hogares y residencias de personas con discapacidad. Querríamos pre-
guntarle por la situación de contagios en estos centros, y también en los del sistema 
de protección a la infancia y en el circuito de atención a víctimas de violencia ma-
chista. Los últimos acontecimientos han vuelto a poner de relieve la conveniencia 
de implantar, aunque sea de forma temporal, una renta mínima de supervivencia. 
Esta renta, que en muchos sitios se plantea de forma teórica, tiene una plasmación 
real en nuestra comunidad autónoma con la renda garantida de ciutadania. Cree-
mos que es el momento de que el Govern apruebe el reglamento que permitiría su 
total despliegue e implementación, y que en estos momentos de crisis se flexibili-
cen los criterios de acceso a esta prestación. ¿Tiene intención de hacerlo, conseller? 
También queríamos preguntarle si está en condiciones, el Departament de Treball, 
para hacer frente a todo lo que se le va a venir encima cuando termine este período 
de alarma y tenga que revisar la corrección de los motivos y las causas aducidas por 
las empresas para acogerse a los ERTEs. 

Y queremos insistir en que hay que reforzar los servicios sociales, sostener a las 
familias y a esos colectivos que ya eran muy vulnerables antes de la aparición del 
Covid. Usted ha dicho que esta situación se ha de afrontar desde la cooperación, la 
coordinación, la corresponsabilidad, la subsidiariedad, y que vamos a tener renun-
cias. Yo creo que la primera renuncia que tiene que hacer el Govern es a unos presu-
puestos que no dan respuesta a la crisis actual, y para ello necesitamos unos nuevos 
presupuestos con una previsión de ingresos realista y ajustada a la nueva realidad 
que nos vamos a encontrar al salir del confinamiento. No es comprensible que el 
Govern no se plantee unos nuevos presupuestos para liberar recursos y dirigirlos a 
la sección presupuestaria del Departament de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigirlos 
hacia a las familias y a sus necesidades.

Esta crisis no la tienen que pagar los de siempre, y tienen que replantearse unos 
nuevos presupuestos no solo para liberar el máximo de recursos para combatir la 
crisis sanitaria y social paliando sus efectos, sino para hacer frente a la siguiente ola 
del coronavirus, de la que ya alertan los epidemiólogos. Porque tenemos que ser rea-
listas y ser conscientes de que la sociedad va a tener que convivir con el coronavirus 
hasta que no tengamos una vacuna. Y los expertos nos alertan de que va a haber 
repuntes, y necesitamos unos nuevos presupuestos para hacer frente a la siguiente 
ola, poniendo los medios suficientes para mejorar las ratios de personal en las resi-
dencias, para hacer un aprovisionamiento de suficiente material preventivo y, sobre 
todo, para no dejar desatendido a nadie.

Y, conseller, para finalizar, me reafirmo en nuestro compromiso, en nuestra 
mano tendida para apoyar aquellas medidas que palíen la situación que estamos 
viviendo, que contribuyan a salvar vidas y que no dejen atrás a ningún ciudadano. 

Gracias. 
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada, per la seva intervenció. Ara és el torn del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. En aquest cas, es repartiran el temps els 
dos diputats, el diputat Raúl Moreno i el diputat Pol Gibert. Començarem pel dipu-
tat Raúl Moreno, que tindrà cinc minuts, i després el diputat Pol Gibert, que també 
tindrà cinc minuts. Quan vostè vulgui, diputat Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. En primer lloc, des del nostre grup par-
lamentari volem expressar el condol per les víctimes d’aquesta pandèmia, i a les fa-
mílies; el nostre reconeixement també als professionals sanitaris i socials que estan 
fent front a aquesta greu situació. 

En segon lloc, celebrar que Salut assumeixi la gestió de les residències a Catalu-
nya, és el que el nostre grup estava demanant des de fa setmanes, junt amb la medi-
calització de les residències, el trasllat dels residents més greus a centres sanitaris, 
la provisió de material d’autoprotecció als treballadors i treballadores, la necessitat 
de fer tests massius i de crear una bossa de professionals socials per a moments 
d’urgència. 

I és una bona notícia perquè aquest ha estat, des del primer moment, un proble-
ma de salut pública, no un problema social. No li nego, senyor conseller, els seus 
esforços per fer-se càrrec de la situació, però les mesures adoptades han arribat tard, 
han estat contradictòries, han deixat la immensa majoria dels alcaldes i alcaldesses 
sols i soles, residències que a hores d’ara no han rebut cap material ni cap contacte 
per part del seu departament, fins i tot, residències que no els han passat les dades. 
El descontrol ha estat i és descomunal en el moment en què més necessitàvem tenir 
el Govern al costat.

Miri, conseller, vostè només tenia una cosa a fer durant aquests dies, que era po-
sar tots els recursos necessaris per salvar el màxim de vides possibles en una situa-
ció d’extrema complexitat, no l’hi nego. Té, o tenia, totes les competències en l’àmbit 
de residències, però és en aquests moments quan es demostra si un govern és capaç 
o no de gestionar-les, i vostès no han estat capaços.

Porten deu anys parlant de coses imaginàries, i el virus no ho és. La realitat s’ha 
imposat. Tenim residències a Catalunya on els familiars no saben res de les perso-
nes que són a dins, afectades o no pel coronavirus. Alcaldes i alcaldesses demanant 
desinfeccions, pagades en molts casos de la butxaca dels ajuntaments. Van trigar en 
autoritzar l’UME a actuar, mentre altres utilitzaven la via directa davant el seu si-
lenci. Han confós les famílies proposant mesures tan temeràries com endur-se els 
residents a casa de les famílies, en un primer moment amb prova negativa, després 
ja no calia la prova. La consellera Vergés dient una cosa contrària a la instrucció, 
el president Torra criticant el seu departament... Un desastre. Si us plau, conseller, 
contesti de forma clara d’una vegada: poden els familiars endur-se a casa els resi-
dents sense fer-los abans una prova de Covid-19, com marca la seva instrucció? Sí 
o no? Que sàpiga vostè que pels socialistes aquesta mesura és una brutalitat. No cal 
buidar les residències per desplaçar el problema, el que cal és cuidar la gent gran, i 
és la seva responsabilitat.

Actuarà vostè d’ofici davant aquelles residències que no passen les dades, que no 
han estat transparents en la gestió? Com és possible que no hagin pogut contactar 
amb més del 20 per cent de les residències? Però quin control és aquest, per part del 
seu departament, senyor conseller? I aquelles que sí que han complert, que són la 
majoria, i que han donat la cara s’han sentit desemparades per la Generalitat, s’han 
sentit soles. Ho han dit l’ACRA, Upimir, Ascad, els sindicats..., l’hi ha dit la gran 
majoria del sector. Les persones de les residències no són ciutadans de segona. No 
tenen cap dret a deixar-los sense l’atenció que requereixen pel sol fet de tenir vui-
tanta anys i estar en una residència. Per què no han traslladat aquestes persones al 
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sistema de Salut? Per què no han aprofitat els hospitals de campanya que alguns 
ajuntaments han posat a la seva disposició? 

L’hi dic sincerament, senyor conseller, jo volia fer ara una intervenció més agra-
dable, de suport al Govern de la Generalitat, perquè és el moment d’unir-nos enfront 
del coronavirus, acceptant fins i tot els errors que tots podem tenir en una situació 
que afrontem sense llibre d’instruccions. I vostè ha estat atent a les necessitats lo-
cals expressades pel nostre grup parlamentari els darrers dies, perquè tots hi hem 
de posar de part nostra, però la situació els ha sobrepassat, a vostès i a un model de 
residències que ja agonitzava, tal com hem denunciat moltes vegades al Parlament.

Parlava vostè del reconeixement social als professionals. Ho comparteixo. Però 
cal que li recordi que les dones que cuiden els nostres familiars a les residències co-
bren 940 euros bruts al mes? Que les tarifes estan congelades des de fa anys? Que 
en els pressupostos del 2020 no es contempla ni un sol euro per a la construcció de 
noves residències? 

I acabo. Ara que vostès ja no són responsables de les residències, si us plau, de-
diqui els seus esforços a les conseqüències socials i laborals que tindrem.

Respecte a les socials, de veritat, senyor conseller, que la seva única oferta –dic 
«la seva» per part del Govern– per a aquelles famílies que es quedaran sense re-
cursos és demanar una renda bàsica universal a Europa? La gent ha de pagar les 
factures aquest mes. Flexibilitzarà la renda garantida perquè les famílies hi puguin 
accedir? No ho dic, que compleixi la llei, que només faltaria. Alguna nova prestació 
econòmica que pugui ser compatible amb l’ingrés mínim vital que prepara el Go-
vern de l’Estat? Una prestació lineal i temporal com la que proposa el PSC dirigi-
da a totes les persones que han perdut la feina i no tenen dret a la prestació d’atur? 

S’apropa una crisi de conseqüències molt greus, i el PSC es posa a la seva dispo-
sició per crear noves prestacions, nous sistemes de protecció, un nou model social 
i sanitari capaç d’actuar coordinadament. Parlem-ne, treballem-ho, concretem-ho. 
Molts ciutadans ja han patit massa, i si la política no serveix per solucionar els pro-
blemes, no els serem útils i tots plegats en pagarem les conseqüències. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del diputat Pol Gibert, del Grup Socialistes 
i Units per Avançar. Quan vulgui, diputat.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, conseller, volem començar aquestes 
paraules, evidentment, fent un agraïment a la feina que fan treballadors, no només 
sanitaris, sinó també treballadors en molts àmbits que han permès, en un moment 
molt i molt complicat, que es segueixi mantenint la cadena de subministraments, 
que hi hagin equipaments nets, que puguem lluitar contra el coronavirus amb uns 
efectius, diguem-ne, amplis, i que no haguem de patir, els que ens hem de confinar, 
perquè el món segueix funcionant fora de les nostres quatre parets de casa, no? 

I, evidentment, treballs d’aquests que fa pocs dies eren molt poc valorats social-
ment –la neteja, l’atenció a les persones, les cures–, i que avui en dia són cabdals per 
combatre aquest virus que tenim, i per tant també haurem de repensar què hem fet 
amb aquesta gent d’aquests col·lectius durant molt i molt temps. 

I, evidentment, també, conseller, agrair-li la feina del seu departament, com no 
pot ser d’una altra manera. Els ha tocat liderar una etapa molt i molt complicada, 
una crisi sense precedents que els afecta a diversos àmbits i, per tant, també un 
agraïment a la gent que està al peu del canó al seu departament i a vostè, especial-
ment, també, com a líder d’aquest equip.

Sí que, entrant en matèria, li volia fer una crítica, que m’ha semblat que no era 
de rebut, i és que vostè ha dedicat quatre minuts a parlar de temes de treball. Jo crec 
que la situació que viuen milers i milers de persones en aquest país avui en dia, on 
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s’han vist afectades per un ERTO o per algun tipus d’expedient de regulació, doncs, 
evidentment, calia una explicació més profunda de què pensa fer el seu departament 
i el seu Govern per afrontar la situació, que, com li deia, doncs, afecta milers i mi-
lers de persones a Catalunya.

L’OIT assegurava ahir que estem vivint una destrucció de llocs de treball només 
comparable a la Segona Guerra Mundial. Ningú acostuma a comparar res amb la 
Segona Guerra Mundial, si no és que és molt greu, amb la qual cosa aquest tema 
–que, evidentment, no és un tema que puguem abordar en pocs minuts, sinó que se-
gurament cal una reflexió profunda– s’haurà de posar sobre la taula, i espero que el 
seu departament tingui gent pensant ja per abordar aquest problema que és, com li 
deia, molt i molt greu. 

I l’hi deia perquè cal ser pedagògics. Cal ser conscients de la magnitud del repte 
que tenim sobre la taula. Segurament, històricament, no s’ha viscut mai una des-
trucció de llocs de treball com la que estem veient aquest darrer mes. I hem de ser 
conscients d’això, cal explicar-ho, i també cal afrontar-ho, no ho podem amagar. 
Les dades que el seu departament publicava aquesta setmana recullen com 600.000 
persones s’han vist afectades per aquesta crisi en el darrer mes. Més de vuitanta mil 
expedients de regulació. Això és, en dades comparables, inèdit; no s’ha vist mai, en 
aquest país, no? 

I, per tant, jo li demano que ens expliqui com s’està preparant el seu departa-
ment i el Govern en conjunt per abordar aquesta crisi, que no se solucionarà el dia 
que s’aixequi l’estat d’alarma, no se solucionarà a curt termini, i que caldrà abordar 
de manera molt integral en col·laboració, i té la nostra, per suposat, però també amb 
ajuntaments, amb l’Estat, amb Europa i amb tots els actors implicats –els agents so-
cials, evidentment, també hi han de tenir un paper destacat. 

Sap que el nostre partit l’ha encoratjat moltes vegades a que pugui posar en mar-
xa un pacte pel treball, que segurament queda superat de totes totes amb aquesta 
situació actual, no? Però algun tipus d’ajuda haurem de trobar per poder abordar el 
que ens ve a sobre. 

I, evidentment, també li demano a vostè que busqui recursos dintre del seu Go-
vern, recursos on sigui possible, i també li demano el seu lideratge. En aquest mo-
ment, conseller, cal tenir un conseller de treball empoderat, fort, que pugui posar 
sobre la taula mesures eficaces per intentar combatre el que ens ve al damunt. 

Sap que tindrà aquest partit, el PSC, al seu costat per intentar trobar solucions 
que abordin la problemàtica que viu el país, els treballadors i treballadores que s’han 
vist afectats, treballadors i treballadores que no poden esperar, com bé li deia el meu 
company, mesos a que hi hagi una renda a nivell europeu. Hi ha renda garantida, hi 
han prestacions, sap que el Govern de l’Estat s’ha posat en marxa en aquest sentit, 
amb la qual cosa li demano també a vostè aquest esforç. 

Segurament estan augurant una crisi doble: la crisi que hem tingut conjuntural-
ment ara mateix, de magnituds mai vistes per un virus, afegida a la que ja estàvem 
arrossegant, que és el canvi digital i el canvi climàtic, que també ens afectava. I el 
que segurament volíem fer en deu anys ho haurem de fer en molt menys temps, ens 
haurem de preparar ràpidament per abordar canvis profunds en la nostra economia 
i no deixar ningú enrere. 

Així que, conseller, esperem que també hi hagin respostes en aquest sentit per 
part de la seva rèplica. 

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.
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Marta Ribas Frías

Gràcies. Molt bon dia. Voldria començar, evidentment en nom del nostre grup 
parlamentari, expressant el condol a tots els familiars i amics d’aquelles persones 
que han perdut la vida amb aquesta crisi pel coronavirus, expressant també els 
ànims a tota la ciutadania, perquè seguim amb aquesta responsabilitat, en aquest 
confinament. I un agraïment enorme a tots aquells que ens estan fent possible que 
puguem seguir confinats, des dels serveis bàsics, evidentment, el personal sanitari, 
però també molt especialment a tots els professionals del sector social, que seguei-
xen treballant, que segueixen al peu del canó i als quals necessitarem, i molt, a par-
tir d’ara.

Conseller, li agraeixo l’autocrítica que ha expressat, especialment en el tema de 
residències. El tema no és gens senzill. La crisi a la qual ens estem enfrontant és 
una crisi per a la qual no estàvem preparats ningú, cap govern. Hi ha problemes i 
dilemes similars a tot arreu, a tot arreu on estem patint aquesta crisi. Cap govern ho 
està fent del tot bé i cap govern ho està fent tot malament. 

Quant a residències, és un terreny abonat per mil raons, després m’hi estendré. 
Però més enllà d’acceptar que hi ha hagut errors inevitables, segur, per part de tots 
els governs, la sensació, conseller, és que el seu departament ha anat especialment 
tard i malament, i que ara la situació és molt greu. Un terç de les persones mortes 
a Catalunya per coronavirus han estat a les residències, i això amb les dades que 
tenim, que totes sabem que ni són completes ni són del tot reals. Tenim la sensació 
que anem un mes tard, en el cas de les residències, a fer un pla d’actuació contun-
dent. 

Ens felicitem que finalment agafi les competències Salut, però no podem evitar 
lamentar que no es va fer prevenció. Fins al 29 de març no es van repartir materials 
de protecció a les residències per part del departament. No s’escudin en què ha fet 
o no ha fet l’Estat. Podem fer tots autocrítica, però la conselleria de Salut estava 
comprant materials des de finals de febrer. Quan van fer vostès la primera petició 
de materials? Conseller, m’agradaria que em respongui: com van fer aquesta peti-
ció, la van fer a Salut? Què és el que ha passat? Salut no va prioritzar materials per 
a les residències o vostès no van fer una anticipació suficient de que els caldria ma-
terial de protecció per evitar que entrés el virus a les residències? No només amb la 
mesura que ja van prendre des de molt bon principi, i ben presa, que no hi entressin 
els familiars, sinó també perquè no hi entrés el virus a través de les treballadores 
d’aquestes residències. 

També han estat desapareguts informativament, conseller. Molts dies. No va apa-
rèixer el senyor Cesc Iglesies fins a l’1 d’abril. I, sobretot, han estat desapareguts en 
l’atenció del que estava passant. Els ajuntaments els han hagut d’estar perseguint, 
reclamant ajuda, perquè ells tenien més informació que vostès del que estava pas-
sant a les residències a Catalunya. Quan van portar les empreses de desinfecció? 
I, si no n’estan tenint suficient amb aquestes empreses, no entenem per què no han 
recorregut abans a l’ajuda de l’UME, però especialment, també, dels Bombers de la 
Generalitat. Per què no han pres el control de moltes més residències? I com pot ser 
que des de faci tants dies sapiguem que hi ha almenys una trentena de residències 
de les quals no es té informació i no s’estigui fent res? Què estan fent per tenir la 
informació d’aquestes residències?

Ara vostès estan atenent una emergència, una emergència sanitària que no han 
de ser vostès els que l’atenguin. El que cal és medicalitzar les residències, ja fa dies 
que nosaltres també els reclamaven que Salut entomi el tema i, com li deia des de 
bon inici, per fi ja hi som, ens en felicitem. Creiem que s’ha trigat massa a arribar a 
aquest punt, però ens en felicitem. Sigui com sigui, ara el que cal és actuar i salvar 
vides. Ahir al vespre l’hi deia a la consellera de Salut en la seva compareixença, i li 
insisteixo també a vostè, perquè hauran de fer-ho conjuntament: aquest pla d’actua-
ció continua sent urgent. Creiem que va a part, però que cal fer-lo.



DSPC-C 474
9 d’abril de 2020

Sessió 26 de la CTASF  23 

Elements concrets. Evidentment que ha de ser liderat per Salut, però que ha de 
ser en col·laboració amb els ens locals. Si us plau, corregeixin, corregeixin aquesta 
no bona coordinació que hi ha hagut amb els ens locals. Esforços i imaginació per 
seguir contractant més professionals en l’àmbit de l’atenció sociosanitària. Sabem 
que s’han fet moltes coses, però encara en calen més, també ho saben vostès. Ga-
rantir que els EPIs, el material de protecció, arribin a totes les residències. Tests ja, 
no poden esperar setmanes a que es posin a disposició de les residències. Retirin la 
instrucció, que és vigent, si no ho tenim mal entès, per la qual es poden traslladar 
els residents als domicilis sense fer prèviament aquests tests, no compleix cap criteri 
de salut pública, això. 

Posin el Cos de Bombers a desinfectar les residències, ja. Personal sanitari –que 
sé que això no depèn de vostès, també l’hi vaig reclamar a la consellera– a les resi-
dències, personal que sàpiga emprar respiradors, respiradors a les residències i una 
tornada o derivació cap a allà on calgui. I transparència, transparència en les dades 
per conèixer quines són les decisions més adequades i quin és el context i l’evolució, 
també respecte a les residències públiques, on s’ha dit que tenim la sensació que es-
tan sent també una mica opacs. 

Ara, l’hi reitero, cal salvar vides. S’ha trigat a arribar a aquesta resposta política 
com a Govern en correspondència amb el que calia, però posem confiança en que 
això ara millori i canviï, i de tot plegat també n’haurem de treure lliçons. També 
vull mirar més enllà, i també, ho sé, tindrem temps per aprofundir-hi, però jo tam-
bé vull insistir en la idea: caldrà canviar el model del nostre sistema d’atenció a la 
gent gran a Catalunya. I és que aquest virus, a les residències, hi ha trobat un terreny 
abonat, no només perquè tota la població de les residències és de risc màxim, sinó 
perquè són serveis que han patit les retallades dels governs del Partit Popular a l’Es-
tat en polítiques de dependència, les retallades dels governs convergents i la global 
intenció de mercantilitzar aquest sector. És un sector dèbil, un sector molt mercan-
tilitzat i, en conseqüència, molt precaritzat en condicions laborals. I vostès fa cinc 
anys que porten la gestió d’aquest sector a Catalunya, i han apostat per no posar ni 
un sol euro en fer residències públiques durant aquests cinc anys, a no invertir en 
més inspecció i control i a no tenir un sistema coordinat d’informació. N’haurem de 
parlar seriosament, de tot plegat, perquè haurem de treure’n lliçons. 

També li vull parlar d’altres àmbits competència seva en els quals ara espero que 
es puguin centrar més: discapacitat o infància, per exemple. Algunes de les reivin-
dicacions, propostes molt lògiques i viables que des de fa setmanes els hi fan profes-
sionals, també els hi ha fet el síndic aquests darrers dies, i que no sabem si hi estan 
responent. Com estan vetllant per l’accessibilitat a la informació per a totes les per-
sones amb discapacitats diverses? Com estan garantint EPIs per a les persones cui-
dadores de persones amb discapacitat i suports a les famílies que s’han de fer càrrec 
de persones amb discapacitat en confinament a casa? 

I, quant a infància, que prevegin espais per als casos que puguin requerir aïlla-
ment en el cas de centres de menors, bossa d’educadors o educadores per substituir 
el personal que pugui estar en aïllament o malalt, espais o recursos per garantir on 
fer la quarantena a menors extutelats que estan al carrer o, diguem-ne, persones sen-
se llar arreu de Catalunya, no només a Barcelona. 

I un element que em «frapa» molt, i que vull que sigui important, conseller: per 
fi avui l’hi hem sentit a vostè, però no ho hem sentit cap dia, en cap de les comparei-
xences del Govern –cada dia en fan–, que el telèfon Infància Respon està actiu. Que 
la infància també és víctima de violència, i que en aquestes situacions de confina-
ment podem tenir molts casos de violència contra infants. Que cal que tota la socie-
tat en sigui conscient, i que tothom sapiguem que hi ha vies per poder-ho denunciar. 

Tampoc estic sentint mai cap missatge de suport als professionals dels serveis so-
cials bàsics que estan atenent en primera línia i no se’ls dona cap visibilitat ni reco-
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neixement. Per cert, haurem de parlar també de com es compensen els ajuntaments 
per tot el que han hagut d’activar i hauran d’activar amb recursos propis.

Quant a treball, conseller, evidentment, parlar de renda garantida, però sap que 
li faré una pregunta oral quan acabi la compareixença. Però sí que li vull ja apuntar 
per què no han previst un sistema per atorgar-ne de noves a nous casos en unitats 
familiars sense recursos, ja. Quant als ERTOs, també en parlarem en una pregunta 
oral posterior, però han estat vostès molt opacs, i tenim la sensació que massa laxos 
en acceptar ERTOs per causes de força major. També vull que ens digui quin tipus 
de resposta o solucions han donat des del Departament de Treball als centenars de 
treballadors i treballadores afectats pel confinament a la Conca d’Òdena.

Els reclamem amb urgència l’ampliació de la inspecció de treball, un pla de xoc 
de recuperació, especialment per a la campanya d’estiu. 

I acabo. Acabo amb paraules d’altres, no meves. Amb unes paraules de Teresa 
Crespo, que fa uns dies en un article deia: «Vull pensar que aquesta situació colpi-
dora tindrà un efecte transformador, que permetrà descobrir el bé comú i l’acció so-
lidària i qüestionarà el model neoliberal que els últims anys ha deteriorat l’estat de 
benestar i l’ha supeditat a les lleis del mercat.» 

I amb unes paraules de la Gemma Lienas, també en un article, fa pocs dies: 
«Ara, mentre ens defensem del coronavirus, només podem fer una cosa: cooperar, 
treballar conjuntament tots els habitants de la terra» –i jo afegeixo: i tots els go-
verns–, «perquè només amb l’esforç global i la certesa de pertànyer a una mateixa 
comunitat ens en sortirem.»

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. En aquesta comissió hem vist en diferents compareixences 
com les residències de gent gran estaven pràcticament al límit, i estem parlant de com 
pareixences dels darrers dos anys. Al gener, fins i tot, vam tenir compareixences i 
reunions amb els sindicats majoritaris del sector i les patronals, que ens insistien en 
aquesta idea: les residències de gent gran es trobaven al límit. Hem volgut i volem 
situar el col·lapse de les residències de gent gran no únicament fruit de la Covid-19, 
sinó, i fonamentalment, en que ja es trobaven al límit.

Això sí, volem llançar una altra idea general fonamental. Tots els efectes del que 
estem vivint com la Covid-19 són evitables. Són evitables perquè la nostra societat 
té coneixements científics i mitjans tècnics suficients perquè això es pugui reduir 
ràpidament a la mínima expressió. I sí, també diem una altra cosa: l’organització 
econòmica i social que tenim, el capitalisme, dificulta que es pugui sortir ràpida-
ment d’aquesta crisi. Per què? Perquè situa la competència i l’interès privat, i això és 
absolutament un fre a la planificació, a la cooperació i a l’interès col·lectiu. 

Sobre l’actuació d’aquest departament, conseller. Mirin, nosaltres podem valorar 
d’una manera correcta les instruccions i resolucions que han anat fent públiques i 
aprovant durant les darreres setmanes, però el problema el situem en una altra rea-
litat. 

Per una banda, les mateixes residències: manca de treballadors, manca d’EPIs, 
manca d’atenció sanitària, també la manca d’intervenció o incapacitat o impossibi-
litat de control per part de la mateixa Administració pública, per part del seu propi 
departament. I això no és un retret, conseller, volem compartir amb vostè, perquè 
en faci una reflexió, si realment pensa que en aquelles residències que hi ha gestió 
privada des del departament es podien intervenir absolutament. 

I a la vegada també li fem una primera pregunta: que no hi hagués EPIs a les re-
sidències de gestió privada durant els primers dies, i fins i tot algunes a dia d’avui, 
de qui és responsabilitat? Serà bo que puguem tenir respostes sobre això. Tampoc 



DSPC-C 474
9 d’abril de 2020

Sessió 26 de la CTASF  25 

s’han fet PCRs a les treballadores ni a la gent gran de les mateixes residències. I tot 
això, amb una alta manca de resposta ràpida i eficient, ja sigui de qui gestiona, ja 
sigui del departament, ens ha portat al col·lapse absolut, com mai ho haguéssim 
imaginat. 

Fa dues setmanes des d’aquest subgrup parlamentari li demanàvem intervenció 
de les residències. Quan parlàvem d’«intervenció» li estàvem parlant que es passés 
a gestionar pel mateix departament, o que els efectes serien devastadors. I quan 
parlem d’«intervenció» no es tracta d’anar a intervenir aquelles residències que no 
poden donar resposta o que no volen donar resposta. I aquí nosaltres diferenciem: 
hi ha hagut petites residències que ho han intentat tot, no únicament els seus treba-
lladors i treballadores, que ho fan sempre, sinó la mateixa direcció; però també ens 
ha donat la sensació que hi havia algunes gestions en residències de grans empreses 
que semblava més que li volguessin fer un pols al departament que no pas resoldre 
els problemes. D’això, ens agradaria que el senyor conseller ens pogués explicar què 
en pensa i si se n’ha trobat.

Això sí, nosaltres el que li plantegem és revertir la gestió privada, començar un 
procés de gestió pública on hi hagi una tríada d’Administració pública, treballadors 
i treballadores i familiars de la gent gran. D’altra banda, també, es faci o no es faci 
això, li estem plantejant, o hem plantejat, un pla d’urgència. Pla d’urgència que pas-
sa per proves PCRs, EPIs, personal suficient i atenció sanitària de manera urgent, 
ràpida, efectiva; reduir al màxim el número de treballadors i treballadores quant a 
rotació, que això és un problema, també, pels contagis, i que els positius que es pu-
guin donar, ja sigui de treballadors però, sobretot, també de gent gran, ràpidament 
espais medicalitzats al marge –si no es poguessin trobar espais medicalitzats, doncs, 
en centres mèdics.

Volem també valorar alguna qüestió que no guarda relació amb les residències  
de gent gran, fem una valoració també de matèria laboral. Respecte del Ministerio de  
Trabajo, s’han de regular els ERTOs, cosa que suposa, fins i tot, que empreses amb 
beneficis multimilionaris puguin estar no assumint costos i a la vegada siguin els 
treballadors i les treballadores qui comença a percebre la prestació de desocupació, 
i també anuncis falsos que generaran frustració, com que s’havien prohibit els aco-
miadaments. 

Nosaltres no tenim competències en matèria laboral, en normativa laboral, mi-
llor dit, però sí que podem reorientar la inspecció de treball i li demanem al res-
pecte, conseller, que la reorienti, i que a banda dels accidents de treball hi hagi una 
tríada que sigui, per una banda, l’actuació respecte a protegir els treballadors i les 
treballadores del Covid-19, la defensa de l’ocupació, i, en tercer lloc, actuar contra 
els ERTOs fraudulents, que estan sent més generalitzats del que podríem pensar. 

També, sobre la renda garantida de ciutadania, tenim molt clars els canvis que 
s’han fet en relació amb facilitar-ne la tramitació i la gestió, però per nosaltres no 
es tracta únicament d’un tema de formes, sinó que fonamentalment es tracta d’un 
tema de fons. I de fons significa que hi hagi més supòsits, més persones que puguin 
accedir a la renda garantida de ciutadania a través de canvis normatius que han de 
significar més drets objectius per a més persones. 

I, per últim, perquè s’acaba el temps, volíem fer una petita reflexió sobre menors 
i adolescents. Més enllà de la crítica permanent que nosaltres fem al que ve a sig-
nificar la gestió privada, sí que pensem que l’actual moment mereix una reflexió de 
com es pot fer compatible la garantia de confinament amb una certa flexibilització 
de la realitat que té la nostra canalla en aquests centres, perquè són diferents, perquè 
un nen o una nena o un adolescent tenen necessitats d’adolescents, diferents, i, per 
tant, que reflexionem respecte de com això es pot dur a terme.

Gràcies, conseller.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar; per a intervenir, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, bon dia. En primer lloc, afegir-me a les mostres 
de condol als familiars i amics de les persones que han mort i a les mostres de su-
port a les persones que pateixen la malaltia i a totes aquelles altres que estan atenent 
no només les persones malaltes, sinó les persones confinades, en aquesta situació de 
confinament; per tant, a aquelles persones que treballen, d’alguna manera, perquè 
puguem tenir cobertes les nostres necessitats bàsiques. 

En primer lloc, jo el que volia és agrair, conseller, la seva sinceritat, sobretot a  
l’inici de la seva exposició, en la que ha reconegut que no estaven preparats per  
a aquesta excepcionalitat, i que, d’alguna manera, això s’ha acabat visualitzant amb 
la situació de desbordament que entenem que ha patit el seu departament en molts 
aspectes; l’aspecte, evidentment, d’atenció a la gent gran, l’aspecte de les residències, 
però també en l’aspecte laboral el col·lapse és bastant important, no? 

S’ha anat tard en molts aspectes, especialment en el tema de les residències, 
n’han parlat altres portaveus, però crec que ha sigut sagnant, perquè la crida d’es-
forç que hi havia a través de centres residencials i de familiars de persones que no 
sabien exactament què és el que estava passant dintre de les residències jo crec que 
ha sigut bastant recurrent, tots hem rebut aquesta mena de reclamacions respecte 
precisament de les residències, no? I això ens preocupa, i ens preocupava des del 
primer dia. 

Recordàvem, també en una altra comissió, que el passat 26 de març el Departa-
ment de Salut va emetre una recomanació de que no hi haguessin visites a les resi-
dències de gent gran; una recomanació, no una decisió, i aquesta era una reclamació 
que fèiem al Govern, que és que no fes només recomanacions, sinó que prengués 
decisions, i que si s’havien de limitar les visites, com més endavant es va haver de 
fer, doncs, es fes ja des d’un primer moment per evitar moltes situacions que segu-
rament hem viscut ara en aquests moments. Hi ha hagut, evidentment, manca de co-
ordinació, hi han hagut instruccions contradictòries, hi ha hagut manca de material, 
hi ha hagut, hi ha, absència de tests. 

En aquest sentit, doncs, coincideixo també amb els altres diputats que han fet re-
ferència a expressar dubtes sobre aquesta mesura de que residents puguin anar-se’n 
a casa de familiars sense la possibilitat de que hi hagin tests. És a dir, fins a quin 
punt un resident, del qual no sabem exactament si està contagiat o no, pot anar a un 
nucli familiar en el qual tampoc no sabem ni hem pogut comprovar si estan lliures 
de coronavirus o no. Per tant, és una situació de risc, i que no es poden prendre de-
cisions una mica improvisades, sinó que s’han de meditar bé i hem de veure si tenim 
les eines necessàries per garantir que aquesta mesura sigui efectiva o no les tenim. 
I això ens preocupa. 

També hi ha hagut manca de coordinació, i no sabem per què des del departa-
ment es va trigar molt en autoritzar desinfeccions de residències i, particularment, 
en el cas de la unitat militar d’emergències, que estava disposada, precisament, a fer 
aquestes desinfeccions, i que no rebien les autoritzacions corresponents del depar-
tament.

Voldria... En aquest sentit, em preocupa una notificació, ahir ho comentàvem a 
Salut; sí que és un tema de Salut, però crec que el conseller d’Afers Socials hi hau-
ria de tenir molt a dir, perquè ha tingut, fins ahir, no?, les competències en matèria 
de gent gran. Veiem aquesta notificació d’Emergències Mèdiques, que fa referència 
a que un dels criteris d’intervenció ha de ser el nombre d’anys de vida del... (tall de 
comunicació). I, en aquest sentit, es fan una sèrie de recomanacions per a la limita-
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ció d’esforç terapèutic, i això vol dir que en les persones més grans de setanta-cinc 
anys es limita l’esforç terapèutic i es limita l’accés a determinades mesures que, en 
molts casos, segur, els podrien permetre, fins i tot, salvar la vida. Ens preocupa que 
hi hagi aquest criteri de l’edat, que imperi per damunt del que hauria de ser lo lògic 
en una emergència hospitalària, que és el criteri crític, el criteri de la situació de ca-
dascuna de les persones, amb independència de la seva edat, no? I, per tant, aquest 
és un element preocupant. 

Ens preocupa també un altre àmbit, que és el de les llars i residències de perso-
nes amb discapacitat o d’infants i joves.

I, finalment, com que tampoc no m’ha donat temps..., però sí que ens preocupa 
la resolució d’aquests expedients de regulació temporal d’ocupació, que sabem que 
va amb molt de retard, i tot i que hi hagi el silenci positiu, sí que des de que les em-
preses presenten aquests expedients fins que no hi ha una resolució, doncs, la situa-
ció de desconeixement de quina serà la situació de la mateixa empresa també és un 
element preocupant.

Gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà per a po-
sicionar-se i, en aquest cas, dono la paraula a la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí, molt bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies al conseller. En primer lloc, vo-
lem fer un agraïment al personal que està al capdavant d’aquesta crisi, en especial 
en l’àmbit de la sanitat, també en l’àmbit dels serveis socials, també una referència 
a les dones que fan treballs de cura en situacions més que precàries. Un agraïment 
extensiu, en definitiva, a totes les persones que nodreixen aquests serveis més essen-
cials i bàsics del país, des de l’alimentació a mitjans de comunicació. 

També és de rebut, creiem, fer un agraïment a les entitats del tercer sector, a les 
entitats socials i les organitzacions, totes les persones voluntàries per la seva dedi-
cació sempre, però en especial també en aquests moments. I, evidentment, des del 
Grup Republicà voldria fer un acompanyament a totes les persones afectades per la 
Covid-19, als seus familiars i les mostres de condol per les persones que han perdut 
la vida. També voldria, en aquest capítol d’agraïment i de reconeixement inicial, do-
nar les gràcies i mostrar-li tot el meu suport a la feina que està fent el Govern de la 
Generalitat, en especial a vostè, conseller, i al seu equip de Treball, Afers Socials  
i Famílies. Un missatge de suport absolut, de transmetre-li la confiança de saber 
que ho estan donant tot, i vostè ho ha explicat, com ho està donant tot tota la gent 
del país. Esperem també que s’hagi recuperat del tot del virus i vagi per endavant, 
doncs, aquest escalf i aquest acompanyament. No només un suport al Govern de la 
Generalitat, en aquest cas també als responsables polítics, als alcaldes i a les alcal-
desses que des de cada municipi del país, des de la trinxera, amb la proximitat amb 
la ciutadania estan acompanyant tota la gent en uns moments complicats.

Fet aquest primer capítol inicial, un altre missatge. Estem davant d’una crisi 
mundial i, a més a més, sense precedents; és una crisi humanitària i hem vist, en 
aquesta crisi, la nostra vulnerabilitat. Hem vist que caldrà replantejar el sistema 
i el model de societat. Sabem avui que tot canviarà, i des de les institucions cal-
drà liderar també aquests canvis. I li agraïm, conseller, que ens hagi fet esment a 
tota la visió del futur que vindrà, i l’encoratgem a liderar aquesta tasca. Perquè da-
vant d’aquesta crisi, ho tenim clar, ho tenen clar vostès, i creiem que és la manera 
com s’ha d’abordar qualsevol crisi: la prioritat són les persones, salvar vides, evitar 
els contagis, donar totes les eines i aconseguir totes les eines perquè els ciutadans 
puguin suportar aquesta situació de confinament i, per tant, després, tornar-nos a 
sobreposar, tornar-nos a reconstruir el país. Això és el que estan fent des del depar-
tament, això és el que estan fent des del Govern: les persones al centre.
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Faig una referència ara a tota la vessant d’afers socials, on vostè també hi ha fet 
referència. Partim d’una situació de debilitat en aquest sector, en el sistema de pro-
tecció social del nostre país. I per què? Perquè hi ha una debilitat del mateix sistema 
de protecció social, és hereu de les aproximacions només assistencialistes que han 
primat a Catalunya massa temps i de no percebre aquest sistema com una veritable 
pota de l’estat del benestar. Sempre ha sigut, vostè ho ha dit també, la germana peti-
ta de l’estat del benestar, després d’Educació, després de Salut. No són excuses, són 
realitats; per tant, d’això també n’haurem d’aprendre i reconstruir i saber canviar el 
model i el sistema. La pota d’acció social ha de ser un pilar de l’estat del benestar 
i no pot ser molt més prim, molt més petit. Ara se li han vist totes les seves man-
cances.

Continuo fent referència a l’àmbit de protecció social, d’afers socials i, en con-
cret, de les residències. Davant d’una crisi sanitària el departament que vostè lidera 
des d’un primer moment ha treballat amb coordinació entre Afers Socials i Sa-
lut. Com ha de ser, com creiem que s’ha d’abordar una coordinació. Hem vist com 
ha anat superant fases mentre lluitava contra l’emergència del virus hora a hora, i 
que han anat evolucionant, aquestes fases, fins als canvis estructurals que ahir vam 
conèixer, que vostè va anunciar, que la Direcció General de l’Autonomia Personal 
s’integri a Salut. Creiem que és una bona decisió per a la ciutadania, conseller. En-
tenem perfectament la seqüència: coordinació des del Govern inicial, preparació 
del sistema i, en el millor moment, atès que estem davant d’un problema sanitari, es 
pren la decisió de fer que sigui aquest departament qui assumeixi a partir d’ara la 
coordinació directa, amb coordinació, òbviament, amb tota l’àrea d’Afers Socials. 

No tot es pot fer en qualsevol moment. Vostè ha posat l’exemple dels espais, 
abans. No només és suficient buscar espais per a reallotjar les persones residents, 
sinó que cal que també aquests espais siguin els adequats. Doncs bé, tot requereix 
el moment, el lloc, la casuística i el context necessaris. Qui millor que vostès, en co-
ordinació amb el Govern i amb els experts, per anar-ho decidint. És evident, a més, 
que el seu equip de gent ha treballat per protegir la gent gran o les persones amb 
discapacitat a través del pla de xoc per a residències, amb tota la bateria de mesures. 

I és clar que és preocupant aquesta situació, molt preocupant. Perquè les residèn-
cies són els espais on s’hi concentren les persones de més risc, persones amb més 
edat –vuitanta-quatre anys de mitjana–, amb patologies prèvies i en molts casos de-
pendents, però també és evident que hi ha aquesta preocupació, també és evident 
que s’hi ha actuat des del primer dia. Miri, vostè ho ha explicat, però crec que cal 
fer-hi molt èmfasi, en tot allò que s’ha fet per salvar vides i per protegir les persones: 
reforç de les mesures preventives als centres residencials, mesures higièniques, la 
suspensió temporal de nous ingressos, la restricció al màxim de visites de familiars, 
el tancament de tots els centres de dia per a la gent gran, neteja i desinfecció –i aquí 
no hi ha conflicte amb l’UME, malgrat que algú l’hi vulgui veure. També totes les 
mesures amb l’activació de la inspecció de serveis socials per a intervenir en els ca-
sos de risc en residències, el call centre actiu i l’atenció telemàtica al servei de les 
residències, el reforç de personal, no només amb la bossa d’emergències per a per-
sones que estan inscrites al SOC, també amb la coordinació en l’àmbit local, amb 
els convenis amb el SAD, amb el reclutament dels alumnes del sector sociosanitari... 

En fi, la protecció del personal ha estat una de les altres qüestions més primor-
dials del departament. Aconseguir el material –gràcies a aquestes dues comandes 
fetes per la Generalitat, ha anat arribant. També el servei de suport psicològic per 
als professionals. I aquí permeteu-me posar en qüestió aquesta centralització del 
material efectuada per l’Estat espanyol, que ha posposat l’arribada dels EPIs a les 
residències i a molts centres del nostre país, i que ha dificultat aquest repartiment a 
temps. 

Més mesures, perquè hi ha hagut les accions immediates també davant de si-
tuacions al límit amb la intervenció de residències que havien quedat desprotegides 
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o tota l’habilitació dels espais adaptats, com la Casa del Mar o les clíniques de les 
mútues de treball. Crec que és de rebut identificar que s’han pres moltes mesures, 
que s’hi han abonat molts esforços, i que ha servit, això, per protegir les persones. 
Malauradament, no s’ha pogut salvar totes les persones que hauríem volgut, però és 
que estem davant d’un col·lectiu de risc i estem davant d’una pandèmia mundial que 
ha agafat tothom, en fi, amb moltes dificultats per fer-hi front.

Vull fer una referència també a l’àmbit del treball, i aquí he de recordar les pa-
raules de la consellera Bassa, de que el treball digne és la principal política social. 
Perquè és així i serà així sempre. Vostè ha explicat mesures que s’han pres per ga-
rantir els drets laborals, per ajudar els autònoms amb aquestes ajudes inicials per 
agilitzar els ERTOs. Malauradament, estem veient com la paralització de l’econo-
mia productiva, que no de l’economia reproductiva, perquè aquesta segueix més en 
marxa que mai..., deia que la paralització està provocant ERTOs i un increment de 
l’atur. Davant d’això, conseller, li fem una evidència d’un fet i dos precs. 

D’entrada, el fet: el SOC s’ha reforçat amb quatre-centes persones, tot el disposi-
tiu d’atenció a la ciutadania, per fer front a aquest elevat increment de consultes rela- 
cionades amb els ERTOs, relacionades amb la renda garantida de ciutadania, re- 
lacionades amb la prestació d’atur. Això és un fet. Per tant, s’han fet molts esforços 
per poder ajudar i acompanyar totes les persones davant d’aquesta situació de difi-
cultat. 

Ara li fem dos precs. Malgrat que ens consta que ja s’han ofert al SEPE per po-
der ajudar en la tramitació de les prestacions d’atur, tenim el neguit que a partir 
d’avui aquestes persones no puguin començar a cobrar aquestes prestacions d’atur 
per aquest coll d’ampolla. Per tant, segueixin liderant i pressionant també l’Estat per-
què pugui ser això una realitat al més aviat possible. 

Un altre prec, en la línia que vostè apuntava, de garantir i de recuperar drets. Cal 
que des de l’Estat es regularitzi la situació de les persones migrades que es troben 
en situació irregular. Sabem que aquesta és una qüestió de l’Estat, també, però els 
demanem que liderin aquesta reivindicació: regularització de les persones irregu-
lars, sobretot aquelles que poden treballar en àmbits determinats, però una regulació 
definitiva, perquè això és de conquesta de drets, no només l’especulació temporal en 
funció de les necessitats.

Creiem que el camí que està fent, superar per combatre les desigualtats que  
s’accentuen aquests dies, és el que toca. Per això també tots els esforços amb la 
renda garantida. Per això també les beques menjador per als infants en situació de 
vulnerabilitat. Per això també totes les mesures amb la infància i joventut. Per això 
totes les mesures també per prevenir la violència masclista i per protegir les dones. 
Miri, conseller, hem abordat aquesta situació des de la responsabilitat –des de la res-
ponsabilitat. I és aquesta responsabilitat que també ens fa ser crítics i exigents a la  
vegada que cooperatius i col·laboratius, però també ens fa ser crítics i exigents, i 
amb això acabo.

Vivim una paradoxa. En un moment en què s’ha posat més en valor allò públic 
hem vist com l’Estat, que ens hauria de protegir –l’Estat espanyol–, s’ha vist que no 
està sent útil per a la ciutadania i per a la ciutadania de Catalunya. No només està 
actuant tard i malament, sinó que hem vist com la resposta no pot ser el mejor uni-
dos o les rodes de premsa de militars, no pot ser la centralització ni la retallada en 
polítiques, en recursos, sinó en la coordinació, la col·laboració i, per tant, escoltar 
també les demandes que es fan des de Catalunya.

És cínic que des del PSC demanin al conseller ajudar a recuperar les dificultats 
de l’atur provocat per coronavirus, però que des del mateix Govern de l’Estat retallin 
la meitat les polítiques actives d’ocupació. O és injust exigir que la renda garantida 
faci miracles quan a nivell de l’Estat espanyol ni tan sols han situat una mesura tan 
important com aquesta. Un altre exemple: demanar mesures per a la gent de la Con-
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ca d’Òdena, que estem d’acord que hi han de ser, però no exigir que l’Estat faci el 
que pot fer, que és reconèixer les baixes temporals i les incapacitacions temporals. 

I tot això ho diem des de l’absoluta responsabilitat, que ens fa ser també exigents. 
I, a més a més, des de Catalunya, quan hem hagut de fer front a aquesta emergència 
sense les eines d’un estat, ni tan sols les eines de les que hauríem de disposar, com 
uns pressupostos de la Generalitat, on gràcies a Ciutadans hem perdut un mes de 
poder tenir a disposició aquests més de 3.000 milions d’euros per a la ciutadania i 
per posar-los a disposició també de la lluita contra el coronavirus... És en moments 
de crisi com els actuals que es posa més de relleu que mai la necessitat de tenir ins-
titucions pròpies, la necessitat de tenir un estat que pugui ser útil a la ciutadania.

Mirem el futur, conseller, des del suport que li mostrava a l’inici, el suport tam-
bé per reconstruir a partir d’aquí, per sortir de les fases de confinament, on creiem 
que caldran testos massius, monitoritzar i buscar la traçabilitat en els contagis, però 
sense vulnerar drets de privacitat per a les persones, i on caldrà, efectivament, una 
renda de confinament, que apuntem que caldria que vingués des del Banc Central 
Europeu a través dels seus fons, perquè ni tan sols l’Estat, Catalunya, estem en dis-
posició de poder fer front a aquestes necessitats, però que hi hem de fer front.

Per tant, vagi per endavant també, per ja acabar, aquest suport, per pensar en la 
reconstrucció del país, per pensar com ens enfortim des del sistema de protecció so-
cial, però com a país com tornem a reconstruir la societat perquè aquesta crisi, con-
seller, no la poden pagar els de sempre, no pot generar més desigualtats. Sabem que 
d’això vostè n’és conscient i, per tant, ens tindrà al seu costat per seguir-hi treballant.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per finalitzar per part dels grups parlamentaris, té la 
paraula, per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el diputat Josep 
Maria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, també, per les vostres explicacions. Bon 
dia a tothom, membres de la comissió i els que ens podeu seguir a distància. En pri-
mer lloc, també un capítol breu, però també d’acompanyament en el condol a aque-
lles famílies que hagin perdut persones en aquesta pandèmia, en aquest moment tan 
dur de crisi. Ànims a totes les persones que estan lluitant per superar-la en aquest 
moment, ànims a tota la ciutadania per poder, diguéssim, fer front a aquesta etapa, 
també, que demana la nostra col·laboració i la implicació de tots. 

Reconeixement de tots els professionals, de totes les professionals de l’àmbit de 
la salut, de l’àmbit social, també de l’àmbit d’abastiment, de serveis com poden ser 
aliments, etcètera, i d’altres que utilitzem, i que estan allà en el dia a dia, al peu 
del canó. Suport i reconeixement als alcaldes, que són l’Administració que està a la 
trinxera, en contacte amb la ciutadania, en moments d’una complexitat tan altíssima 
com la que estem vivint i, per tant, doncs, tot el nostre suport i tot el nostre reco-
neixement.

El conseller utilitzava quatre adjectius per a qualificar el moment: excepcional, 
complex, complicat i cru, de duresa extrema, el que estem vivint. Compartim abso-
lutament aquests quatre adjectius que poden definir el moment en el qual ens tro-
bem, eh? L’excepcionalitat, la complexitat, la complicació i la duresa, la qual cosa 
fa que, com jo crec que la majoria de grups hem estat manifestant en el to d’aquesta 
compareixença, doncs, ens posicionem en la comprensió. Perquè com algú ja ha dit, 
doncs, ningú ho fa absolutament tot bé, ni ningú ho fa absolutament tot malament. 
I, en aquest sentit, doncs, la comprensió, la solidaritat i el reconeixement també al 
departament, que ha estat treballant de manera, diguéssim, molt intensa i posant tots 
els esforços possibles.
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És un moment excepcional, però això no treu, com també s’ha assenyalat, i fins i 
tot ara mateix la companya Marta Vilalta, doncs, la necessitat de crítica i d’assenya-
lar allò que és millorable. Per què? Perquè la ciutadania no entendria que, d’alguna 
manera, en aquests moments d’excepcionalitat, de complexitat, no hi posem tots el 
coll mirant de superar les dificultats amb les que ens anem trobant. En aquest sentit, 
en aquest to, és el que nosaltres, doncs, també volem posicionar-nos en aquest mo-
ment d’intervenció que ens toca.

Començaré pel tema de les residències, que ha ocupat la gran part de la inter-
venció del conseller –i és comprensible–, després faré dues pinzellades en altres dos 
temes i en deixarem alguns per a les preguntes que vindran següentment. 

El tema de les residències. El conseller també al començament ha assenyalat 
que va vinculat en part amb el tema de com es gestiona la dependència. La gestió 
de l’aplicació de la Llei de dependència, en ple període de crisi anterior, ja va fer  
que fos molt difícil, pràcticament, doncs, no fos tal com es volia, aquella aplicació de  
la Llei de dependència, però ara se’n veuen encara també més les conseqüències, 
d’aquella mancança. La companya Marta Vilalta assenyalava les limitacions d’un 
estat que no ha sabut donar resposta i les necessitats d’un estat que sàpiga donar res-
posta a les necessitats de la ciutadania. 

Bé, doncs, la Llei de dependència és una d’aquestes proves en les quals es mostra 
la limitació d’un estat que certament no és que ho faci tot malament, però tampoc 
ho fa tot bé, ni en aquest sentit ho fa gaire bé o gens bé, en aquest tema concret. I el 
tema de la dependència no és menor en com d’alguna manera ara s’han trobat les 
residències en la situació. És cert que la gestió de les residències s’ha vist depassada 
pel tema de la crisi sanitària, amb la qual cosa ja fa imprescindible la medicalització 
o la derivació de residents per atendre la seva situació de salut. 

I aquí voldria incidir en una cosa que també s’ha apuntat, però que em sembla 
que és molt important, i és que les residències són les cases dels residents. De la 
mateixa manera que no podem entendre que el Departament de Salut, un departa-
ment de salut, no atengui les persones que estan a casa seva quan tenen problemes 
de salut, els residents quan estan a casa seva, que és en les residències, no tinguin, 
no siguin ateses, les seves necessitats de salut. 

Per tant, aquesta és una de les necessitats primàries, i la medicalització, la «sani- 
tarització», amb els matisos conceptuals que hi puguin haver entre una i l’altra, i 
la derivació, cosa que si es fa una bona distribució de tipus de residència amb or-
ganització i infraestructures que permeten aquesta medicalització i les que no ho 
permeten, amb la derivació corresponent, amb aquests espais d’esponjament que 
s’apuntava, doncs això és una de les vies per les quals s’ha d’abordar aquest moment 
de crisi que estan vivint les persones i els residents. 

Ara, i aquí també hi ha un element. L’esponjament és important, la derivació i la 
medicalització d’aquests; però també el diagnòstic. El diagnòstic de les persones per 
poder-ne fer un bon cribratge, i aquí sí que li demanarem que si ens pogués apro-
fundir una mica més, sabent que no hi han testos per a tothom, sabent que no hi han 
testos per a tothom però com, d’alguna manera, es treballa en aquesta compensació, 
perquè això és fonamental, aquest cribratge i aquesta classificació de les persones, per 
poder fer després una bona gestió de la situació en la qual es troben.

En aquest sentit, ja reservem una pregunta que teníem, però, en tot cas, si voleu 
també us la plantegem aquí, i si voleu guardar espai per a després... És en aquesta..., 
passar la Direcció General d’Autonomia Personal a Salut, com se fa, quines implica-
cions tindrà aquesta derivació cap allà? És transitòria? Amb quin abast? Amb quines 
conseqüències? Per què? Perquè si bé han assenyalat..., i nosaltres hi coincidim, eh?, 
hi coincidim, en que l’estat del benestar té una germana petiteta que és l’àmbit del 
benestar social, la integració, l’educació i la salut, si això ho passem a Salut i allà, 
d’alguna manera, hi queda subsumit, creiem que això pot acabar sent encara més 
una germana més petiteta, si no té una personalitat pròpia. 
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Per tant, aquest és un tema que ja s’ha plantejat, de reflexió posterior que haurem 
de fer tots plegats del model de residències i del model de gestió del benestar, sortint 
d’aquesta crisi. La pregunta és –i després hi insistirem, eh?, i si voleu començar i vo-
leu reservar temps, podeu fer-ho– fins a quin abast, com es fa aquesta transferència 
de la direcció general a Salut, i en aquest moment. 

El tema de l’infrafinançament del departament en aquest àmbit. Això hi és, el 
reconeixement de la situació professional del personal social amb relació a salut 
també és un dels temes que haurem de tractar, s’ha apuntat per algun altre grup, 
aquest tema no és menor, i l’exemplaritat amb la qual està treballant el sector social 
és, vaja, no el cent per cent, com s’ha dit, sinó més del 150 per cent, el que donen, 
però haurà d’haver-hi un reconeixement al mateix sector.

Em deixo dos temes que no són tan menors, que no hi voldria tampoc passar 
per sobre. És el tema de que la vida i l’economia no són incompatibles, i l’econo-
mia l’haurem de vetllar. El tema del treball, el tema dels ERTOs és importantíssim. 
Dos qüestions, ens sembla que són. Una és la de no posar sospita a les empreses 
en la gestió dels ERTO i el tema de generar seguretat en els treballadors en aquest. 
El tema dels autònoms..., voldríem assenyalar la possibilitat de fer compatibles els 
ajuts dels autònoms que fa l’Estat amb els de la Generalitat, creiem que això podria 
ser bo. 

I, per últim, en aquestes breus pinzellades..., però ens hem centrat en una emer-
gència en aquest moment, que és el tema de la renda garantida de ciutadania. És una 
eina que segur que haurem d’utilitzar. El millor subsidi és un bon salari, un bon sa-
lari de qualitat i, per tant, hem de buscar l’economia productiva i millorar-la. Però 
mentre aquesta crisi «s’ensanyi» en la qüestió del treball, la renda garantida haurà de 
ser una eina. Com es planteja el departament aprofundir en aquesta eina? 

Ho repeteixo: el tema infància, el tema de la violència masclista, el tema de la 
immigració són temes que també estan sobre la taula i en alguns altres grups també 
us han generat preguntes que nosaltres subscrivim, i em sembla que ja em passo de 
setze segons.

I agraeixo moltíssim la tasca exemplar que tothom està fent, i que jo crec que 
des d’aquesta comissió i des de tots els diputats, doncs, segur que farem i hi serem.

Gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, un cop acabades les intervencions dels diferents 
grups parlamentaris, és el torn del conseller, amb un temps màxim de trenta minuts, 
per a respondre les preguntes formulades que li han formulat els diferents grups par-
lamentaris, els diferents diputats i diputades, i per tal de poder-los fer aquests acla-
riments que els han fet. Conseller, quan vostè vulgui, té la paraula. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, presidenta de la comissió. En primer lloc, agrair el to a tots. Crec que 
habitualment en aquesta comissió els tons sempre són aquests, i sempre els agraeixo. 
I aniré entrant en diversos temes que m’han anat traient i anem avançant. 

Tant la diputada de Ciutadans com el diputat del PP han parlat sobre les deci-
sions clíniques que prenen els metges i metgesses d’aquest país. Jo no entraré en 
aquest àmbit, perquè les decisions clíniques les prenen cada metge i metgessa. Crec 
que ho ha explicat molt bé l’àmbit de Salut. Crec que ara mateix, si hi ha un perso-
nal en el que tenim absoluta confiança en el país és el personal sanitari i els met-
ges i metgesses, i a partir d’aquí prenen aquestes decisions. Som tots conscients de 
que la situació de tensió en el sistema sanitari ha sigut molt gran i s’ha pogut anar 
gestionant i hi continuarà sent, i hi continuarà sent, perquè la situació és d’absolu-
ta excepcionalitat, amb la pandèmia. I crec que, en aquest sentit, el reforç, el reforç 
que es va fer, que es va prendre la decisió de forma coordinada amb el Departament 
de Salut ja fa tres setmanes, de que més enllà dels metges i metgesses, infermers i 
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infermeres que han de tenir les residències per ràtio, que se’ls pogués donar, més 
enllà dels equips d’atenció a residències que hi ha en l’àmbit sanitari..., es pogués 
fer el reforçament per a l’àmbit primari ha sigut una realitat. L’àmbit primari, que 
ha estat també atenent tots els ciutadans i ciutadanes a les seves llars. Per aquesta 
lògica, perquè la residència és la llar dels nostres avis i àvies, dels nostres padrins i 
padrines. I, en aquest sentit, no entraré a discutir sobre les decisions clíniques que 
prenen els metges i metgesses d’aquest país, i absoluta confiança.

Entorn d’un altre element que han situat diversos grups, i que no hi estan d’acord, 
i ho trobo molt bé, eh?, que no hi estiguin d’acord, que és la resolució que vam pren-
dre conjuntament per a l’àmbit de la Salut i l’àmbit d’Afers Socials d’aquest departa-
ment entorn de facilitar les demandes que teníem de moltes famílies de poder tenir 
la cura del seu avi o àvia que està en una residència. Vam fer una primera ordre, sí, 
perquè se’ns havia promès que arribarien 2 milions de testos. I quan vam veure que 
la promesa no es complia..., i no faig una crítica, és que la realitat és així de comple-
xa, és que la realitat és així de complexa! Després podem discutir, eh?, quan ens pre-
nen el pèl, quan no ens prenen el pèl, quan tal..., però la realitat és així de complexa. 

Quan no arriben, això, fem un treball específic i adoptem noves mesures. De 
quina manera? Doncs, una, la persona ha d’estar sana, no ha de tenir cap tipus de 
simptomatologia, i situem un element, que és que quan es trasllada està catorze dies 
confinada, com si fos positiu. Per assegurar això, la no transmissió, perquè no ens 
haguem d’estar en els dies asimptomàtics. I és una decisió, i una decisió parlada amb 
el CatSalut i parlada amb l’Agència de Salut Pública. 

I em diuen irresponsable? A mi em sobta que em digui irresponsable el PSC, 
perquè estan dient que és un irresponsable el president del País Valencià, el senyor 
Ximo Puig, que ha pres la mateixa decisió, però sense aquest confinament obligato-
ri. Jo crec que no és una irresponsabilitat, crec que és una decisió, si m’ho perme-
ten, humanitària per als familiars. Perquè és una decisió que, dels 64.000 residents, 
acabarà afectant molt pocs. Perquè en som conscients. Per què? Perquè és que la 
majoria dels residents a residències de gent gran d’aquest país són grans dependents, 
i això no es pot fer des de la llar, i ho sabem. Ara, és una decisió, i una decisió en-
tenc que la puguin criticar, però que l’hem pres i la prenem de manera molt, molt 
segura. I els he explicat França, ara els explico el País Valencià. Aquí al costat, eh? 
Aquí al costat. 

Jo ho dic perquè a vegades podem entrar, i crec que ara mateix és al pitjor que 
podem entrar, en la lògica dels colors polítics. Dius, mira, doncs al País Valencià qui 
governa? El Partit Socialista, Podemos i Compromís, i han pres la mateixa decisió. 
Amb una diferència, eh?, no han pres la decisió dels catorze dies de confinament. Ja 
està. I són decisions que hem de prendre, i crec que les hem de prendre. I el pitjor 
que podem fer és no prendre decisions, i és el que hem estat fent dia rere dia durant 
l’últim mes.

M’han situat el tema del personal. Els he explicat la bossa de treball específica, 
amb depuracions, que està fent el SOC amb professionals directament del SOC. 
Els he explicat la bossa que s’ha generat en educació entorn dels alumnes majors 
de divuit anys dels graus de l’àmbit sociosanitari. Els he explicat les contractacions 
en SAD i les contractacions específiques en MENA i en SAD que hem fet. I els he 
explicat que la pitjor situació per al personal ara mateix que estem tenint és la cri-
minalització que està tenint el sector. I ho dic així: l’estigmatització que està tenint 
el sector. Perquè la gent té por. I és normal, és natural. Però necessitem reforçar-ho. 

I els situo una altra decisió que també ha tingut comportament, i també ha tingut 
conseqüències en matèria de personal. Quan jo, com a conseller de Treball, Afers 
Socials i Famílies prenc la decisió de signar una resolució en la que garanteixo el 
cent per cent del cobrament de tots els serveis socials d’aquest país, però alhora  
el que faig és reclamar la capacitat de personal, és per fer el que algú de vostès em 
situa, que és: centre de dia tancat en aquest municipi, necessitat en aquesta residèn-
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cia. Doncs aquest exercici de cirurgia final l’estem fent cada dia, cada dia, amb un 
rastreig d’un mapa molt dispers, amb molta capil·laritat. I ho estem fent. I això el 
que ens permet és poder tenir activats tots, tots els professionals de l’àmbit social. 
Per què? Perquè hem garantit el pagament del cent per cent. I era una decisió ne-
cessària, però també hem de poder tirar del personal, amb la qual cosa, la proposta 
que em feia la diputada dels comuns..., explicar-li que l’estem exercint, que l’estem 
exercint, que l’estem exercint, que és un treball de cirurgia fina. Tota la grandíssi-
ma, amplíssima xarxa de petits recursos que hi ha en tots els municipis, però això 
és el que ens està permetent també mobilitzar professionals d’una forma molt, molt 
concreta entorn de la xarxa. 

Això també ens ha ajudat amb els professionals en els àmbits de les llars resi-
dències de persones amb discapacitat. Perquè, a part, tenen, com tothom, caracte-
rístiques especials, i poder tirar endavant a partir de professionals d’STO, de SOIs, 
que també treballen perfils amb persones amb discapacitat, ens està ajudant. I ho 
continuarem fent, i aconseguirem que el cent per cent tiri. Perquè hem pres aquesta 
decisió, i la decisió ha estat una resolució signada pel conseller del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 

M’han situat també el tema més global del model residencial; hi estic d’acord. 
Ara, si us plau, alguna gent..., i ho dic de forma molt honesta..., home, és que el 2019 
l’hem tancat amb la inversió més elevada que hi ha hagut en dependència en aquest 
país, per sobre dels 1.500 milions, i dels quals 172 han vingut de l’Estat. Amb una 
llei que l’esperit era de 50/50. És clar, vull dir, d’on no n’hi ha, no en raja. I ho dic 
així de contundentment. Vull dir, hem incrementat la inversió, però és que 172 de 
1.500! És que més de 300 són de copagament i un miler de la Generalitat. Aquesta 
és la realitat d’una llei que es va fer amb un altre esperit. Es va fer amb un altre es-
perit. I això ho hem de tornar a pactar, perquè no té sentit fer lleis amb certs esperits 
que després no es compleixen. I crec que això també forma part d’aquesta realitat. 
També forma part d’aquesta realitat, eh? I no hi ha hagut cap canvi. I ho corregeixo, 
eh?: l’any passat, en pròrroga pressupostària, es va incrementar la tarifa de grau 2 
un 5,95 per cent. Ho dic perquè vostès ho saben. Vostès ho saben, que es va fer això 
amb pròrroga pressupostària. Igual que saben que en aquests pressupostos està plan-
tejat 15, i que ja havíem treballat entorn del que havia de venir per les relaxacions 
de la política del dèficit. 

I, a partir d’aquí, sobre pressupostos. Si us plau, de veritat pensen que ara ma-
teix estem en millors condicions prorrogant els pressupostos del 2017 que amb els 
pressupostos del 2020? Jo crec que..., eh?, a partir d’aquí, és normal, cadascú fa i 
té la seva perspectiva política, però crec que ara mateix el que necessitem és tenir 
els pressupostos ja, perquè és un increment. I després podrem moure, i haurem de 
moure, i ara mateix, ara mateix, al que estem destinant els recursos és a la urgèn-
cia, és a les necessitats. S’han d’invertir 7 milions i escaig en EPIs? S’inverteixen. 
S’han d’invertir tants milions en espais? S’inverteixen. S’han d’invertir tants milions  
en poder tenir personal? S’inverteixen. Que és el que estem fent ara, és el que estem 
fent ara, amb una priorització molt clara. Ara, també els hi dic, eh? Al meu depar-
tament hem tingut una entrada de recursos, entre específicament afers socials i tema 
de menjadors, de 50 milions, i hem tingut una rebaixa de recursos de 215. Això al 
meu departament, al departament que em pertoca coordinar. La situació és comple-
xa, és clar, dius... Aquests 215 milions en polítiques actives ens afecten i afectarà els 
ajuntaments. I ja estem treballant conjuntament, eh?, amb tothom –amb els colors 
polítics de tothom, dic. Nois, davant d’això hem de ser capaços d’«eficienciar», de 
maximitzar tots els recursos que destinem a polítiques actives d’ocupació. I això ja 
ho estem fent.

M’han situat també... Explicava el tema personal. M’han situat també el tema 
dels trasllats. Jo crec que he sigut molt, molt clar. Perquè es pensen de veritat que si 
poguéssim utilitzar ara mateix la fira per a persones amb grans dependents no esta-
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rien a la fira? De veritat es pensen que una persona té demència, que té Alzheimer, 
que se li ha de canviar el bolquer, que necessita un llit adaptat, pot estar en aquest 
espai? Vull dir, a mi, la meva gent, que és experta en aquest àmbit, la gent de Sa-
lut i, en aquest cas, en el cas de Barcelona, Bombers de Barcelona, en altres casos 
Bombers, fan una anàlisi dels espais. I és frustrant, sí, treballar setanta-cinc espais 
i que, d’entrada, únicament siguin dotze que siguin adequats. Però això s’ha de fer. 

Ara també estem treballant amb un drenatge més ràpid cap als sociosanitaris, 
que això també ho permet. Les residències que ja hem buidat, netes i desinfectades, 
també ens permeten un cert moviment. Ho ha situat algú, estem en una estratègia 
molt diferenciada segons si és una residència petita, sense espais, si és una residèn-
cia gran, que permet tenir dos circuits, que permet tenir una altra lògica. I hem fet 
aquest exercici, és que ho tenim en el mapa, tot Catalunya, per les tipologies de re-
sidències... L’estratègia, ara mateix, l’estratègia tancada que ara mateix, i que treba-
llem conjuntament..., jo també els dic, eh?, que el traspàs de la Direcció General de 
l’Autonomia Personal i Discapacitat cap a Salut no significa que tot l’àmbit de cerca 
de professionals, que tot l’àmbit de cerca d’EPIs, que tot l’àmbit d’elements neces-
saris entorn del menjar, entorn de la neteja, entorn de la bugaderia, tot l’equip que 
hem anat traient d’altres direccions per poder fer front a això continuarà treballant, 
i és absolutament necessari, i ha fet una feinada brutal i continuarà sent necessari. 
I el que ens ha de permetre és sumar, i sumar, i fins i tot, volem ser més, multiplicar 
la capacitat. Per això es pren aquesta decisió en el moment en què s’ha de prendre, 
perquè no es podia prendre en el moment en què estàvem, cada dos dies, amb la 
possibilitat del col·lapse del sistema d’UCIs en aquest país, i dels hospitals d’aguts, 
no hagués sigut responsable fer-ho en aquell moment. No hagués sigut responsable 
fer-ho en aquell moment, crec que n’hem de ser conscients.

Em preguntaven també sobre les EPIs, que m’ha arribat... Mireu, jo he fet auto-
crítica, he fet autocrítica situant-ho en tot el context, és a dir, crec que tothom hem de 
fer autocrítica. Ara, si us plau, que es publica un reial decret d’estat d’alarma que diu  
que els únics que poden comprar EPIs és l’Estat! I això fa una paralització, que  
els hi he explicat, perquè ho ha explicat públicament la presidenta de la patronal 
estatal de residències, que els van «incautar» EPIs. Perquè ho preguntava el senyor 
Vidal Aragonés: nosaltres hem repartit EPIs a tothom, més enllà de qui és la res-
ponsabilitat de tenir aquestes EPIs, perquè hem pensat en tot el sistema, perquè el 
que ens preocupa i en el que hem estat al centre són les persones, més enllà de si la 
residència és de titularitat de la Generalitat, si la residència és de titularitat d’un mu-
nicipi, si la residència és de titularitat d’una entitat social o si la residència és de titu-
laritat d’una empresa privada. Més enllà de si aquella residència té places públiques 
concertades o no, perquè és el que pensàvem que havíem de fer, perquè les perso-
nes són el que ens ha preocupat, no la titularitat de la residència, no altres aspectes. 

I hi estic d’acord, hi haurem de reflexionar. I haurem de reforçar, evitar la insti-
tucionalització a les residències al màxim possible, fent un bon treball d’envelliment 
quilòmetre zero i haurem de reflexionar sobre el model. I això també significarà 
frustracions, eh? Perquè tothom vol residències properes a la llar. I davant del Covid,  
no sé si en la reflexió futura ho haurem de fer. I tots i totes som conscients que ara 
mateix estem enmig d’una emergència sanitària, però que aquesta emergència sani-
tària no sabem si pot haver-hi un rebrot a la tardor o a l’hivern de l’any que ve. I tots 
aquests exercicis els tenim incorporats, perquè formaran part de la reflexió que hem 
de fer.

Ara, ara jo els hi dic, igual que dic això..., home, no em diguin això, és que a mi 
un divendres em va dir el vicepresident del Govern de Madrid que què em semblava 
si utilitzaven l’UME per repartir les EPIs. Jo li vaig dir: «Nosaltres tenim un sistema 
de distribució, però si és la manera en què ho podeu fer, tal...», i des de llavors no 
tinc cap notícia, han passat ja unes quantes setmanes. I no passa res, perquè sé que 
és complicat. Llavors vam prendre la decisió de comprar-ne nosaltres. 
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Fins que no en vam comprar nosaltres com funcionàvem? A partir de la base de 
Salut, que donava EPIs a tothom, del Govern la Generalitat. Però crec que tots som 
conscients que si hi havia limitacions d’EPIs en l’àmbit sanitari, també hi havia li-
mitacions d’EPIs en l’àmbit residencial. I ja no parlo de la recollida de residus, ja no 
parlo dels cossos i forces de seguretat... És que, vull dir, la realitat ha sigut aquesta, 
i no ha sigut a Catalunya, eh? Ha sigut a tot arreu. I podem fer desideràtums, de dir: 
«Vull un test a cada lloc i vull una EPI a cada lloc.» Clar, s’ha de gestionar. I, eh!, 
ens n’hem sortit, eh? I el que hem comprat ens ha arribat, i el que hem comprat no 
era defectuós. I hem anat comprant, i continuem comprant, i ho farem. 

I sobre els testos, una situació. I és que tots vostès, perquè tots vostès estan se-
guint l’actualitat, saben que hi han testos diferents. És que un test ràpid, si et dona 
positiu és positiu; si et dona negatiu té un percentatge bastant important que pu-
gui ser positiu asimptomàtic, perquè, si en els últims cinc dies ha sigut positiu, tal. 
I això ho has de tenir en compte. Els serològics, que han arribat aquesta setmana, 
són testos que miren els anticossos, per la qual cosa és un test que, segurament, jo 
he generat anticossos perquè he tingut el Covid-19, però que s’utilitzen per a visions 
mostrals més grans. Els més segurs? Els PCRs. I és en això... 

Per què han crescut les dades que donem de persones infectades? Perquè s’estan 
fent més testos a les residències. És això, perquè és que són les dades que tenim de 
persones que han donat positiu, no símptomes; és en aquest sentit en el que ho fem. 
I crec que és clau; i crec que, bé, podem dir «hem anat tard». Home, és que vam per-
dre una setmana, eh?, amb EPIs. I era un tema clau. I no passa res, però va passar, 
va passar. I la responsabilitat, en principi, és de cada organització, en l’àmbit resi-
dencial, i nosaltres no ho hem mirat des d’aquesta perspectiva, perquè sabíem que es 
necessitaven. Sabíem que es necessitaven i ho havíem de fer. D’acord?

M’heu situat, i així acabo la part d’afers socials, i intento situar... En l’àmbit 
d’infància, tenim sis residents confirmats amb Covid-19 a quatre residències, qua-
tre centres residencials, i vint-i-quatre amb simptomatologia, una situació bastant 
controlada dintre de la realitat. A la part de persones amb discapacitat tenim 240 
residents confirmats amb Covid, 398 amb simptomatologia, i en set centres amb re-
sidents confirmats, 58. 

I també els hi explico: com que fem un procés que ha de ser un procés que s’ha 
de fer, de canvi d’estructura, no dividim la direcció general, perquè, si no, seria 
encara més complex, d’acord? I que la direcció general és d’Autonomia Personal i 
Discapacitat. 

I també situar: nosaltres un dels treballs que hem estat fent més fort és en l’àmbit 
de persones amb discapacitat, perquè també és personal vulnerable, especialment 
quan parlem de paràlisi cerebral, quan parlem de pluridiscapacitat, vull dir, aquí hi 
ha un element que portem treballant i els hem anat repartint EPIs, amb les dificultats 
que tenim amb les EPIs tots els governs de tot el món. I és això, eh?, i nosaltres 
n’hem comprat i no ens hem equivocat en on comprar, i això ha sigut gràcies als ca-
talans d’origen xinès. Sí, els donarem sempre les gràcies, en aquest sentit. D’acord?

I ara volia entrar una miqueta en l’àmbit de treball. Crec que hem sigut molt 
clars, crec que el treball que estem fent és molt directe. Una: la gestió de més de 
noranta mil expedients de regulació. Ara mateix la prioritat ha sigut gestionar-los, 
resoldre’ls. Ja des de fa dos dies, cada tarda a l’Observatori del Treball i del Model 
Productiu poden tenir les dades comarcalitzades i sectorialitzades. I això ho hem 
anat fent mentre s’estaven resolent, amb un equip de dos-centes persones, que es-
tan treballant dissabtes i diumenges, eh? És que, de veritat, eh?, els hi dic, si hi ha 
una cosa que em sento orgullós és dels professionals d’aquest departament. És una 
passada. 

Què hem fet amb els expedients? Nosaltres no hem fet una ordre de que tots els 
de silenci administratiu ja està. No ho hem fet. No hem volgut fer aquest element. 
Ho estem resolent per donar seguretat jurídica a totes les empreses i a tots els treba-
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lladors i treballadores. I ho hem explicat: més del 50 per cent, entre 50 i 60, són molt 
automàtics. Per què? Perquè són expedients de sectors que s’han hagut de tancar per 
decisió de l’autoritat sanitària i governamental. Més del 60 per cent són automàtics. 
Els altres requereixen un treball, amb un temps. I crec que les dades que tenim, glo-
bals, és un 90 per cent d’acceptació, un 3 i escaig per cent de silenci administratiu, 
que, a part, hem pres el compromís de que resoldrem amb silenci administratiu per 
donar seguretat jurídica i, sí, hi ha hagut un 6,88 que no els hem acceptat, perquè 
no eren raonables, perquè no complien. Dintre d’un reial decret que, la veritat, vull 
dir..., màniga ampla! 

I nosaltres ho fem donant seguretat jurídica sempre: els motius del reial decret 
i, a partir d’aquí, tenint en compte totes les decisions. I és en aquest sentit, i pot ser 
que ens n’hagi passat algun, pot ser, però ho dubto bastant, perquè la gent ha fet... 
Ara, sí, i en tenim un 3,5 que han sigut per silenci administratiu. Home, crec que 
amb noranta mil expedients de regulació, crec que mostra una molt bona feina, una 
molt bona feina. I distingim això. I, sí, hem dit que no a alguns. Home, és que hem 
dit que no a una empresa que era del sector alimentari, és que hem dit que no a di-
verses empreses que eren del sector assistencial o social. Eren servei essencial! És 
que només faltaria! I també li hem dit, a alguna empresa que s’hi ha presentat per 
causa de força major Covid, que no era causa de força major Covid; això no és causa 
de força major Covid. Si vostè en vol presentar una per motius organitzatius o per  
motius productius, perquè llegint allò podria ser, cap problema, però no pot ser,  
perquè és que, si no, el que generaríem és una inseguretat jurídica tan bèstia, i es-
pecialment perquè una setmana després el Govern de l’Estat decideix que es podran 
revisar posteriorment. Eh!, que no la trobo malament, eh?, la decisió. Però hem de 
generar la seguretat jurídica. 

Perquè, és clar, una empresa que ja té un expedient de regulació aprovat, que té  
la bonificació del 75 per cent o del cent per cent de la seguretat social, depenent de la  
seva mida, que hagi de tornar aquesta bonificació, que hagi de tornar totes les pres-
tacions de tots els treballadors, perquè s’ha aprovat i després no..., bé, procurem in-
tentar donar la màxima seguretat jurídica a tothom.

En matèria dels treballadors i treballadores la preocupació ha sigut clara. La nos-
tra prioritat, i també ho dic, ha sigut oferir la nostra infraestructura al Ministeri de 
Treball per assegurar que la seva responsabilitat entorn dels pagaments de les pres-
tacions es doni. I demà sabrem què passa, que és 10 d’abril, i que expira la nòmina 
de l’atur. Però les últimes paraules públiques que ha fet el ministeri és que calculen 
que podran introduir 600.000 persones en la nòmina el 10 d’abril. Si a Catalunya 
ja tenim més de 600.000 afectats per expedients de regulació temporal! I no ens 
podem permetre el luxe de que hi hagin persones que el seu últim ingrés sigui la 
part proporcional del mes que ha treballat, del temps que ha treballat al març, i que  
no pugui tornar a tenir cap ingrés fins a la nòmina del 10 de maig, i que serà la part 
proporcional del març; no ens ho podem permetre. 

Posem a disposició la nostra atenció telefònica, amb 460 professionals que ate-
nen trucades, fonamentalment de prestacions competència del ministeri. Participa-
rem en les depuracions d’errors quan ens passin la informació; els hi hem dit: «Cap 
problema, ja us depurem errors.» Participarem en la gestió de prestacions bàsiques 
quan ens facilitin la informació; els hi hem dit: «Cap problema, us ajudem.» Partici-
parem en l’emissió de certificacions, si ho consideren necessari. Per què? Perquè el 
primer objectiu és assegurar els drets dels treballadors i treballadores afectats pels 
ERTOs. 

Ara, també ho hem dit, i ho hem dit, igual que vostès m’han dit «han anat tard», 
doncs jo crec que aquí s’ha anat tard. És que fins ahir no vam rebre una carta del 
ministeri, eh?, ens la van enviar específicament demanant-nos entorn de que el SOC 
pugui treballar pel SEPE. Jo no tinc cap problema, perquè no és que treballi pel 
SEPE, és que treballa pels ciutadans i les ciutadanes d’aquest país. Ja ho hem dit, 

Fascicle segon
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que s’hauran de tramitar –i ja hem fet la proposta– les prestacions a talls més curts, 
setmanals, no pot ser mensual, si no tens la capacitat, d’entrada..., i és normal, per-
què normalment no tens una entrada de 2 milions i escaig d’aturats en tres setmanes. 
Doncs fem-ho, fem-ho amb tramitacions amb talls més curts, setmanals, no men-
suals, amb diversos pagaments per anar incorporant nous beneficiaris...

Per què es publica una flexibilització de les sol·licituds de prestacions indivi-
duals d’atur però no de les col·lectives, que és on veritablement tenim el drama? Bé, 
i a partir d’aquí continuarem parlant. Continuarem parlant. Ara, també ho hem dit, 
quan hi hem estat d’acord –i jo he parlat directament amb el ministre–, cap proble-
ma; quan no hi hem estat d’acord ho hem dit, i amb els 215 milions que ens han tret 
no hi estem d’acord. No és de justícia, és una errada. I són 215, però en global a l’Es-
tat espanyol són 2.550. I això va a pagar prestacions. I entenem, eh?, que hàgim de 
buscar per pagar prestacions amb l’increment. Ara, jo ho hagués buscat d’un altre. 

I no vull ser demagog, eh?, amb la qual cosa no faré demagògia, però una cosa 
molt concreta és compra d’armament. No parlo del ministeri, eh?, i no parlo dels 
soldats i de les soldades, però compra d’armament, per exemple. Un ministeri amb 
12.000 milions d’euros de pressupost. Home, més que 2.500 del que generen els ma-
teixos treballadors i treballadores i les empreses per fer-ho. Crec que és un element 
clau. I a partir d’aquí continuarem treballant, i el contacte és fluid amb tothom, eh? 

M’han preguntat sobre la renda garantida. Després d’això tinc una conversa amb 
el ministeri sobre la seva proposta. I què estem dient-los? Nosaltres ho tenim clar. 
Creiem que la proposta ha de venir del Banc Central Europeu. Bàsicament per una 
qüestió: perquè d’allà van anar els calés cap a la banca, i no pot ser que anessin calés 
cap a la banca i que no vagin calés cap a les persones. Ho diem així de clar, eh? 
Dius..., però necessitarem principis de complementarietat. I nosaltres volem pren-
dre la decisió en el moment en què coneguem clarament què es farà, perquè, si no, 
acabarà amb la mateixa pregunta que em feia el diputat Forné: la compatibilitat de 
l’ajuda d’autònoms amb l’anterior. 

Sí, és clar, és que nosaltres vam prendre la decisió dos setmanes abans. I quan 
es va prendre la decisió per part de l’Estat tota la feina estava feta. I, després, també 
ho tenim molt clar, eh?: el focus va molt concret, el de la nostra prestació, als autò-
noms més vulnerables. Però, a partir d’aquí, ahir va haver-hi..., avui estem a dijous...,  
dimecres, dimecres hi va haver Consell del Treball Autònom. I estem treballant amb 
totes les organitzacions entorn de com anem reajustant les propostes en autònoms. 
Cada setmana tres o quatre cops tenim el Consell de Relacions Laborals, en aquesta 
situació; és que ho treballem sempre de forma contínua, d’acord? 

I ja els hi he dit: ni hem tingut coll ample ni hem tingut coll estret. Hem pres les 
decisions amb els expedients de regulació que s’havien de prendre, i molta confiança 
en l’equip que ho està gestionant, que ho està fent molt bé. 

Conca d’Òdena –Conca d’Òdena. No pot ser que nosaltres assessorem el Depar-
tament de Salut i el Departament d’Interior per fer una interpretació de la situació de 
confinament d’Òdena, que a partir del nostre assessorament prenguin una decisió i  
aixequin..., perquè el més fàcil a Òdena és assegurar els drets de les persones. No fan 
falta ajudes extraordinàries, és assegurar els drets. I com que hi ha hagut una deci- 
sió governamental que els ha impedit anar a treballar, als treballadors d’Òdena de 
serveis essencials, de fora d’Òdena, perquè hi havia el tancament perimetral, i als 
interns, etcètera, i als de fora de la vall d’Òdena cap a dintre, la solució era fàcil. La 
solució era fàcil, perquè la interpretació era molt clara. És una decisió governamen-
tal i té incapacitat temporal. 

Ho hem escrit, ho van aprovar als departaments de Salut i d’Interior, es va en-
viar, no va haver hi resposta, tal. Després es manté el confinament, es publica al 
BOE, tampoc hi ha resposta, perquè a la IT la responsabilitat és de la seguretat so-
cial. Ho hem situat. Dius, i després acaben fent una cosa que no té en compte tot el 
que ha passat abans. Bé, jo crec que aquí hem de buscar..., perquè és que és la solu-
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ció raonable, és que és la millor solució, perquè és que és la decisió raonable, perquè 
va ser una decisió governamental, amb la qual cosa ha d’haver-hi una IT, i és la cosa 
més fàcil, i és de la manera en què ajudarem els treballadors i treballadores d’Òde-
na avui: solucionant aquest element. I ho seguirem fent, i hem fet notes. I mireu que 
en aquest cas... 

Perquè aquest departament treballa per a tothom. Hem treballat amb el De-
partament de Justícia entorn de les fundacions, perquè com podien adequar el seu 
funcionament en aquest moment, estem treballant amb Agricultura pel tema dels 
temporers, ho fem a tot arreu, ho fem per a tothom. Quan Salut i Interior ens ho van 
demanar els hi vam fer, quan és una cosa que és una cosa del metge i de la segure-
tat social; no ens afecta. Entra a Treball, però és del metge i de la seguretat social. 
Nosaltres, en això, sempre, sempre, sempre. 

I em permeto situar –retorno una miqueta–: personal de les residències; situar. 
I això lliga amb una cosa que em situava la diputada Vilalta. Nosaltres portem treba-
llant i parlant amb la Direcció General d’Immigració de l’Estat des de fa setmanes. 
Situant diversos elements: com s’agilitzen els processos de reconeixement de títols 
en l’àmbit sanitari. Com –perquè és una demanda que s’ha fet del Departament de 
Salut– es poden aconseguir professionals xinesos, experts en el tractament d’UCIs 
amb Covid. Com podem fer processos de regularització i flexibilitzar-los –flexibi-
litzar-ne l’arrelament i no situar-lo a tres anys. Flexibilitzar el tipus de contracte que 
s’ha de presentar, i que no sigui un contracte de jornada completa d’un any de dura-
da. I això ens permetria, per exemple, deu mil dones d’aquest país, que fan treballs 
a les llars, en situació d’irregularitat, que ara mateix no tenen cap ingrés, poder re-
gularitzar la seva situació i poder-se incorporar en l’àmbit residencial perquè tenen 
experiència en el treball de persones amb dependència. I quadraríem el cercle. 

I això ho hem proposat, i ho seguirem proposant, perquè pensem que és una bona 
solució. Ara, la solució és, després, mantenir-ho, eh? La decisió que s’ha pres amb 
nanos de divuit a vint-i-un anys, que és temporal, és que és un error, és que crec que 
tots vostès ho comparteixen. No té sentit tenir una persona en aquest país amb un  
permís de residència sense poder treballar. I, per fer el permís de treball, tenir una 
oferta laboral d’un any de durada a jornada completa. És que et diguis Mohamed, et 
diguis Joana, et diguis Jordi, amb divuit i vint-i-un anys no tens una oferta laboral 
d’un any de durada a jornada completa. 

I crec que m’he passat del temps, no sé com està.

La presidenta

Sí, s’ha passat dos o tres minuts.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

D’acord, no sé si voleu que entri en algunes altres coses o després... 

La presidenta

Sí, hi ha uns diputats que m’han demanat fer algun aclariment, els donaré un 
parell de minuts com a màxim, i després vostè, conseller, tindrà la possibilitat de 
tornar a respondre aquests aclariments que m’han fet arribar els diputats i diputades 
que voldrien fer. 

Comencem per la diputada del Grup de Ciutadans, que ha demanat fer un petit 
aclariment. Senyora De la Calle, quan vostè vulgui.

Noemí de la Calle Sifré

Antes de nada, quiero mandar un mensaje de ánimo al presidente de nuestro 
grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, que acabamos de saber que está ingresado 
por Covid. A él y a todas las personas que padecen la enfermedad, mucha, mucha 
fuerza.

Conseller, ens ha dit que han endreçat tot el tema de les EPIs i del material de 
protecció per a les residencies, i això no és realista, perquè el material no hi ha arri-
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bat encara, a la majoria dels centres. Són els familiars i els veïns de les residències 
els que han hagut de buscar-se la vida per tenir material, moltes vegades confeccio-
nant bates amb bosses de brossa, i li prego que siguin una mica més curosos amb la 
informació que donen, i que aquesta informació s’ajusti a la realitat que estan vivint 
a les residències, perquè no estan donant EPIs per a tothom.

La conselleria no debería destinar un solo segundo en minimizar públicamente 
la tragedia. No es momento de hacer propaganda, es momento de la transparencia, 
y ustedes deben centrarse en liderar y gestionar la situación. ¿Cuándo van a tener 
las residencias el suficiente material de protección? Porque usted ha dado datos que 
a primera vista pueden parecer suficientes, pero, si se divide entre los 75.000 profe-
sionales que trabajan en residencias, claramente, no llega a todos. 

A estas alturas a nadie se le escapa que durante los meses previos los expertos 
expusieron a los gobiernos centrales y autonómicos diferentes escenarios, y que 
prácticamente todos se acogieron al más benigno, cuando su obligación era prepa-
rarse para los diferentes escenarios. 

En la previsible siguiente ola no van a poder usar la excusa de que no lo sabían, 
así que tienen que prepararse. Y la única forma para hacerlo es reorganizar todos los 
recursos que ahora tenemos y dirigirlos a conselleries como la de Sanidad o la de 
Trabajo y Asuntos Sociales, y esto solo se puede hacer con unos nuevos presupues-
tos que aborden la reforma de la Administración, donde se rectifique la subida del 
15 por ciento de altos cargos que ustedes plantearon en sus presupuestos, donde se 
aborde el recorte en los gastos superfluos que todos conocemos para liberar recursos 
y redirigirlos hacia las residencias, hacia las familias sin recursos, en definitiva, a 
los servicios públicos esenciales para afrontar una crisis de este tipo.

Porque entonces ya no les servirán las excusas si llega el momento y los traba-
jadores vuelven a estar sin EPIs ni test necesarios para preservar su salud y la de 
las personas mayores. Pretender mantener unos presupuestos caducados que no dan 
respuesta a esta crisis es absolutamente irresponsable, y le pido que rectifiquen, por-
que hay vidas en juego y es imprescindible que usted, conseller, lidere dentro de su 
Gobierno la defensa de unos nuevos presupuestos. ¿Va a ser esta su prioridad? ¿Con 
qué recursos piensa afrontar esta conselleria la siguiente ola? ¿Vamos a seguir en el 
modelo precario de sus presupuestos destinando migajas a los servicios sociales o 
vamos a afrontar la realidad y prevenir que vuelva a ocurrir lo mismo en el caso de 
que haya una siguiente ola, tal y como alertan los expertos? 

Y, miren, no quiero terminar sin lamentar la falta de lealtad institucional de am-
bas administraciones, que en estos momentos, lejos de ayudar, lo que hace es au-
mentar la angustia de los ciudadanos, y quiero pedirles a los diferentes gobiernos de 
los diferentes niveles de la Administración que estén a la altura del comportamiento 
que están teniendo los ciudadanos, que ante la falta de material preventivo, antes de  
echarle la culpa a nadie, lo que han hecho es ponerse a buscarlo y a fabricarlo  
de forma desesperada.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ens sumem, també, en nom d’aquesta comissió, a do-
nar tot el ple suport i plena recuperació al president del seu grup parlamentari, com 
a la resta de persones afectades i contagiades pel Covid. Ara té la paraula el Grup 
Socialistes i Units per Avançar. Es repartiran el temps els dos diputats; començarà 
el senyor Raúl Moreno. 

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, no podem estar més en desacord amb la 
mesura d’endur-se els familiars a casa, ho faci València o ho faci la Xina Popular, 
perquè no poden estar ficats en una habitació durant catorze dies, perquè necessiten 
ser alimentats, netejar-los, donar-los medicació; no és la manera de cuidar la gent 
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gran. Per això estan en una residència. L’única raó per prendre aquesta decisió és 
voler buidar les residències i treure’t el problema de sobre. I si les famílies ho fan, i 
ho entenc perfectament, és per la por de la seva gestió en les residències, però és un 
perill, a més a més, per a la propagació del virus. El seu argument és que ho fa Va-
lència, però sap que la nostra realitat no és comparable amb la d’allà. Que jo sàpiga, 
allà no han tret a la conselleria la competència en residències. 

L’hi ha preguntat també el diputat Forné: el trasllat de les competències de les 
residències a Salut és temporal o és definitiu? Encara avui hi ha famílies que no sa-
ben res del que passa amb els seus familiars a l’interior de les residències. A la resi-
dència dels Pallaresos –ara mateix m’acaba d’enviar un missatge. Alguna cosa a dir? 

I respecte a la centralització de la compra de material. Miri, vostè ha comprat 
material i ara farà una segona compra. Ahir aterrava el cinquè avió amb material a 
la Comunitat Valenciana. La diputació ha comprat tests, algunes residències tam-
bé. Inclús alguns ajuntaments han comprat material directament. Centres d’infància 
que s’han pagat la desinfecció ells mateixos, perquè tenen e-mails dient que el seu 
departament no els podia pagar. La centralització de la compra de material no és un 
problema. Poden dir vostès que hi ha dificultats per trobar el material en un mercat 
globalitzat, però no que la centralització ha estat el problema, ja que comunitats han 
mantingut les seves competències en sanitat i vostès també els han pogut comprar 
el material en tot moment. Per cert, Balears, Castella i Lleó..., residències i hospitals 
han comprat tests; compari’s també amb aquestes comunitats. Per què Catalunya no 
ho ha fet? La culpa és de Madrid? 

Finalment, conseller, ja està, no es preocupi més per un tema que no és competèn-
cia seva, per la decisió del seu mateix Govern, i que nosaltres celebrem, esperant que  
sigui provisional. Ara només cal que ho facin millor que vostès. Però sobta molt  
que en la seva compareixença no hagi parlat dels errors evidents que vostès han tin-
gut en la gestió d’aquesta crisi.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Conseller, jo he de lamentar el to de la seva intervenció de 
rèplica, perquè crec que el que tots estàvem intentant fer aquí era intentar aportar i 
sumar en la seva gestió d’un tema molt complicat, tothom ho ha dit, que és una in-
tervenció, una crisi mai vista, segurament, no? I jo he trobat a faltar que en comptes 
de fer demagògia, que ha dit que no en faria i n’ha fet, o fer un memorial de greuges, 
que és molt típic, diguem-ne, del seu Govern, mirés endavant. Jo he fet una crida a 
mirar endavant. A mirar com sortim d’aquesta crisi al món laboral, conjuntament, 
buscant pactes transversals, com reconstruïm socialment i econòmicament aquest 
país, i vostè, d’això, diguem-ne, no n’ha parlat i, a més, doncs, no ha demostrat in-
terès. 

Jo li vull agrair, encara que el to que hagi fet no sigui el correcte per mi, però jo 
vull agrair la transparència que ha tingut en les dades dels ERTOs, que és evident 
que es demanava des de fa temps, que sap que el meu grup ho demanava, tot i no te-
nir la concreció per municipis, tal com recull el Decret de concertació del SOC, que  
seria lo desitjable, i esperem que ho puguem tenir en un temps raonable, doncs,  
que tinguem les primeres dades de diagnòstic, de què està passant al territori; evi-
dentment, és imprescindible per poder fer una radiografia de com afrontar-ho. 

Però jo torno a fer una crida. Crec que hem d’estar a l’alçada, li demano el seu 
lideratge per fer-ho, fan falta pactes transversals per afrontar la situació que actual-
ment estem vivint i hem d’estar a l’alçada. No podem permetre que el curt termini, 
que evidentment és molt exigent, ens impedeixi veure el que tenim davant. És una 
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gran pilota que hem de començar a desfer, si no, tindrem problemes també a llarg 
termini. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Gibert. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú. La diputada Marta Ribas també ha fet petició de demanda de paraula. 
Endavant, diputada.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta i conseller. Tal com ha gestionat el seu departament aquesta 
crisi, jo crec que el millor era el to de la seva primera intervenció, no pas de la rè-
plica i l’autocrítica. Jo, almenys, penso mantenir aquest to, perquè crec que no aju-
da en res ni a ningú que variem això. El que toca és fer autocrítica tots i fer crítica 
constructiva per millorar allò que es pugui. 

Evidentment, tres coses. Ens cal una revisió de la Llei de la dependència, ens cal 
una revisió de model, de fons, i m’agradaria pensar que d’aquí també en sortirem 
amb una capacitat de fer-ho a partir d’aquesta llei d’autonomia personal que fa anys 
que diversos governs catalans prometen fer i no es fa. Vull pensar que ho podrem 
parlar en el Parlament de Catalunya. Estic segura que en parlarem també a nivell 
estatal, del model, però també per començar, el que cal són més recursos. I això vol 
dir que calen els pressupostos per al 2020 de la Generalitat de Catalunya, saben que 
nosaltres facilitarem que existeixin, però que calen pressupostos també a l’Estat i, 
lamentablement, també a l’Estat s’està gestionant això amb uns pressupostos prorro-
gats encara, dels del Partit Popular. Perquè l’any passat, l’any 2019, no es van aprovar  
perquè, entre d’altres, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Ciutadans o el 
Partit Popular no van facilitar que hi hagués uns pressupostos amb un increment 
d’un 59 per cent en polítiques de dependència. Tots plegats hem d’aprendre d’aques-
tes lliçons. Que no es repeteixi. Ens calen pressupostos, aquí i allà. 

Rendes. Ens cal garantia de rendes com a solució estructural, no només per 
l’emergència, no ens cal una renda pel confinament, ens cal una garantia de rendes a 
nivell estatal. Sí, estem en ello i a Catalunya ja ho tenim, això, ja estàvem en aquesta 
lògica, amb la renda garantida de ciutadania, de no atendre l’emergència de rendes 
amb la caritat o amb rendes d’emergència, sinó amb la renda garantida de ciutadania 
com a dret. Per això ens sorprèn que no s’estigui utilitzant, i que les instruccions del 
departament siguin que la gent que ara necessita recursos per aquestes circumstàn-
cies se l’atengui amb les ajudes d’emergència de serveis socials bàsics.

I EPIs, material de protecció. Arreu s’ha anat tard i malament. Hi ha hagut mil 
dificultats, arreu. Fem autocrítica, tots. Jo només li vull posar fets respecte a les se-
ves competències. No ha arribat material de protecció a totes les residències, conse-
ller, no està funcionant alguna cosa, no ha arribat el SAD a tot arreu, no ha arribat. 
Són fets, simplement. 

I un altre fet. A Salut, a ningú se li hauria acudit que, davant la manca d’EPIs 
que hi havia, es podia dir que no calia que en portessin, de mascaretes, o d’ulleres, 
o de guants. A Afers Socials vostès van dir a les direccions de les residències que 
encara que en tinguessin pocs, o, si no en tenien, no passava res, i que el personal no 
havia d’anar amb mascaretes, amb guants o amb ulleres. Aquesta diferència és de  
criteris, conseller, i això és manca de prevenció i manca d’haver-ho previst des  
de fa molt de temps. 

Acabo. Tests. N’hi ha no només perquè ja s’estan repartint, sinó perquè les ma-
teixes residències han reconegut que n’estan pagant de privats. Laboratoris privats a 
Catalunya. Expropiïn els tests a tots els laboratoris privats de Catalunya, que no pot 
ser que s’estiguin pagant a preus exorbitants, sinó que els ha de fer la sanitat pública.
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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. Per fer tres qüestions, amb una prèvia. Segurament molts 
dels diputats i les diputades que ara mateix esteu a la comissió ens parlaríeu de la 
transparència com a element essencial del bon govern; d’altres, diem que la veritat 
és revolucionària. 

Conseller, d’una manera molt simple. Si vostè ens pot aclarir si hi ha hagut, en 
tot cas, per part d’algunes grans empreses, absolutament especulació amb el fet de 
poder vendre material que era de màxima necessitat..., ens ho pot dir? De fet, ja ho 
ha deixat entreveure i, per tant, tot això és necessari, fins i tot, que el conjunt dels 
catalans i les catalanes ho coneguin. 

També no ens ha de fer por poder criticar què fa malament l’Estat; però també 
nosaltres li diem una altra cosa, fins i tot a l’Estat li diríem que si la Generalitat està 
fent quelcom malament també ho faci expressió pública, igual que li demanem als 
ajuntaments que critiquin. El problema no és aquest, el problema és quan descoor-
dinem, quan no hi ha coordinació, no pas que puguem criticar o que es puguin cri-
ticar unes administracions o altres. 

I la tercera qüestió. Miri, conseller, nosaltres encara no tenim clar, i per això 
insistim en la necessitat de transparència i de veritat, si a les residències es va tras-
lladar aquesta comunicació de que no eren necessàries les mascaretes i no eren 
necessàries les EPIs, o hem tingut alguna concreta empresa, grans empreses, que 
tenint, fins i tot, les mascaretes i les EPIs, no les repartien. I això no ens pot passar, 
hem tenir la certesa d’aquesta informació. 

Primera qüestió. Ajuntaments que han demanat gestionar residències. Ja no l’hi 
podem demanar a vostè; demà, o a partir d’avui, ja l’hi demanarem al Departament 
de Salut. Però per què això no s’ha pogut fer efectiu, quan fins hi tot hi havia ajunta-
ments que estaven demanant gestionar competències? Hi podia haver un trasllat de 
la competència de l’àmbit català a l’àmbit municipal. 

Segona qüestió. Estaria bé que ens pogués valorar com ha funcionat, si hi ha 
hagut elements diferencials quant a la gestió pública i privada de les residències de 
gent gran. 

I la tercera qüestió, que encara que no sigui objecte d’aquesta comissió creiem 
que serà fonamental: qui paga la crisi? És la pregunta fonamental. Mirin, quan nos-
altres sentim parlar del Banc Central Europeu se’ns posen els pèls de punta. Ja ens 
van enganyar i ens van torturar a partir del 2008, 2009, 2010, 2011. I, per tant, quan 
sentim organitzacions polítiques o representants d’organitzacions polítiques que es 
diuen progressistes tornar a pensar que la solució vindrà pel Banc Central Europeu, 
doncs ens fa absolutament por. 

I, per tant, hem de ser molt sinceres: qui més té, que més pagui; i qui més ne-
cessitats té, que més rebi. Aquesta ha de ser la política del futur. La resta és repetir 
errades.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar; té la paraula el diputat Santi Rodríguez. 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, per fer referència a la rèplica del conseller, per un costat, 
però també voldria posar en relleu que les intervencions dels diputats dels grups que  
donen suport al Govern n’han anat també, en un sentit, parlant, no? I la veritat,  
que hagin d’emprar la major part del temps per intentar posar en relleu els errors que  
han comès altres administracions, i que és cert que han comès errors, i que, evident-
ment, són millorables –per no parlar dels errors que s’han comès des de les seves 
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pròpies responsabilitats–, jo crec que il·lustra molt bé que vostès el que pretenen és 
parlar dels altres perquè no els convé parlar de les seves pròpies responsabilitats, 
com els deia. 

Jo crec que la mostra més evident, conseller, és que a vostè, ahir, el seu propi 
Govern –no el Partit Popular, no els grups de l’oposició, no; el seu propi Govern– li 
va retirar les competències en les residències, i això m’imagino que deu ser el símp-
toma de tot lo bé que vostès ho han fet, i per això han d’emprar el temps parlant de 
les altres administracions.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara ha demanat la paraula també el diputat del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Josep Maria Forné. Endavant, 
diputat.

Josep Maria Forné i Febrer

Molt breu. Gràcies, presidenta. Molt breu, eh? Gràcies, conseller, per les respos-
tes que ha anat resseguint i, pràcticament... Només, puntualment. És cert que hi han 
empreses que potser en fan mal ús, de l’ERTO, ho poden fer així, però lo que no 
podem fer és crear una opinió en la qual l’empresa, que també és un dels sectors que 
pateix aquesta situació, doncs, en fa un mal ús genèric. Només aquesta consideració, 
aquesta reflexió general. 

El tema que algú ha assenyalat al començament, la necessitat de coordinació, co-
operació, diversos «co» com a feina primordial. El treball de cooperació del Govern 
és bàsic, i en aquest sentit agraïm, doncs, que pugui ser liderat pel president Torra en 
aquest moment, aquesta feina, perquè només des de la coordinació i la cooperació es  
podrà fer front a aquests reptes. I el departament que esteu liderant, doncs, també  
és una de les peces claus, i l’hi agraïm.

Com que després hi ha una pregunta sobre les residències, en tot cas, el matís 
entre les residències de discapacitats, etcètera, ja me’l deixo per a aquella pregunta 
posterior. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara ja, finalment, per a tancar aquest primer bloc de 
compareixença informativa del conseller, té la paraula el conseller per a respondre 
aquests aclariments, dubtes que tenien els diputats i diputades. Conseller, quan vos-
tè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

«Bones.» A veure, jo crec que no he canviat el to; el que sí que pot ser és que he 
sigut molt vehement. Però he sigut molt vehement, bàsicament, per una qüestió: per-
què crec que, per respecte a vostès i per respecte a tots els ciutadans i ciutadanes que  
ens escolten, haig de poder explicar l’entorn i contextualitzar totes les decisions  
que hem pres. I crec que és una bona manera, explicar l’entorn. I jo no he volgut ser 
crític amb... Vull dir, hi ha decisions que compartim i decisions que no, això només 
faltaria. Però és explicar el context i l’entorn en el que es prenen les decisions, per-
què crec que s’ha d’explicar el context i l’entorn perquè, si no, no s’entenen les deci-
sions; és clau, i és en aquest sentit. 

I la vehemència, sí, però és que la vehemència em surt molt perquè si tinc una 
cosa clara és que la feinada que ha fet aquest departament és brutal. No és única-
ment dels secretaris i secretàries, dels directors i directores, sinó, especialment, 
de tot el personal. De tot el personal. De funcionaris, de gent que està temporal a 
l’Administració, de tothom. Que estan treballant set dies a la setmana, moltíssimes 
hores, però moltíssimes hores, donant-ho tot per vocació de servei públic. I per això 
soc vehement, perquè és que, si hi ha una cosa de la que estic orgullós és d’això. Ho 
haig de dir i ho haig de situar. Amb totes les dificultats, amb tot el context. 
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El senyor Moreno m’ha parlat de Castella i Lleó. A Castella i Lleó també han 
mort mil i escaig avis en residències. I m’ho deia com a exemple d’EPIs! És perquè, i 
això també ho he explicat, perquè la gent ho ha descobert ara. Vostès no perquè són  
diputats i estic segur que no ho han descobert ara, però és que a les residències es 
moren cada any onze mil persones. És que m’he estat mirant, he estat analitzant les 
dades, i en els últims dos anys va haver-hi un mes, que és el del gener del 2018, on 
van morir 1.500 persones en residències. 

Per què? Perquè és que hi tenim les persones més vulnerables, en la seva fase 
final de vida, en una situació de salut física molt, molt justa. I és així. I crec que és 
important, que ho expliquem, perquè crec que ara mateix..., i ho dic perquè crec que 
aquest exercici, i els comparteixo la reflexió, i a partir d’aquí..., però crec que és molt 
important que fem aquest exercici, perquè és que, si no, el que aconseguim és re-
forçar unes sensacions i unes percepcions que ens dificulten tenir personal, que ens 
dificulten moltes coses, i crec que és molt important que situem això.

M’han preguntat... Els hi he explicat: la Direcció General de l’Autonomia Perso-
nal i Discapacitat..., és una decisió que és temporal, i també els hi dic, ja que tenen 
aquest... Qui ha pres la decisió, i qui l’ha impulsat, he sigut jo. Ha sigut el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies. I he pres aquesta decisió, i he impulsat aques-
ta decisió, i he sigut jo qui l’ha proposat al Departament de Salut perquè la meva 
primera i única responsabilitat és entorn de tots els usuaris que tenim en qualsevol 
àmbit. I tenia molt clar que en aquest moment era la millor decisió que es podia 
prendre. I l’he presa jo. També els hi dic per si tenen qualsevol tipus de... L’he presa 
jo, directament, assumint les meves responsabilitats com a conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

També, al senyor Gibert... Ja sé que tot plegat és una bogeria, és que podríem 
parlar de que sembla una novel·la de ciència-ficció. I ho dic jo, que m’encanta la  
ciència-ficció. (El conseller riu.) Per desgràcia, ara mateix no en puc llegir, i m’en-
canta la fantasia èpica, i cadascú té les seves «fricades», i jo soc molt d’això. I podria 
ser-ho. Però és que, mentrestant, també hem anat fent coses. Aquest país, després 
de quaranta anys, té una llei de participació institucional i de diàleg social; més que 
això no n’hi ha. Per parlar del pacte del treball, tenim llei, finalment, de participa-
ció institucional i de diàleg social. S’ha aprovat, finalment, el Decret de concertació  
territorial del SOC. Del 2015, que estava prevista la llei i no s’havia aprovat. Això 
seran eines que ens han d’ajudar i ho farem conjuntament amb els ens locals, perquè 
ho hem de fer conjuntament. Per això estem treballant la realitat de les polítiques 
locals i amb els ens locals, i amb els agents socials i econòmics. Perquè és absoluta-
ment necessari, és absolutament necessari; i crec que és molt important. 

Polítiques de rendes. Nosaltres hem assegurat el dret de la renda garantida per 
via telemàtica. I, com els he explicat, estem en converses perquè no passi el que no 
pot passar. I necessitarem complementarietat de les polítiques que es facin, i neces-
sitem acabar i conèixer bé la proposta que fa l’Estat per poder-ho adaptar. Perquè, 
si no, no ho farem bé. I és en aquest sentit. I estem en converses. Si la comunicació 
és fluida. Amb diferències, però la comunicació és fluida, perquè és el que pertoca 
ara mateix, és el que pertoca ara mateix. Ara, si no entenem els contextos i l’entorn, 
no entenem les decisions preses; amb els encerts i les equivocacions, i jo també vull 
situar-ho. Hi han hagut encerts i avançaments en moltes coses respecte d’altres ter-
ritoris.

I sí, necessitem els pressupostos d’aquest any, i després haurem de fer modifi-
cacions pressupostàries. Però és que necessitem els pressupostos. I és així. Podem 
tenir visions diferents, però nosaltres ho tenim molt clar. I es necessitaran pressu-
postos de l’Estat? Ja en parlarem, quan hi hagi una proposta. També situar, com a 
mínim ser honestos: el 58 per cent d’increment de dependència en la proposta de 
pressupostos del 2019 no anava cap al teixit residencial. Anava cap a una altra rea-
litat, que també és necessària, eh?, però no anava cap al teixit residencial. No con-
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fonguem les coses. Anava cap al pagament de les quotes de seguretat social dels 
cuidadors i cuidadores –cuidadores, bàsicament. Que no ho discuteixo, que sigui 
necessari, eh? Ara no confonguem elements, eh? Perquè tampoc hagués significat 
un canvi en matèria de teixit residencial, de places, de tarifes, etcètera. I crec que 
també ho hem de dir, això. I, bàsicament, això.

Sobre les EPIs? És que les necessitats d’EPIs són amplíssimes; i, sí, hem fet 
exercicis de priorització. No teníem totes les eines necessàries i hem fet exercicis de 
priorització, i hem prioritzat els centres on hi havien casos, perquè pensàvem que 
era la decisió que havíem de prendre. I continuem, i ens va arribant material, i el 
material de Salut, que també està a disposició. I continuarem intentant assegurar al 
màxim aquest dret –intentant assegurar al màxim aquest dret. 

I crec que nosaltres, ara mateix, en aquest moment de gestió de la crisi, el que 
hem de fer és sumar entre tots, també amb el teixit residencial. Després ja podrem 
valorar tranquil·lament les actuacions. En general, les actuacions han sigut amb la 
voluntat de poder assegurar els drets de tots els residents. I ho sé, que, en general, 
ha sigut aquesta. Dius: a partir d’aquí, ja valorarem. Hem fet processos d’intervenció 
i de canvi de gestió. 

I amb el BOE del Ministerio de Sanidad, que alguns..., vull dir, tothom m’ha dit: 
«heu anat tard»; doncs ja no t’explico el BOE! Però no hi entrarem, perquè, si no,  
sembla que... Però en el BOE què es fa, específic sobre aquest àmbit? Coses que 
nosaltres no consideràvem intervencions es consideren intervencions, en general les 
estem sumant, i acabarem amb quatre-centes intervencions, nosaltres no ho conside-
ràvem intervencions, però sembla ser que es poden considerar intervencions. Doncs 
cap problema. 

Crec que, en aquest sentit... I jo sí que estic d’acord que ens hauran de fer una re-
flexió i ens hauran de fer una reflexió competencial en l’àmbit de residències i hau-
rem de pensar si hem de fer un model més similar al contracte programa amb un 
element de més subsidiarietat, perquè és veritat, un teixit de 1.073 residències, amb 
un model de molts anys en el que tu el que fas és un seguiment més de concertació, 
de facturació, etcètera, es fa complicat. Jo crec que això ho haurem de mirar, i hau-
rem de mirar si decidim aquesta subsidiarietat o no. 

Però jo crec que aquest debat haurà de ser futur, jo crec que obrir aquest debat 
ara mateix no ajuda, el que ara mateix ajuda és ser conscient de que hi haurà aquest 
debat, però gestionar la crisi. Gestionar la crisi sí que situa... 

Una abraçada i els ànims a totes les persones que han sigut positives de Covid, i, 
davant de la notícia que ens ha donat la diputada De la Calle, tot el suport, perquè són 
situacions complexes i, si t’han d’hospitalitzar, encara més complexa, i crec que per  
desgràcia tots i totes o ho hem passat o tenim algun familiar o tenim algun amic, 
perquè d’això no se’n salva ningú en aquest país.

I acabar aquesta compareixença, abans de les preguntes, amb un agraïment a 
tothom de l’àmbit social. I quan dic «tothom», tothom de l’àmbit social, hi incloc, 
diputada Ribas, les àrees bàsiques de serveis socials, que estan fent una feinada bru-
tal, brutal. A tothom de l’àmbit dels serveis socials, a tothom de l’àmbit laboral, que 
estan fent molt bona feina. 

Diputat Forné, vostè situava no criminalitzar. Jo crec que les dades ja mostren la 
realitat, és que les dades ja mostren la realitat, i la realitat la veiem per les finestres 
de les nostres llars. Que l’activitat econòmica s’ha parat. És així. I les dades de re-
solucions i d’aprovacions i de denegacions mostren aquesta realitat. I crec que és la 
millor manera de mostrar aquesta realitat, amb les dades. Vull dir, sí, un 93,12 per 
cent han estat aprovats i un 6,88 no han estat aprovats. És la realitat. I els que no han 
estat aprovats és perquè estem fent aquest exercici de revisió, perquè pensem que és 
la nostra responsabilitat, i no renunciem a aquestes responsabilitats. 

I situar-ho, eh? També ho vull situar. He volgut contextualitzar. He volgut situar, 
cada decisió presa, en quin context i en quin àmbit s’ha pres. No he volgut atacar, en 
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aquest sentit. Ara, també ho he situat: quan no estic d’acord amb una decisió, no hi 
estic d’acord, amb una decisió, i crec que és raonable que ho expliqui. I crec que és 
raonable que expliqui que no estic d’acord amb la decisió de regularització del per-
mís de treball únicament per als joves que tenen permís de residència i únicament per  
aquest període. Perquè crec que és importantíssim per a la seva emancipació i  
per poder exercir la ciutadania. I ja està.

Amb les polítiques actives d’ocupació vam expressar que no hi estàvem d’acord, 
en la conferència sectorial i en els àmbits. Entenent... I per això ho he situat, eh? 
I aquells 2.550 van a pagar prestacions. De la mateixa manera que he situat una pre-
ocupació, que estic segur que tots vostès estan preocupats, que és demà que entra 
la nòmina de l’atur. Quanta gent quedarà fora per tota l’entrada? I amb una situació 
molt complexa, és que el sistema del SEPE no estava preparat per a això. Però és que 
això jo ho tinc claríssim, és que és una barbaritat. 

De la mateixa manera que el nostre sistema no estava preparat per noranta i 
escaig mil ERTOs. I l’hem adaptat, i hi estem treballant. I sí, en tenim alguns en 
silenci positiu, i no en volíem tenir cap. I el que farem és resoldre’ls com a silenci 
positiu, per donar seguretat jurídica a tothom. Això ho farem. Però és així. I advertir 
d’alguna preocupació, perquè crec que tots i totes som conscients de que pot ser un 
tema molt complex, molt complex. 

En el tema rendes ja els hi he explicat. Jo crec que... El diputat Aragonés diu: 
«No hem de parlar del Banc Central Europeu.» Jo crec que sí que ho hem de situar. 
Però és que el Banc Central Europeu va donar una barbaritat de fons per al rescat 
de la banca, no pot ser raonable que no doni els fons per al rescat de les coses que 
veritablement interessen, que són els ciutadans i les ciutadanes. No pot ser, i per 
això ho hem situat. I crec que s’ha de situar de forma clara. I crec que la nostra res-
ponsabilitat és poder tenir una conversa clara amb el Govern de l’Estat per conèixer 
la proposta d’aquesta renda d’inserció perquè, després, els canvis que fem o les pro-
postes que fem tinguin un element de complementarietat, perquè és que ho haurem 
de complementar tot. 

Perquè, ja no és això. Amb els recursos que s’estan destinant a la crisi del Covid, 
això també ho tindrem. I, senyor Vidal Aragonés, absolutament d’acord: si no apre-
nem la lliçó del 2008, i no pot ser que qui pagui la crisi siguin els mateixos que el 
2008, ho haurem fet malament. Crec que en això hi ha un acord bastant ampli, com 
a societat, i crec que ho hem de situar de forma molt i molt clara. 

I res més. Crec que, més o menys, he tractat tots els temes que vostès han volgut 
situar. Agrair-los la possibilitat de poder-ho fer. Agrair l’esforç del Parlament de Ca-
talunya per generar aquests espais d’àmbit telemàtic, perquè crec que són necessaris 
i importants. Amb alguns de vostès, fins i tot, hem anat parlant per telèfon per situa-
cions concretes; saben que tenen a disposició el meu mòbil. 

I acabar amb un agraïment molt i molt important, perquè em pertoca fer-ho, per-
què crec que això és... Jo no soc molt de lideratges individuals, però crec que una de  
les coses més importants de qualsevol espai de responsabilitat és ser conscient del 
seu equip i del treball que ha fet l’equip del departament des de tots els àmbits,  
des de totes les unitats..., ha sigut molt i molt gran, i vull dir-ho de forma pública i de  
forma molt i molt clara.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller, per la seva informació, les seves respostes i per la 
compareixença que ens acaba d’exposar, per a explicar i informar sobre les mesures 
adoptades per fer front a aquesta crisi sanitària que està patint el nostre país. 

Ara, un cop acabada aquesta primera part de la sessió, farem un petit recés, una 
suspensió, també, com hem fet abans, d’un parell de minuts, per a comprovar si la 
connectivitat de tots els intervinents està correcta, i passarem ja a la segona part 
d’aquesta sessió de comissió, que serà la resposta de les preguntes orals.
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La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i tres minuts i es reprèn a un quart de 

dues i quatre minuts.

La presidenta

Comencem amb les preguntes orals que faran els diferents grups parlamentaris 
al conseller. 

Pregunta al Govern sobre les actuacions adoptades per a evitar la 
propagació i el contagi de la Covid-19 a les residències de gent gran 

311-01563/12

En primer lloc, començarem per l’ordre de menor a major representació al Ple 
del Parlament i, per tant, en aquest cas, començarà a formular la pregunta el Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular, el diputat Santi Rodríguez, que preguntarà al 
conseller sobre les actuacions adoptades per a evitar la propagació i el contagi del 
Covid-19 a les residències de gent gran. Diputat, quan vostè vulgui pot començar. 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’orador.)

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta, conseller. Bé, jo crec que al llarg de tota la comissió... (tall 
de comunicació), el Govern de l’Estat i les actuacions del Govern de l’Estat també 
hem tingut oportunitat de sentir algunes de les mesures que s’han pres –algunes, 
tardanes, no?

Però anem a la situació real. Avui, a dia d’avui, tenim gairebé 2.800 persones 
entre contagiades i amb símptomes, de residències; tenim 737 residents hospitalit-
zats, tenim 1.178 persones que malauradament han mort, tenim 685 residències amb 
persones diagnosticades o amb símptomes, tenim gairebé més de cinc mil profes-
sionals també aïllats o amb símptomes, no? I aquesta és la situació, i, per tant, pre-
ferim donar-li l’oportunitat d’explicar-nos quin missatge traslladem a totes aquestes 
persones i a les seves famílies per garantir que es gestionarà de la millor manera 
possible. Però permeti’m encara dos consideracions i acabaré la meva intervenció. 

La primera. No ens consola, ni a nosaltres ni a ningú, que cada any puguin morir 
a les residències onze mil persones. Això no pot ser l’excusa d’absolutament res, ni 
ens consola absolutament per a res. Aquesta és una situació extraordinària, i aques-
ta situació extraordinària s’ha d’abordar amb totes les mesures possibles i totes les 
mesures disponibles. 

I la segona qüestió. Replantegi’s la decisió de permetre que residents puguin anar 
amb les seves famílies sense fer tests als residents i sense fer tests a les mateixes fa-
mílies. És una irresponsabilitat, i els hi demanem sincerament que s’ho replantegin. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ha utilitzat un minut, quaranta-dos segons. Ara és el 
torn, per contestar, del conseller. Quan vostè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; gràcies, diputat. Hem prioritzat quatre accions en l’àmbit residencial: mesures 
d’aïllament, separació d’usuaris i trasllat de residents, reforçar els professionals treba-
lladors i treballadores de les residències amb material de protecció –que l’hem com-
prat i l’hem distribuït més enllà de la titularitat de qualsevol residència– i hem pres  
la decisió de fer possible el retorn de persones que viuen a la residència, sempre que 
no tinguin cap símptoma i sempre que facin un procés d’aïllament de catorze dies, 
perquè és una decisió necessària. I en aquest sentit continuarem treballant. 

Ara hem pres una decisió entorn d’encara reforçar més l’atenció sanitària de les 
residències, perquè al final estem davant d’una situació de salut, i per això hem pres 
la decisió de passar la Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat cap a 
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Salut, que ens ha de permetre continuar treballant com ho hem estat fent ara, però 
encara sumant més competències, per poder assegurar que les persones més vulne-
rables davant d’aquesta malaltia estiguin en bona situació.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller; li queda un minut i vint-i-tres segons. Ara és el torn 
del diputat. Quan vostè vulgui.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, per insistir-li, per tornar a insistir-hi. Si us plau, reconsiderin-ho. No és una 
qüestió de plantejament polític, és una qüestió de sentit comú. Però considerin sin-
cerament el fet de que traslladar residents amb les seves famílies, que està molt bé 
des del punt de vista humà en les actuals circumstàncies, pot suposar un risc tant per 
a ells com per a les mateixes famílies, si no es fan tests i es garanteix que tant els  
uns com els altres estan lliures del virus, perquè és que, si no, el resultat pot ser pit-
jor que el que es busca amb aquesta mesura. 

Ja em sembla bé que vostès estiguin convençuts de la decisió que han pres, però, 
evidentment, com a mínim aquesta revisió crítica d’aquesta decisió, perquè no l’en-
tenem, sincerament. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. S’ha cenyit al temps. Ara té la paraula, per a respondre, 
el conseller. Quan vostè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; com ja els hi he explicat, aquesta és una decisió que no és una decisió que 
únicament s’hagi pres a Catalunya, també s’ha pres al País Valencià, s’ha pres a 
l’Estat francès. És una decisió que fins i tot l’hem reforçat amb els catorze dies de 
confinament, perquè això ens ha de permetre tenir aquesta seguretat, i també, com 
que som conscients que estan arribant, perquè ara estan arribant els testos, també 
hem recomanat, sempre que es pugui, utilitzar aquests testos entorn d’aquesta si-
tuació. 

A partir d’aquí, si en algun moment a l’àmbit de l’Agència de Salut Pública o 
a l’àmbit del CatSalut consideren que s’ha de prendre una altra decisió, es prendrà 
una altra decisió, perquè aquesta decisió no s’ha pres únicament per part d’aquest 
departament, sinó que s’ha pres amb les decisions i amb els suports de Salut i les 
decisions sanitàries en l’àmbit de la salut.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre el motiu pel qual es permet que la gent gran 
de les residències pugui sortir-ne sense garantir el negatiu en Covid-19 
tant de la gent gran com dels familiars amb qui han de conviure 

311-01585/12

Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent; té la pa-
raula el diputat Vidal Aragonés per a formular la pregunta sobre el motiu pel qual 
es permet que la gent gran de les residències puguin sortir-ne sense garantir un ne-
gatiu en Covid-19 tant de gent gran com de familiars amb qui han pogut conviure. 
Diputat, quan vostè vulgui.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Abans de formular la pregunta, conseller, nosaltres volíem 
també valorar, o que vostè ens pogués valorar, de fet, per què el 20 per cent de les 
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residències no han donat les dades o per què el departament no les té. No ens ima-
ginem com s’han de repartir els EPIs o les proves PCRs sense tenir aquestes dades. 
Això sí, aquesta no era la pregunta; si el senyor conseller la vol valorar, la valora, 
però pensàvem que era fonamental que..., això, el conjunt de catalans i catalanes 
poguessin tenir una explicació acurada de per què està passant això. Encara i així, 
aquest element del 20 per cent de residències que no donen les dades no hauria de 
ser mai una justificació perquè les famílies s’emportin la seva gent gran a casa. No 
és una afirmació que nosaltres li atribuïm al conseller ni al departament, però ens 
semblaria que comença a planar, entre alguns sectors socials, que guarda relació 
amb això. No ho ha dit ni el departament ni el conseller. 

I, per tant, la pregunta que nosaltres li volem formular des d’aquest grup parla-
mentari, des d’aquest subgrup, és una pregunta que ja s’havia formulat anteriorment, 
és: per què la gent gran de residències pot abandonar les mateixes residències sense 
garanties de negatiu de Covid-19, d’ells i d’elles, però també sense garantir el nega-
tiu de Covid-19 de les seves famílies, amb les quals van a conviure.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Li queda un minut i vuit segons per a repreguntar. Ara 
és el torn del conseller. Quan vostè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputat Aragonés. Respecte a la informació, nosaltres vam aprovar una 
instrucció demanant aquesta informació. Hem sigut curosos perquè també entenem 
que la situació és prou complexa, i que a vegades amb tota la situació no acabaven 
de poder-ho situar, però sí que els hi hem recordat, i fins i tot ja hem fet una ins-
trucció molt més expeditiva, situant que és una obligació legal que ens puguin pas-
sar aquesta informació, perquè ens ajuda a conèixer tota la situació, perquè algunes 
poden ser situacions on no hi ha cap problema, i per això no en tenen, o altres que 
sí, però necessitem tenir aquesta informació. I just fa cinc, sis dies va sortir una ins-
trucció del meu secretari general recordant que és una obligació jurídica, que és una 
obligació legal, perquè ens permet tenir una estratègia molt més global.

Respecte a la segona part de la pregunta, que ja ho hem situat i ja ho he explicat 
amb anterioritat, situar: és una decisió que es pren conjuntament amb l’Agència de 
Salut Pública del Departament de Salut. Hi han diversos condicionants: la persona 
que marxa a casa temporalment de forma voluntària, amb l’autorització del respon-
sable higienicosanitari de la residència, que es reserva la plaça no ocupada, i que ha 
de fer aquest exercici. I és una decisió que tindrà poc impacte, i en som conscients, 
però era una decisió que pel neguit d’algunes famílies creiem, i crèiem, que era ne-
cessari abordar. A partir d’aquí, la possibilitat, ara mateix, amb l’increment dels tes-
tos, de poder-ho fer i acompanyar-ho així, ho trobem perfecte i és una manera també 
d’assegurar encara més la decisió.

La presidenta

Gràcies, conseller. Li queden quaranta-quatre segons. Ara és el torn, per a repre-
guntar, del diputat Vidal Aragonés. 

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Miri, conseller, quan nosaltres pensàvem en aquesta pre-
gunta crèiem fins i tot que podria haver-hi un element de discussió polític per una 
concepció molt individual o de llibertats individuals versus llibertats col·lectives. 
Però li estem fent la mateixa pregunta, i amb una orientació molt similar, grups par-
lamentaris que estem a les antípodes ideològicament, del que són el marc de drets 
individuals versus drets col·lectius. Per tant, creiem que el Departament de Salut, a 
partir d’ara amb les competències, haurà de deixar sense efecte aquesta possibilitat. 

Perquè que durant catorze dies hi hagi gent gran que no tingui símptomes no 
significa que no pugui tenir tècnicament la Covid-19, no és una garantia absoluta, 
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però també tenim un altre element: és que va a conviure amb unes persones a les 
quals tampoc se’ls està requerint que donin aquest negatiu. Per tant, per nosaltres el 
problema no està que a unes determinades famílies se’ls pugui permetre que puguin 
emportar-se el seu familiar, sinó que això ha d’anar sempre acompanyat d’una ga-
rantia de que familiars i gent gran donen negatiu en la prova del Covid-19, perquè, 
si no, evidentment, pensem que és una decisió absolutament errònia, i que s’ha de 
revertir com més aviat millor. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del conseller per a respondre. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

No discuteixo que puguem tenir visions diferents; sí que teníem clar, nosaltres, 
que treballant conjuntament amb Salut, perquè aquesta decisió és presa conjunta-
ment, havíem de poder donar resposta a aquestes peticions. I hi havíem de poder 
donar resposta de la mateixa manera que hi ha moltes persones grans en aquest país 
que viuen soles, que estan..., que també no poden tenir accés a aquests testos. Hi 
han moltíssimes persones. És en aquest sentit en el que, situant elements de control, 
no ha de poder tenir cap símptoma, ha d’estar sana, s’ha de poder autoritzar per part 
del responsable higienicosanitari de la residència i s’ha de fer aquest procés de con-
finament...

La presidenta

Conseller, ha exhaurit el temps.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Són decisions més fortes, que algunes altres administracions han pres. 
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre el motiu pel qual no s’ha plantejat fer ús de 
la renda garantida de ciutadania per a donar resposta a les necessitats 
d’ingressos mínims que genera la crisi per la Covid-19 

311-01575/12

Ara és el torn de la diputada Marta Ribas, del Grup de Catalunya en Comú Po-
dem, per a formular les dos preguntes que pot formular, la primera de les quals és 
sobre el motiu pel qual no s’ha plantejat fer ús de la renda garantida de ciutadania 
per a donar resposta a la necessitat d’ingressos mínims que genera la crisi del Covid. 
Diputada, quan vostè vulgui pot començar.

Marta Ribas Frías

Doncs bé, com vostè ja ha expressat en el títol de la mateixa pregunta, voldríem 
saber, conseller, com també ja li he dit en la compareixença, per què no han plantejat 
una resposta política utilitzant la renda garantida. L’hi explico. El Govern, nosaltres 
tenim la sensació que el que ha fet és una gestió purament administrativa del tema. 
Han resolt la gestió administrativa d’allò que ja està en marxa, però han deixat per a 
quan sortim de la crisi sanitària i del confinament, quan s’obrin de nou les oficines 
del SOC, la gestió de noves sol·licituds. 

En un moment com l’actual, on tenim un debat profund, i més que legítim, obert 
a nivell de l’Estat, a nivell de la Unió Europea, de la necessitat de rendes de garantia 
per a la gent que es queda o es pot quedar sense ingressos, a Catalunya, que ja tenim 
aquesta eina creada i vigent, no entenem per què no s’ha plantejat com agilitzar-ne la 
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tramitació, com fer vies creatives, i que siguin acotades en el temps per usar aquesta 
renda garantida com a coixí d’ingressos garantits per a noves circumstàncies. 

Des de Catalunya en Comú Podem li vam fer una proposta al Govern d’un text, 
fins i tot, de decret llei, que permeti posar en marxa d’immediat aquest tipus de 
procediment ràpid, àgil, online, per atorgar rendes garantides a totes les unitats fa-
miliars que ho puguin necessitar. Encara esperem resposta, conseller. Què ens res-
pon? Què plantegen? Estan disposats a replantejar-se el que estan fent amb la renda 
garantida?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Li queda un minut i deu segons per a repreguntar. Ara 
és el torn del conseller per a contestar aquesta pregunta. 

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
del conseller.)

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada Ribas. Molts dels temes que estem parlant ja s’han parlat en 
la compareixença i els he explicat. La renda garantida de ciutadania no és una pres-
tació d’emergència social, crec tots hi estem d’acord, sinó que el seu objectiu és la 
cobertura de les necessitats bàsiques amb caràcter periòdic i continuat. És entorn 
d’aquesta realitat que el que hem fet és reajustar tots els canals de tramitació de la 
renda garantida de ciutadania per garantir... (Tall de comunicació.)

Bé, he explicat que estem en converses amb l’Estat per conèixer la seva proposta 
i perquè, llavors, puguem adaptar aquesta proposta amb una visió de complemen-
tarietat. Perquè pensem que ara mateix haurem de sumar tots en aquests aspectes, i 
com que els recursos són finits, és important saber això per poder dissenyar-ho bé. 

Gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Li queda un minut i vint-i-cinc segons per a contestar 
a la repregunta de la diputada. Diputada Ribas, quan vulgui pot repreguntar.

Marta Ribas Frías

Doncs, conseller, nosaltres no li plantegem que fem res diferent del que ja diu la 
Llei de la renda garantida de ciutadania, sinó, simplement, un procediment que faci 
que aquells que ja tinguin dret reconegut per la mateixa llei la puguin estar rebent 
al més aviat possible, i, per tant, no haguem de fer anar gent a ajudes d’emergència 
quan en realitat el que requereixen és una ajuda com a dret. Seria, fins i tot, amb una 
via temporalment acotada, perquè entenem que no hi ha la capacitat ara de fer totes 
les comprovacions de documentació i, per tant, doncs, que hi hagués una revisió al 
cap d’uns pocs mesos, però que no estiguéssim derivant a ajudes d’emergència gent 
que en realitat ja és possible que tinguin dret a la renda garantida de ciutadania. 

Per tant, pressupostàriament tampoc no és un impacte major al que haurà de te-
nir l’aplicació de la mateixa Llei de la renda garantida de ciutadania. Simplement 
és..., fem-ho ja, no ho derivem per a d’aquí a uns mesos per a aquesta gent que ja ho 
necessita. 

Creiem que calen totes les mesures que s’estan posant, i més, per ajudar les em-
preses grans, petites, els autònoms, per garantir llocs de treball, però també cal tot 
l’esforç per rescatar les famílies i les persones que s’estan quedant tirades i sense 
res, i el que no volem és que no s’estigui utilitzant l’eina que aquí ja tenim.

Creiem que és cínic escoltar cada dia per part del Govern català reclamar una 
renda...

La presidenta

Diputada, s’ha acabat el temps.
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Marta Ribas Frías

...i no s’utilitzi la renda garantida de ciutadania a Catalunya.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre aquesta 
repregunta.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; no parlaré de cinisme, perquè crec que no és una paraula..., especialment, en 
l’àmbit polític, pot ser molt mal interpretada. Crec que hem fet el que pertocava fer, 
que és assegurar l’accés i la tramitació de la renda garantida, especialment en els 
casos d’urgència, i això ho hem fet, i, després, per als casos que no són un caràcter 
periòdic i continuat, poder reforçar tots els àmbits de les ajudes d’emergència social, 
perquè és l’àmbit en el que pensem que s’ha de situar aquesta responsabilitat i és on 
es pot fer la resposta més ràpida.

Respecte a la proposta que s’ha situat de renda bàsica de confinament, és una 
expressió molt clara, una prestació d’urgència social per assegurar, en aquest sentit, 
que representa el confinament, i l’hem situat clarament en l’àmbit on s’ha de situar. 
No pot ser que Europa rescatés, i l’Estat rescatés els bancs i no rescati els ciutadans 
i les ciutadanes. Entorn d’aquesta preocupació li puc dir que la compartim absoluta-
ment, no pot ser que sempre, sempre, sempre els ciutadans siguin els últims. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a controlar l’elevat 
nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació de força major 

311-01576/12 

Ara és el torn, de nou, de la diputada Marta Ribas per a formular la segona pre-
gunta del Grup de Catalunya en Comú Podem, sobre les mesures adoptades per a 
controlar l’elevat nombre d’expedients de regulació temporal d’ocupació de força 
major. Diputada, quan vostè vulgui, té la paraula.

Marta Ribas Frías

Doncs, precisament de no caure en els errors del 2008 de rescatar bancs i no res-
catar persones és del que va aquesta pregunta. En aquests moments, ja s’ha dit, més 
de 600.000 persones a Catalunya rebran un 70 per cent del sou o tindran garantits 
els seus llocs de treball gràcies a que s’han pogut acollir a un ERTO. Això és volun-
tat de no caure en els errors del 2008. 

El que sorprèn és que la mitjana d’ERTOs per causes de força major a Catalunya 
és molt superior a la de la resta de l’Estat. A Catalunya, pràcticament un 97 per cent 
d’aquests ERTOs són per força major. A Madrid, per comparar, és d’un 45 per cent. Per  
tant, conseller, quins són els motius pels que a Catalunya hi ha aquest percentatge 
tan alt? És normal que només s’hagin rebutjat un 6 per cent d’ERTOs per causa de 
força major, a Catalunya? Quines mesures han pres per controlar aquest percentat-
ge? I quines mesures han pres per impedir que grans empreses, amb solvència, s’es-
tiguin aprofitant d’aquest tipus d’ERTOs amb la voluntat de que els rescatin a ells i 
no pas a les persones?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Li queda un minut i trenta-dos segons per a repregun-
tar. Ara és el torn, per a contestar, per part del conseller; té la paraula.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada. Ho he pogut explicar al llarg de la compareixença. El que es-
tem fent és un treball molt rigorós de seguiment de tots els expedients de regulació 
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d’ocupació que estan entrant. La gran majoria han entrat per força major. D’aquests, 
un 60 per cent, entre un 50 i un 60 per cent, són automàtics, són molt automàtics, 
per dir-ho d’alguna manera. És a dir, són àmbits en els que les decisions de l’autori-
tat sanitària i de protecció..., han decidit que es tanquessin. 

Després hi han àmbits que són més complexos, vinculats més a cadenes de pa-
gaments, vinculats més a situacions d’altres aspectes que els estem analitzant, es-
pecialment quan afecten sectors essencials com l’àmbit sanitari, com l’àmbit social, 
com l’àmbit alimentari, i el que estem fent és resoldre-ho. No hem fet una instrucció,  
com a molts territoris, on automàticament es podrien resoldre de força major, o  
no hem tirat dels silencis administratius, tenim un percentatge baix de silencis ad-
ministratius amb tota la complexitat de gestionar molts i molts expedients de regu-
lació, i continuarem fent això.

Hi han una sèrie d’instruccions específiques que l’equip de més de dos-centes 
persones que estan fent la revisió han de complir, i després el que hem de garantir 
és la seguretat jurídica. El reial decret que va aprovar l’Estat deixa una màniga molt 
ampla, i a partir d’aquí el que assegurem és aquesta seguretat jurídica a tothom. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Li queden cinquanta-set segons per a respondre a la 
repregunta que li farà la diputada. Ara és el torn, de nou, de la diputada Marta Ri-
bas. Quan vostè vulgui. 

Marta Ribas Frías

Doncs, conseller, com li deia abans, és que per nosaltres l’important és aquest 
escut social per no caure en els errors del 2008, no tornar a abandonar no només 
les persones, sinó les petites i mitjanes empreses, els treballadors i treballadores, no 
perdre teixit industrial, i el que els demano és que ajudin vostès també en aquest 
sentit i que no acceptin ERTOs per causa de força major de grans empreses amb sol-
vència, que en altres països com Alemanya estan assumint els costos de les nòmines 
dels treballadors i treballadores, i que aquí també ho poden fer.

Però, en canvi, aquí vostès els estan acceptant ERTOs per causa de força ma-
jor, que vol dir que el cost l’assumirà l’Estat i no la gran empresa. El que ens cal és 
que tothom posi el seu esforç per superar aquesta crisi, per fer que sigui de forma 
conjunta i solidària a través del sector públic i del privat. Hem de sortir tots plegats 
d’aquesta crisi, no només a esquenes del sector públic. Cal ser eficients i curosos 
amb els recursos públics, amb els treballadors i treballadores, amb aquells que real-
ment ho necessiten, i no tornar a caure en els errors del 2008.

I una última pregunta: ens pot garantir que no s’ha admès cap ERTO en centres 
privats sanitaris? Havia sortit informació que n’hi havia hagut a Clínica Dexeus o a 
Clínica Planas, per exemple. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn, per a contestar, del conseller. Quan vos-
tè vulgui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; respecte a la seva primera afirmació, la comparteixo. L’únic, que nosaltres el 
que hem de fer és jurídicament estable, és a dir, el que no podem és rebutjar un ex-
pedient de regulació temporal d’ocupació per força major amb una causa que el reial 
decret que va tirar endavant el Govern de l’Estat marca que és una causa de força 
major. És que això seria inseguretat jurídica, això el que acabaria generant és que es 
judicialitzés tot aquest àmbit i seria el contrari d’assegurar els drets a les persones. 
I això ho estem fent. Tinc absoluta confiança en l’equip que ho està dirigint, en el 
secretari, en el director general de Relacions Laborals i en les dos-centes persones 
que estan treballant cada dia, set dies a la setmana, per poder resoldre aquests ex-
pedients. 
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I situar-li que en l’àmbit sanitari hem estat sempre coordinats amb Salut per 
qualsevol expedient de regulació que afectés aquest àmbit, i que és un dels elements 
claus a l’hora de poder donar resposta a aquesta situació. 

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, conseller. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar per a formular les seves preguntes. 

Pregunta al Govern sobre si les persones mortes a residències de què 
informa el Departament d’Afers Socials i Famílies s’han de sumar a les 
que dona el Departament de Salut

311-01583/12 

En primer lloc, tindrà la paraula el diputat Raúl Moreno per a preguntar sobre si 
les persones mortes a residències de què informa el Departament d’Afers Socials i 
Famílies s’han de sumar a les que dona el Departament de Salut. Quan vostè vulgui, 
diputat, pot començar.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs és justament això. La mitjana de morts a les residèn-
cies l’any passat va ser, aproximadament, d’unes vuit-centes persones al mes, eh?, és 
una mitjana. Que com a dada de comparació està bé, però no com a argument que 
pugui semblar que tampoc la mortalitat en aquests moments és tan alta, no? Portem 
1.178, si no vaig equivocat, persones mortes en vint dies, amb pics de 203 persones 
entre dimarts i dimecres, segons les dades oficials, i li dic..., segurament no hi són 
totes, les que es produeixen, perquè no disposen de dades de dos de cada deu resi-
dències. 

Volia preguntar-li quins mecanismes utilitzarà per tenir aquestes dades. I amb 
aquests increments diaris, doncs, de ben segur, senyor conseller, que superarem molt 
la mitjana d’anys i de mesos anteriors, d’anys anteriors. Tenim 1.906 residents con-
firmats amb Covid i, per tant, malauradament, en els propers dies podrem veure que 
aquesta xifra, doncs, va creixent. 

La pregunta és si les persones mortes en residències a Catalunya que compta-
bilitza Afers Socials s’han de sumar a les morts que facilita Salut. I per què no es 
fa conjuntament? Quins criteris utilitzen per no sumar-los? I també saber quantes 
persones han mort en residències entre avui i ahir, perquè no han estat publicades. 
Habitualment vostès ho fan cada nit, i a més a més ens ho envien als grups parla-
mentaris, cosa que els agraeixo molt, i a més a més és una de les poques comuni-
tats autònomes que ho fa, i per tant els felicito per això, però voldria saber quina és 
aquesta dada, l’actualització. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat, li queden cinquanta-set segons per a repreguntar. Ara és el torn 
del conseller per a respondre la pregunta.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputat Moreno. És un tema molt complex, el de les dades i el de les 
dades de mortalitat i d’infeccions en els centres residencials de gent gran. Bàsica-
ment, perquè no és una dada oficial. I això ho hem explicat des de bon principi. És 
una dada a partir del report que ens fan les residències. I això també genera un punt 
d’inseguretat, però pensàvem que era necessari poder donar aquesta dada, perquè 
les vam començar a demanar des del principi, perquè ens permetien tenir una mira-
da global, i pensàvem que era un exercici de transparència.
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Llavors, davant d’aquesta situació, és complicat, perquè tu has d’acceptar tota 
la informació que se’t dona, i és complicada. No es pot sumar bàsicament per una 
qüestió, perquè en la informació que ens donen les residències, les residències en 
són conscients i ens sumen residents que han sigut ingressats en un hospital d’aguts 
i que han mort en aquest hospital d’aguts, i llavors comptaríem doble, i també resi-
dents que no han estat ingressats en un hospital d’aguts i que han mort. I sempre..., 
mai en tens la seguretat, perquè que no saps si s’ha fet la prova o no a aquella per-
sona, si és per simptomatologia, etcètera; és un element complex, i crec que n’hem 
de ser conscients.

L’altre element que vostè situava és... Ara mateix s’està fent una reformulació de 
com es pregunten, a partir de l’ordre que va fer el Ministeri de Sanitat, i jo crec que 
s’està adaptant tot, perquè és una ordre que el que demana és morts segurs com a 
coronavirus –però segurs, segurs–; morts amb simptomatologia, que la simptomato-
logia pot ser vinculada al coronavirus o no, i morts en global, i crec que s’està adap-
tant aquest model de comptatge. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Li queden quaranta-cinc segons per a respondre. Ara 
és el torn del diputat Raúl Moreno per a repreguntar.

Raúl Moreno Montaña

No, agrair-li la resposta, i entenc perfectament les dificultats que existeixen, tot i 
que, bé, esperem poder tenir aquestes dades més endavant. El que sí que li demana-
ria en relació amb això és si els ajuntaments poden accedir avui dia a les persones 
que han mort a les residències de les seves ciutats, saber quin és el nombre de per-
sones mortes a la seva ciutat. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara té quaranta-cinc segons el conseller per a respondre. 
Endavant, conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Entenc que seria un exercici d’explotació de dades, que hauríem de veure. Ara 
mateix l’equip de dades està treballant amb el canvi d’estructura, també s’ha d’aca-
bar de situar algun element que portàvem temps treballant, que és com podem 
quadrar aquestes dades amb les dades de Salut, però també com podem quadrar 
aquestes dades també amb un exercici que està fent Salut, que és poder quadrar les 
dades amb les funeràries, perquè és un element clau, perquè Salut, i ho ha explicat 
la consellera en moltes ocasions, el que dona són les morts certificades en l’àmbit de 
Salut. I aquí són diversos àmbits que s’han de poder creuar, i pensem que aquesta 
modificació que hi ha hagut d’estructurar facilitarà creuar aquestes dades.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre el nivell de protecció dels aturats i les accions 
que preveu per a resoldre’n la situació

311-01584/12

Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat 
Pol Gibert, que té la pregunta sobre el nivell de protecció dels aturats i les accions 
que preveu per a resoldre’n la situació. Diputat, quan vostè vulgui.
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Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Arran de la compareixença que ha fet el conseller, em per-
metran, diguem-ne, que la pregunta la redactem en el marc de la pregunta que vam 
formular, però intentant evitar duplicitats que crec que ningú vol produir, no?

És evident que aquesta crisi que tenim al davant, pel que fa als efectes laborals, 
ens demostrarà si el nostre país és un país resilient o no, si podem ser capaços de 
reinventar-nos i reorganitzar-nos o no. El que ja prevèiem que passaria els propers 
anys, com era el canvi digital i el canvi ambiental, que vam parlar molt en aquest 
Parlament, i que sap que el nostre grup hi està molt a sobre, doncs no només s’ha 
d’accelerar, sinó que hi afegim, diguem-ne, la crisi del coronavirus, que, evident-
ment, doncs, ha fet estralls en el món del treball. 

Evidentment que hem de saber, o hem d’intentar avançar-nos a quan i com tor-
narem a la feina, com podem activar empreses i aquests canvis que s’havien de fer, 
que teníem acumulats, que, com els deia, són els camps digitals i ambientals, com 
els hem d’afrontar ràpidament. També un nou escenari que ens permet relocalitzar 
empreses a Catalunya, vist que la distància, doncs, en aquest context, sí que és un 
problema, i que permetrà obrir aquí una finestra d’oportunitat per a relocalitzar em-
preses a Catalunya, no? 

Per tot plegat, per aquests elements i molts de nous que hi ha sobre la taula i te-
mes de fons que haurem abordar amb temps i amb reflexions, crèiem que és impor-
tant saber, conseller, quan presentarà vostè un pla per abordar tots aquests temes. 
Si pensen reunir tots els agents socials i partits. I quines partides pensa activar per 
afrontar aquest repte que tenim sobre la taula?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Li queda un minut i set segons per a repreguntar. Ara és 
el torn del conseller per a contestar a la pregunta. Endavant, conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, presidenta, diputats, diputades. Diputat, no seré gens tiquismiquis en 
matèria reglamentària del Parlament, d’acord? Vull dir, s’ha canviat la pregunta,  
no passa res, eh? Vull dir, no seré gens tiquismiquis, però situar-ho, eh? També ho 
dic perquè tothom tingui sempre aquesta vocació de no ser tiquismiquis amb el Re-
glament i poder-lo adaptar. 

A partir d’aquí, vostè situa un aspecte clau i un aspecte que ens preocupa molt, 
que són les conseqüències de la crisi del coronavirus en l’àmbit del teixit industrial 
i del teixit social. Com els hem explicat, tenim una sort perquè durant el mateix pe-
ríode hem aprovat dos elements que són claus: una, la Llei de participació institucio- 
nal i de diàleg social. Finalment, aquest país –cap govern se n’havia sortit, cap  
conseller o consellera de Treball se n’havia sortit– té una llei de participació institu-
cional pactada, acordada amb els agents socials i econòmics, que ens ha de permetre 
transparència i generar dintre d’aquesta llei la taula de diàleg social que ens ha de 
permetre avançar des d’aquesta perspectiva. 

I ens suma, i ens necessitarem tots, tots, tots, tots: agents socials i agents econò-
mics, els ens locals –amb els quals ja m’he reunit, amb els seus representants, en di-
verses ocasions–, les federacions –federació i associació–, Ajuntament de Barcelona 
i les quatre diputacions, que és habitualment el marc en el que el fem. I ho treballa-
rem conjuntament, i hi estem treballant, i fins i tot estem ficant la perspectiva des de 
Treball de tots els plans de desconfinament que s’hauran de fer en els propers temps.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Li queden cinquanta-sis segons per a contestar la re-
pregunta del diputat Pol Gibert. Diputat, quan vostè vulgui pot repreguntar. 
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Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller, per la resposta. Jo entenc, eh?, entenc 
perfectament que la gestió de la seva conselleria actualment viu al dia, perquè no 
pot ser d’una altra manera, perquè la pressió que té és brutal i això, evidentment, l’hi 
reconec, aquesta part de feina que ha d’assumir cada dia, no? Però m’agradaria que 
enviéssim algú al futur, que enviéssim algú a pensar, quan sortim d’aquest moment 
que tenim actualment de crisi sanitària, d’emergència absoluta, com ens trobarem la 
societat, com ens trobarem el món laboral, que segurament serà molt diferent, què 
ha canviat, què ens ha canviat amb un mes de diferència, i, per tant, crec que és im-
portant tenir aquesta reflexió i aquesta fotografia al més acurada possible. 

Per això li demanava abans, i l’hi torno a demanar ara, el seu lideratge per tirar 
endavant aquest procés, recursos per no deixar ningú enrere i la col·laboració, com 
vostè posava de manifest, entre administracions i agents socials. I això segurament 
superarà el marc legal de concertació que tenim donat ara mateix, i tot i que..., evi-
dentment, és un pas important, eh?, però la crisi que tenim davant és tan immensa 
que segurament superarà aquest marc actual. 

Per això li demano, conseller, que convoqui ja partits i agents socials per treba-
llar aquest repte enorme que tenim sobre la taula. Altres governs ho han començat a 
fer, avui hi havia anuncis de governs també a nivell de l’Estat, i també altres autono-
mies: comencen a articular aquests mecanismes. El món local també està preparant 
aquesta resposta i, per tant, segurament...

La presidenta

Diputat, hauria d’acabar.

Pol Gibert Horcas

...segurament és important que comencem a fer-ho perquè és més important, 
potser, el que fem ara, a partir d’ara, que el que hem fet fins ara en matèria laboral.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del conseller per a contestar. Endavant, conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputat Gibert. Li puc assegurar que ja tenim gent pensant en això, 
que ho estem treballant, i que continuarem amb el diàleg continu que estem fent, 
tant amb els agents socials i econòmics, que ens hem trobat en diverses ocasions i 
n’hem parlat en diverses ocasions, sobre això..., els diversos departaments que tenen 
responsabilitats econòmiques –i, en aquest cas, per la vessant de Treball, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies té responsabilitats econòmiques–, Vice-
presidència, Empresa, Territori i Agricultura, que és el grup de departaments que 
tenen responsabilitat econòmica, i que també ens hem trobat amb els ens locals, i 
encantats també de trobar-nos amb els partits polítics. I no en dubti: ho estem fent, 
i ho hem de fer tots de forma conjunta. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Ara és el torn del Grup Republicà per a formular les 
seves preguntes. 
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Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades en l’àmbit de 
l’ocupació i les dificultats i limitacions amb què es troba 

311-01577/12

En primer lloc, té la paraula el diputat Jordi Albert per preguntar sobre les mesu-
res adoptades en l’àmbit de l’ocupació i les dificultats i limitacions amb què es troba. 
Diputat, quan vostè vulgui. 

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, presidenta. «Bones» a tots i a totes, diputats i diputades. Conseller, m’ale-
gro de veure’l, i que hagi pogut superar el coronavirus; desitgem el mateix per a tanta 
i tanta gent que l’està patint. Necessiten força i, per tant, doncs, des d’aquí els l’enviem  
tota.

Segons les dades del 8 d’abril, a data del 8 d’abril, del Departament de Treball 
–ara es pot fer seguiment a través de l’Observatori del Treball i Model Productiu–, 
es van presentar 86.573 ERTOs, que afecten un total de 636.032 persones, treba-
lladores i treballadors del nostre país. A més, tenim molt presents, també, el més 
de mig milió d’autònoms que hi ha també a Catalunya, i que com molt bé vostè ha 
apuntat durant la compareixença, doncs, té una afectació molt i molt directa respecte 
a aquesta crisi del coronavirus. Aquestes dades confirmen el que ja va preveure el 
departament, i en funció d’aquesta previsió el SOC va triplicar el personal d’atenció 
telefònica i va posar en marxa des del dilluns 30 de març a les vuit del matí un nou 
servei d’atenció telefònica gratuïta.

També, respecte als autònoms, va decidir obrir una línia d’ajuts per un total de 
7,5 milions d’euros que des d’aquest dilluns 6 d’abril ja es pot sol·licitar. A més, un 
ajut que incideix directament sobre aquells autònoms que més poden patir, que, com 
molt bé ha dit vostè, són els de caràcter individual. En canvi, qui en té les competèn-
cies, que és el Govern de l’Estat, el mateix dia en què es va cobrar la quota d’autò-
noms del mes de març va decidir aplicar una moratòria del pagament de les quotes 
d’autònoms, una vegada ja havia exercit aquest cobrament. Això va obligar el ma-
teix ministeri a haver de rectificar i a demanar que reclamessin el seu retorn, quan 
ja feia setmanes que el nostre grup parlamentari, també en el Congreso, li reclamava 
que apliqués aquesta moratòria. Doncs no, va haver d’esperar-se fins al mateix dia 
31 de març. Tanmateix, també, el Govern de l’Estat va decidir retallar en un 55 per 
cent la transferència per a les polítiques actives d’ocupació; 215 milions d’euros que 
desapareixen just en un moment clau per a l’aplicació dels programes de formació 
professional. 

La fórmula que ha aplicat l’Estat de la deslleialtat institucional i la debilitació 
dels serveis públics de Catalunya i de les comunitats autònomes que hauran de ges-
tionar la postcrisi sanitària ni és admissible ni és tolerable. Mentre l’Estat, amb 
aquestes decisions...

La presidenta

Diputat, se li ha acabat el temps.

Jordi Albert i Caballero

Molt bé, sí. Doncs faig la pregunta. Que mentre l’Estat, amb aquestes decisions, 
impacta de manera directa en el finançament dels serveis públics, conseller, quines 
mesures s’estan prenent en l’àmbit de l’ocupació i quines són les limitacions i difi-
cultats que s’estan trobant? 

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara és el torn del conseller per a contestar.
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El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

«Bones», diputat Jordi Albert. Un dels elements claus que ens ha de permetre 
poder sortir de la crisi seran les polítiques actives d’ocupació, i crec que això ja es 
comparteix de forma molt i molt global. Tenim un mal punt de partida, perquè tin-
drem 215 milions menys, i 215 milions menys que són competència nostra, i que no 
es podien tocar. S’ha decidit fer aquesta decisió. El ministeri diu que serà tempo-
ral, esperem que sigui temporal, però ara mateix no podrem activar gran part dels 
programes que hem i hauríem d’activar post-Covid. Exemple: formació i treball, 
exemples de la FOAP, un element que tothom té incorporat, que és clau, que és la 
qualificació i les requalificacions professionals i de competències, que en aquest àm-
bit de la formació professional serà complicat... 

Nosaltres el que estem fent és treballar conjuntament amb tots els membres del 
consell de direcció del SOC, agents socials i econòmics i entitats municipalistes. 
A part, també estem en una línia específica amb les quatre diputacions i l’Ajunta-
ment de Barcelona per poder readaptar aquesta realitat a una decisió que pensem 
que no és l’adequada.

I també situar que un dels temes que més ens va molestar, i ho haig de situar, és 
que no pots estar convocat a una conferència sectorial i el mateix matí trobar-te un 
BOE que ja et diu que et retallen això. El mateix matí. Crec que hagués sigut raona-
ble poder-ne parlar prèviament, encara que no hi estiguéssim d’acord, perquè crec 
que ho hem de fer d’aquesta manera. 

A partir d’aquí, continuarem treballant en el marc de les nostres competències 
i de la mancança de recursos en com poder donar encara més suport als autònoms, 
estem treballant amb que el SOC sigui una garantia de totes les prestacions, no úni-
cament responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, sinó que l’hem ofert per ga-
rantir les prestacions que són responsabilitat del Govern de l’Estat, i sense cap tipus 
de problema, perquè el primer són els ciutadans i les ciutadanes. També tenim molt 
clar que estem en un escenari millor perquè tenim Llei de participació institucional 
i de diàleg social amb els agents, perquè tenim Decret d’estratègies territorials del 
SOC, i són elements que ens han de facilitar el treball conjunt de tots i totes. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Ara és el torn, de nou, del Grup Republicà. 

Pregunta al Govern sobre l’increment de les desigualtats per classe, 
gènere i edat a causa de la crisi per la Covid-19 i sobre les mesures 
adoptades per a afrontar-les

311-01578/12

Per a substanciar la pregunta, la diputada Rut Ribas, sobre l’increment de les 
desigualtats per classe, gènere i edat a causa de la crisi del Covid-19 i sobre les me-
sures adoptades per a afrontar-les. Diputada Ribas, quan vostè vulgui, té la paraula. 

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Conseller, l’emergència sanitària per 
la que estem passant ja ha impactat en el dia a dia de totes les persones. L’aturada 
generalitzada de l’activitat econòmica està impactant en els recursos dels que dispo-
sen moltes famílies. Així doncs, no estem parlant d’una crisi sanitària, sinó huma-
nitària, i des del Grup Republicà treballarem perquè el seu impacte no recaigui en 
els de sempre, les classes populars, i s’incrementin les desigualtats, com ja va passar 
amb les polítiques d’austeritat de la crisi del 2008. 

De la mateixa manera que considerem que no podem oblidar qui està avui fent-se 
responsable dels serveis essencials, tampoc podem oblidar que el sistema de cures 
sempre recau en les dones. Per això, considerem que caldrà analitzar quin serà l’im-
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pacte de gènere i com ha afectat el confinament les dones, i caldrà parar especial 
atenció també a les feines més precàries, que acostumen a ser les més feminitzades, 
com la neteja i les caixeres, que durant aquests dies han garantit tots aquests serveis. 
D’altra banda, no ens podem oblidar de les persones migrades, generalment vulne-
rables, desprotegides i invisibilitzades, i cal vetllar perquè la seva situació d’irregu-
laritat administrativa no depengui de criteris utilitaristes. 

També hem vist com aquesta crisi, en sentit global, s’ha gestionat des de l’adulto-
centrisme, i creiem que cal posar-ho en qüestió i fer valdre els drets dels infants i jo-
ves, i així garantir la participació infantil i juvenil i la seva capacitat d’acció i decisió. 
Considerem que aquesta crisi s’està gestionant des del paternalisme, fet que ha provocat 
que els joves quedem aïllats, i no volem que quan sortim del confinament quedem en 
una situació de més precarització i amb manca de recursos per construir el nostre futur. 

Malgrat tot, considerem que és necessari que, per trobar solució a les conseqüèn-
cies de la Covid-19..., hi hem d’implicar tots els agents per trobar aquesta corres-
ponsabilitat que vostè ja deia: administracions, sindicats, la societat, etcètera. Hem 
d’empènyer tots plegats perquè aquesta vegada no siguin les persones més vulnera-
bles, els de sempre, qui paguin el preu de la crisi.

En resum, i tenint en compte que la crisi accentua desigualtats segons classe, 
gènere, edat i origen, conseller, com està treballant el departament per fer-hi front? 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre la pregunta. 
Endavant, conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada Ribas. És innegable: les crisis accentuen aquelles desigualtats 
ja preexistents. En l’àmbit de la sociologia es parla de la «reproducció social de les 
desigualtats». Sempre acaba passant: els primers en rebre són els més vulnerables, 
els primers que tenen situacions més complexes són aquells que ja tenen situacions 
més complexes, i és en aquest sentit que n’hem de ser molt conscients. 

Ho explicava en la compareixença. El 25 per cent de l’increment de l’atur en aquest 
país ha vingut per gent contractada per ETTs, que el seu últim contracte era a una 
ETT. És un exemple. Les persones que treballen en l’economia submergida, en molts 
casos migrants, en molts casos migrants dones, com en l’àmbit de les cures a les llars, 
que estaven sense regularitzar i sense contracte de treball, i que ara mateix es queden 
sense cap tipus d’ingrés. Aquesta és una realitat. L’altre dia tenia una reunió amb tot 
l’àmbit de les entitats –Creu Roja, Càritas i el Banc d’Aliments–, i les necessitats que 
s’estan incrementant són molt fortes, i especialment de les persones més vulnerables.

A partir d’aquí, com ho fem? Treballar conjuntament, situar, tenir ben diagnos-
ticats aquells àmbits on hi ha més problemàtiques, aconseguir i treballar entre tots i 
totes, que ningú ara mateix en aquest moment de crisi de Covid estigui en una situa-
ció de mancança d’aliments i de béns essencials. I, en segon lloc, dibuixant, i dibui-
xant com ho hem d’afrontar en el futur, perquè hi ha aquestes mancances... 

Ahir, a la roda de premsa, que avui no estic podent fer perquè estic a la comparei-
xença del Parlament, vaig explicar tot el treball que estem fent entorn de les dones que 
pateixen violència masclista, entorn del seguiment dels infants que pateixen qualsevol 
situació, i ens pertoca obrir tots aquests àmbits, fer un seguiment especialment dels 
col·lectius més vulnerables i, el més important, assegurar que després del període de 
crisi Covid, no del post-Covid, sinó de la situació de crisi sanitària, no siguin qui pa-
guin tots els resultats. I per això el que necessitarem, i ho haurem de fer de forma con-
junta, és reforçar tot el sistema de serveis socials i tot el sistema laboral d’aquest país.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 
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Pregunta al Govern sobre la manera de replantejar el sistema d’afers 
socials per a enfortir-lo una vegada superada la crisi per la Covid-19 

311-01579/12

Ara, per formular l’última pregunta per part del Grup Republicà..., la formularà la 
diputada Najat Driouech i és sobre la manera de replantejar el sistema d’afers socials 
per a enfortir-lo una vegada superada la crisi per la Covid-19. Diputada Driouech,  
quan vostè vulgui, té la paraula. 

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. La crisi del Covid-19 no només és sanità-
ria, el seu impacte va molt més enllà, i per això cal anomenar-la «crisi humanitària», 
com han dit els companys que m’han precedit, i com en qualsevol crisi, qui està més 
en risc són les persones més vulnerables. Però també hauran de fer ús dels serveis 
socials més bàsics persones que fins a dia d’avui no han necessitat accedir-hi mai.

Aturar el món salva vides, però tindrem moltes conseqüències. Seran moltes les 
famílies que no podran fer front a les despeses bàsiques, com els subministraments, 
lloguers i hipoteques, i caldrà preparar-se i treballar-hi perquè aquest impacte sigui el 
menor possible. Cal començar a pensar-hi i decidir. I mesures com les del Gobierno  
de retallar un 55 per cent dels diners per a les polítiques actives d’ocupació o se-
guir sense complir amb la Llei de dependència no ens ajuden gens. Però també 
caldrà consolidar reformes que s’han hagut de fer per adaptar el sistema a la crisi,  
i caldrà que allò que hem après i posat en pràctica per fer front a aquesta conjuntura 
passi a ser estructural per tal de que estiguem millor preparats per fer front a qual-
sevol repte que se’ns pugui plantejar en un futur.

Sabem que el seu departament no només ha estat gestionant el present de la crisi 
i les seves urgències, sinó que ja està pensant a mitjà termini, ampliant la mirada i 
pensant més enllà. Nosaltres estem al seu costat en aquest plantejament, conseller, 
des del Grup Republicà lluitem per una república socialment més justa, equitativa, 
feminista i ecologista per a tothom, on ningú es quedi enrere. Aquesta és la nostra 
clau i aquesta ha de ser la màxima que regeixi la sortida d’aquesta crisi: que ningú 
es quedi enrere. 

Així doncs, conseller, com considera que caldrà repensar el sistema d’afers so-
cials per enfortir-lo un cop superem aquesta crisi?

Gràcies, conseller.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a contestar la pregunta 
formulada. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; gràcies, presidenta. Gràcies, diputada Najat Driouech. És un moment molt 
dur, i crec que ho hem de situar. És un moment molt dur en tots els àmbits i al que 
es sumen les moltes vulnerabilitats que poden tenir persones en aquest país. Crec 
que mai com ara he sentit un treball que vostès ja coneixen, i que necessitem desple-
gar absolutament, que és el Pla estratègic de serveis socials. Mai com ara he sentit 
preveure tenir un plantejament molt més preventiu des de part del sistema de serveis 
socials del nostre país, el català. Preveure de forma molt més ràpida els desarrela-
ments socials, un sistema que fiqui en valor l’expertesa i els professionals, que estan 
preparats, i que fan molt bona feina; un sistema format per agents vinculats al terri-
tori. I aquesta també és una realitat. 

Nosaltres, des d’aquest departament, ho tenim clar, ho tenim clar: l’arrelament i la 
capil·laritat són clau, i és en aquest sentit que els ajuntaments i les entitats són claus, 
que treballen des de la proximitat. Perquè el principi de subsidiarietat sempre el  
reclamo, a Europa i a l’Estat, però també me’l reclamo per a mi mateix. Tenim,  
els ajuntaments i les entitats, una possibilitat molt important de valor. I també amb 
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una visió clara, que és apoderar. No podem ficar únicament, allò, tiretes. Necessi-
tem poder apoderar, necessitem poder generar les condicions objectives perquè la 
persona se’n surti, i perquè se’n surti entorn de variables que no són responsabilitat 
seva; això també s’ha de situar. 

I és en aquest sentit que tocarà un repensament global, un repensament global 
del sistema català de serveis socials, i crec que en aquest sentit el treball fet pel pla 
estratègic pot ser clau, però també caldrà una revisió global de tot el sistema resi-
dencial d’aquest país. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la coordinació entre els departaments d’Afers 
Socials i Famílies i Salut per a la medicalització de les residències i les 
derivacions que siguin necessàries

311-01582/12

Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Els seus diputats 
m’han demanat un petit canvi: que començarà preguntant el diputat Josep Maria 
Forné, i les següents preguntes, la diputada Saloua Laouaji.

En primer lloc, doncs, el diputat Josep Maria Forné té la paraula per a preguntar 
sobre la coordinació entre els departaments d’Afers Socials i Famílies i Salut per a 
la medicalització de les residències i les derivacions que siguin necessàries. Diputat 
Forné, quan vostè vulgui, té la paraula. 

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, presidenta, per aquesta alteració. I gràcies, conseller. En bona part ja ho 
ha contestat, no faré ús del torn de rèplica, diguéssim, de repregunta, si no esgoto el 
temps, que no l’esgotaré.

Si em permet també reconduir una mica una pregunta sobre un tema que estic 
segur que vostè també comparteix: la preocupació en aquesta col·laboració entre el 
Departament de Salut i benestar, que ha d’haver-hi amb les residències de gent gran, 
hi ha un altre tema, que són les residències de discapacitats, que ja ho ha insinuat, 
de salut mental, d’infants... 

Una mica, en aquesta reorganització i coordinació de departaments, i en la situa-
ció de les residències de gent gran, com queden les de discapacitats, quina és la vostra 
actuació, com les teniu plantejades, la de salut mental, la d’infants... Especialment, la 
que ara us demanaria, que segur que també us preocupa, és el tema de discapacitats. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del conseller per a contestar la pregunta 
formulada. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputat Forné. Sí, és una de les nostres preocupacions, i ha sigut una de 
les nostres preocupacions des de bon inici perquè, a part, hi ha una dificultat afegi-
da, que les llars residències de persones amb discapacitat no tenen personal mèdic, 
ni infermers i infermeres, i és una dificultat que es suma a la situació. 

En aquest cas, han sigut més fàcils tots els processos de trasllats, i hem fet tras-
llats a Barcelona, hem fet trasllats a Terrassa, hem fet trasllats de residents de Saba-
dell a Sabadell, de Sabadell i de Cerdanyola, hem obert espais també a Vic, i anem 
treballant de forma molt coordinada. Sí que hi ha una preocupació especial quan 
s’hi suma que la persona és pluridiscapacitada, perquè llavors hi ha una situació de 
feblesa de salut, i, com hem pogut parlar al llarg de tot el matí, és en aquests casos 
que afecten més les situacions del Covid-19. 
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En aquest cas, com que la direcció general que porta les residències de gent gran 
és la mateixa que porta discapacitat des de l’àmbit social i porta salut mental, aquest 
paquet està incorporat, perquè el que no farem és fer un canvi dintre de la direcció 
perquè seria..., és temporal, i el que faria és fer-ho més complex. Amb aquest ele-
ment hem pres la decisió de fer una passa més entorn de la suma de coordinació 
amb Salut respecte a les residències de gent gran: també es sumarà respecte a les 
residències de persones amb discapacitat. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre les mesures adoptades per a prevenir la 
violència contra els infants durant el confinament i per a detectar i 
atendre els casos de maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes 
als centres residencials d’acció educativa

311-01580/12

Ara és el torn de la diputada Saloua Laouaji per a formular les dos preguntes 
que queden del seu grup. En primer lloc, per a preguntar sobre les mesures adopta-
des per a prevenir la violència contra infants durant el confinament i per a detectar 
i atendre els casos de maltractament i abús, i sobre les actuacions fetes als centres 
residencials d’acció educativa. Diputada, quan vostè vulgui, té la paraula. 

(Pausa.)
Diputada, diputada, un moment, un moment, que li activaré el micro i llavors po-

drà formular la pregunta. Diputada... Un moment, eh? (Pausa.) Quan vostè vulgui 
podrà formular la pregunta.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bon dia. Abans de passar a la pregunta m’agradaria, diguem-ne, manifestar 
el meu suport a les persones contagiades i el meu condol a totes les persones que han 
perdut una persona estimada.

Bé, escoltant la compareixença del conseller, en primer lloc, diguem-ne, dir que 
el felicito per l’autocrítica, perquè també penso que és un valor afegit, en aquest mo-
ment especial, que poguéssim fer l’autocrítica perquè les coses millorin i perquè el 
greuge no anés més enllà.

Bé, en relació amb la meva pregunta, he vist que el tema dels abusos sexuals en 
la seva intervenció va passar per sobre, no es va poder aprofundir, potser, en el tema, 
i llavors, per això, diguem-ne, la nostra reflexió en aquest tema, lligada al context 
que des de la perspectiva de l’expertesa professional, en aquest moment, en matèria 
d’infància es reclama la posada de la infància i adolescència al centre de les políti-
ques implicades per fer front a la crisi del coronavirus. 

I el confinament dels infants i adolescents té impacte sobre la seva educació, so-
bre la seva salut física i psicològica, i fins i tot sobre la seva seguretat, que és un dels 
temes que ens preocupa molt, i que està lligat a la nostra pregunta. És sobre la pro-
tecció dels seus drets, especialment dels que es troben en situació de risc, perquè el 
greuge de la vulnerabilitat en aquest moment es multiplica a nivell de les violències. 

Per això la meva pregunta es concreta sobre les mesures adoptades per prevenir 
la violència sobre els infants durant el confinament i per detectar i atendre els casos 
de maltractament i abusos, i sobre les actuacions engegades en relació amb els cen-
tres residencials d’acció i educació, perquè segons les dades, com sap vostè, és que 
vuit de cada deu abusadors són de l’entorn conegut de la víctima, i a més de tot això, 
hi ha moltes entitats que han alertat sobre el risc de molts nens i nenes que podran 
patir violència en l’entorn familiar durant el confinament.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre la pregunta 
formulada.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada Saloua. Bàsicament, situar alguns aspectes. Respecte a la in-
fància en general, què hem fet? Hem convocat l’Observatori dels Drets de la Infàn-
cia, l’1 d’abril es va convocar una sessió específica de treball amb entitats de defensa 
dels drets dels infants, l’acadèmia, els experts acadèmics, el Col·legi d’Educadors 
Socials, la SEAIA i el mateix Departament de Treball, però hi vam incorporar el 
Departament de Salut i el Departament d’Educació i l’Observatori de la Joventut, 
per recollir reflexions entorn de tota l’afectació més psicològica i emotiva que tenen 
els infants en general amb aquesta situació d’absoluta excepcionalitat de confina-
ment per Covid. 

També hem impulsat un projecte del que estem molt orgullosos, que és l’Alberg 
com a casa, les famílies d’acollida, que era sobre una realitat que quedava molt in-
visibilitzada, que eren infants que s’han quedat sols perquè el seu pare i la seva 
mare, les seves dues mares, els seus dos pares, com sigui l’estructura familiar, estan 
en aïllament o ingressats per qüestions del Covid-19. Llavors, hi hem pogut donar 
resposta en un alberg, a l’alberg de Cabrera de Mar, des d’una perspectiva molt de 
colònies, no tant del que és protecció de la infància, perquè són perfils diferents..., 
també hem pogut impulsar els acolliments quan són d’entre zero i sis anys, perquè 
pensem que és una resposta més adequada. 

Respecte a la infància en situació de vulnerabilitat, hem fet la suspensió dels ser-
veis de lleure educatiu de centres oberts per controlar la pandèmia, però el que hem 
assegurat són els ingressos que tenien per menjar a partir de les targetes moneder 
per a usuaris de centres oberts. També estem fent un seguiment específic a totes les 
famílies amb vulnerabilitat per part dels equips de les SEAIAs i dels ICEs, perquè 
encara que estiguis en teletreball aquest seguiment és necessari. 

Respecte a l’àmbit dels abusos, el que hem treballat més és la campanya preventi-
va contra el maltractament. Hem situat de forma molt clara la difusió en els mitjans 
d’una nova càpsula del 012, del telèfon d’Infància Respon –és un element clau–, una 
guia d’habilitats parentals, de drets dels infants i consells per a un bon tracte. Cre-
iem que és un àmbit clau i aquest..., n’anem fent seguiment. 

Fins i tot en el marc dels serveis d’intervenció especialitzada, que són en el 
marc...

La presidenta

Conseller, se li ha acabat el temps de la intervenció.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre els contactes amb el Govern de l’Estat per a 
posar en marxa mesures extraordinàries de regularització per a garantir 
els drets de les persones migrades que fa anys que l’esperen i per a 
afavorir-ne la contractació en sectors laborals emergents

311-01581/12

Ara, de nou, és el torn de la diputada Saloua Laouaji per a formular la pregunta 
sobre els contactes amb el Govern de l’Estat per a posar en marxa mesures extra-
ordinàries de regularització per a garantir els drets de les persones migrades que fa 
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anys que l’esperen i per a afavorir-ne la seva contractació en sectors laborals emer-
gents. Diputada Laouaji, quan vostè vulgui, té la paraula.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Bé, ara passem a l’altre tema, que està, diguem-ne, lligat al 
tema de treball i immigració. Encara que s’estan perdent molts llocs de treball, estan 
sorgint també moltes mancances en molts àmbits de treball, als que s’afegeix el fet 
que les fronteres estan tancades, com ja sap tothom, i no es poden portar tempore-
res. I aviat comença la temporada de la recollida de fruita, que necessita un número 
important de treballadores per cobrir les necessitats alimentàries. Doncs emergeix 
la necessitat de molta mà d’obra, com cada any, no és una novetat, l’única cosa que 
és novetat és la situació del confinament i la tancada de fronteres i tot lo que està en-
voltant el tema. I sorgiran també, com sabem, moltes baixes laborals que hi hauran 
pel tema de la pandèmia. 

En la seva intervenció va parlar de que ja s’està parlant amb el Govern, per això jo 
formularia, diguem-ne, la meva pregunta en el context de que a quina concreció s’ha 
arribat amb el Govern sobre aquest tema. Especialment, perquè també quan fem una 
mirada global sobre la situació ens trobem que, per exemple, les dones treballadores 
del servei domèstic i d’atenció a gent gran i infants denuncien la situació d’emergèn-
cia i alerten que amb les mesures adoptades l’altra setmana pel Govern espanyol, que 
permeten accedir a un subsidi excepcional per desocupació en el marc de la pandè-
mia, s’està deixant fora més de 200.000 dones migrades que estan treballant sense 
contracte o que es troben en situació administrativa irregular arreu de l’Estat.

A l’hora d’entrar en aquest marc, diguem-ne, què es lo que s’ha posat en marxa 
com a mesura de regularització extraordinària, perquè s’ha parlat del tema de sani-
tat, però no s’ha parlat dels altres àmbits per tal de garantir els drets de les persones 
migrades que porten anys pendents d’aquesta regularització i per possibilitar també 
la seva contractació per cobrir demandes emergents, com poden ser, per exemple, 
les temporeres, treballs de les llars, treballs de les cures, que són els temes que pot-
ser en aquest moment, especialment..., lligats al context de les cures que estan, di-
guem-ne, en situació d’alarma.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre la 
pregunta formulada.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; gràcies, presidenta, gràcies, diputada. Vostè ha situat una de les realitats més 
dures que estan vivint persones en aquest país, que és persones que tenen diverses 
vulnerabilitats: tenen la vulnerabilitat de ser persones en una situació administrativa 
irregular, amb la qual cosa, per inèrcia, han de buscar-se la vida en l’àmbit de l’eco-
nomia submergida, i que amb tota aquesta situació s’han quedat sense res. 

Nosaltres hem situat les necessitats de poder fer processos de regularització i 
de flexibilitzar els criteris. Perquè ho tenim molt clar: s’han de flexibilitzar criteris 
i s’han d’assegurar drets; s’han d’assegurar drets. I s’han d’assegurar drets de ciuta-
dans i ciutadanes que viuen, que són, que viuen amb nosaltres, i que són catalans, 
més enllà de la seva situació administrativa. Com ho hem plantejat? Els plantegem 
la necessitat de poder fer alguns aspectes que són quirúrgics. En l’àmbit sanitari, el 
tema de les homologacions i de facilitar les homologacions, però en tots els àmbits 
de regularització, de flexibilitzar. 

No pot ser que estiguem encara amb els requisits de tres anys d’arrelament. No 
pot ser que anem amb el requisit de, per convertir un permís de residència en un per-
mís de treball, una oferta laboral d’un any de durada de jornada completa. Van sor-
tir fa dos o tres dies notícies de processos de regularització..., com sempre ha passat 
en aquests àmbits, quan surten les notícies els titulars són molt espectaculars; quan 
veus la lletra petita, no ho són tant. No hi ha cap procés de regularització vinculat al 
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camp, el que hi ha és la possibilitat de fer, de facilitar les conversions de permisos 
de residència en permís de treball en un col·lectiu molt concret, que és entre divuit i 
vint-i-un anys, i, a part, de forma excepcional, perquè després es retorna el permís 
de residència. Pensem que és una errada.

Nosaltres ho hem situat, i ho tenim comptabilitzat. En aquest país tenim deu mil 
dones que fan treballs de cures a persones dependents a les llars en situació d’irre-
gularitat. Davant de la necessitat del sector residencial, seria espectacular i podria 
solucionar la situació d’irregularitat de moltes persones. Pensem que s’ha de ser més 
valent. Per causes excepcionals ja es va ser valent fa molts anys: el Govern de l’Estat 
del senyor Rodríguez Zapatero. Doncs..., home! La situació d’excepcionalitat ara és 
molt més gran, i pensem que s’han de fer processos d’arrelament exprés...

La presidenta

Conseller, ha acabat el seu temps. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la gestió de les residències per a gent gran en 
el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19 

311-01572/12

Finalment, per acabar el torn de les preguntes orals, el Grup de Ciutadans, la 
diputada Noemí de la Calle, per a formular les diferents preguntes formulades. En 
primer lloc, la pregunta sobre la gestió de la residències per a gent gran en el con-
text de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19. Diputada Noemí de la Calle, quan 
vostè vulgui, té la paraula.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Conseller, queremos preguntarle, insistirle... ¿Insisten en 
mantener la decisión de sacar a las personas mayores de las residencias sin la prueba 
del Covid al residente y a sus familiares? ¿Si usted es consciente de que prever una 
vía para saltarse el confinamiento abre una vía al contacto y, por lo tanto, supone 
una temeridad? ¿Y que, además, si es consciente de que vulnera el decreto del estado 
de alarma y, por lo tanto, podría incurrir en graves responsabilidades por parte de 
la Generalitat si hay algún tipo de contagio que conlleve la pérdida de alguna vida?

En cuanto a los datos sobre positivos y decesos en residencias que ofrece la con-
selleria, que ustedes mismos reconocen que no son fiables, si prevén a partir de qué 
momento nos van a poder proporcionar datos reales y fiables. Y reitero una pregunta 
que no nos ha contestado antes, porque aún no nos ha dado una fecha: si nos puede 
dar una fecha concreta de cuándo los trabajadores de las residencias van a tener su-
ficiente material de protección y test de detección rápida para hacerles la prueba a 
los trabajadores a la salida y a la entrada de la residencia. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Li queda un minut i vint-i-cinc segons per a repregun-
tar. Ara és el torn del conseller per a contestar la pregunta de la diputada.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Són moltes preguntes, algunes ja les he respost abans, crec que la resposta d’abans 
és la mateixa, amb la qual cosa no perdré temps entorn d’això... Situar de forma molt 
clara que les dades de mortalitat són dades que es fan estadísticament, i que es tan-
quen sempre amb les funeràries i els ens locals. I mentre sigui aquesta situació, serà 
complicat tenir una dada formal de tot el que implica la crisi de la gestió del coro-
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navirus. A partir d’aquí, ara s’està treballant, i es portava treballant setmanes amb el 
Departament de Salut, per poder-ho quadrar, ja ho he explicat en altres àmbits.

Sobre les EPIs. He explicat quantes EPIs hem comprat. Estem facilitant al mà-
xim les EPIs possibles. Les EPIs són fungibles, aquesta és una situació de tot el món 
i hi continuarem treballant amb tot. I respecte als testos, crec que s’ha vist el can-
vi en els últims dies i es continuarà fent. Ara, si vostè em demana en quin moment 
el Govern de la Generalitat tindrà 7 milions i mig de testos, no l’hi puc respondre. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Li queda un minut i vint-i-quatre segons per a respon-
dre a la repregunta que li farà la diputada. Diputada De la Calle, quan vostè vulgui, 
pot repreguntar.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Noemí de la Calle Sifré

Mire, conseller, no se puede pretender tener datos fiables si las solicitudes de in-
formación se hacen solo a las residencias sobre casos positivos y decesos, se hacen 
solo a través de las patronales –y estoy hablando también de casos positivos, no solo 
de decesos. Porque, mire, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del sec-
tor sabe que no todas las residencias están abonadas a una patronal, con lo cual no 
les estaba llegando ningún tipo de información ni de requerimiento. 

Y, por otro lado, a las residencias que sí les llegan estas instrucciones, estos pro-
tocolos, la excesiva burocracia les limita muchísimo a la hora de reportar los datos, 
y ustedes lo saben porque son los que las... (tall de comunicació). Ayer se reunieron 
con los representantes del sector y se lo trasladaron: que la excesiva burocracia les 
está limitando muchísimo a la hora de reportar los datos. Así que, en estos momen-
tos, lo que le instamos es a la simplificación burocrática; en estos momentos es im-
prescindible.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre la pregunta.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Si m’ho permeten, quan les dades es fan públiques, les dades han de ser en un 
formulari i amb una persona responsable. Si no, no es podrien ni fer públiques, amb 
tots els marges d’error que hi ha, però el que no podem pretendre és, ja ho han si-
tuat alguns diputats –i no diputats de suport al Govern... Som el territori amb més 
claredat en l’àmbit de dades en l’àmbit residencial; segurament Castella i Lleó i poca 
cosa més. I ho dic amb absoluta tranquil·litat. Però si les dades s’han de comunicar, 
han de ser en un formulari i ha d’haver-hi un responsable jurídic sobre aquestes da-
des, perquè, si no, poder estaríem informant de dades que podrien tenir encara més 
marge d’error, i crec que la nostra responsabilitat en això és clara.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre l’atenció als col·lectius més vulnerables en el 
context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19 

311-01573/127

Ara és el torn de nou de la diputada De la Calle per a formular la següent pre-
gunta, sobre l’atenció als col·lectius més vulnerables en el context de crisi sanitària 
per l’epidèmia de Covid-19. Diputada, quan vostè vulgui, té la paraula. 
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Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. A ver, esta crisis ha puesto de manifiesto las debilidades de 
nuestro sistema de servicios sociales, pero también ha demostrado cómo hemos sido 
capaces de dar cobijo a las personas que estaban en situación de calle. Gracias a la 
acción de algunas administraciones locales, y también de algunos particulares, se 
ha demostrado que, si se quiere, se pueden sacar a las personas sin hogar de la calle.

Queríamos preguntarle, conseller, qué medidas va a tomar su conselleria para 
impedir que tras el fin del confinamiento estas personas vuelvan a la calle, y que a la 
vez se les pueda proporcionar un programa de inserción social y laboral. Y también 
queríamos preguntarle de qué manera se está garantizando el soporte a las perso- 
nas que habitualmente se atienden en programas del suport a la llar, en centros de 
día, centros ocupacionales y si se está dando algún tipo de apoyo a las familias que 
conviven con estos usuarios en sus domicilios. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Li queda un minut i trenta-sis segons per a repreguntar. 
Ara és el torn del conseller per a contestar la pregunta formulada.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada. Com vostè mateixa ha dit, s’ha treballat, i s’ha treballat espe-
cialment des dels àmbits dels serveis bàsics de serveis socials, de les àrees bàsiques 
de serveis socials, que, com bé vostè sap, gran part del finançament es fa per via del 
contracte programa que té el Govern de la Generalitat amb totes les administracions 
locals; hi continuem treballant. 

Crec que som conscients que el problema dels sensellar és un problema i és un 
repte com a país, perquè hi han casos que estan vinculats a situacions més econòmi-
ques i hi ha casos que són més complexos. Estic segur que vostè ha parlat amb tot el 
teixit, i que sap que no és una qüestió tant d’agafar la persona, perquè és que s’ha de 
fer un procés d’acompanyament, i hi continuarem, al respecte. 

Respecte a la segona part de la pregunta, ja des de bon principi vam recordar 
que això també es finança en aquest marc del contracte programa, que s’havien de 
reforçar al màxim els serveis d’atenció domiciliària per poder donar resposta de tots 
aquells serveis que es van tancar, per assegurar que no hi hagués contagis, i va ser 
una decisió bona i la vam prendre abans que ningú. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Li queda un minut i vint-i-tres segons per a respondre a la re-
pregunta que li formularà la diputada. Diputada De la Calle, quan vostè vulgui, pot 
formular la pregunta.

Noemí de la Calle Sifré

Como usted ha dicho, la problemática de las personas sin hogar supone todo un 
reto, pero es que esta situación ha demostrado que podemos superar esos retos y 
avanzar, y lo hemos hecho. Entonces, mi pregunta es: cuando acabe el confinamien-
to, ¿cómo vamos a mantener, de qué manera se va a continuar con estos programas, 
estos alojamientos que ahora mismo, pues, sí que se están dando a las personas que 
tienen una situación de calle? 

Y, luego, le he hecho la pregunta, en la sesión informativa anterior, pero no me 
ha contestado, en relación con estas personas que estaban en los centros de día y en 
otro tipo de servicios, ¿no?, de suport a la llar. Los usuarios de los centros de día 
actualmente cerrados se han quedado sin el servicio y sin la aportación económica 
que recibían de la Generalitat por la Ley de dependencia. Queremos que nos contes-
te si la Generalitat está sustituyendo o va a sustituir este servicio por el de la aten-
ción domiciliaria, porque sabemos que solo se ha hecho en muy pocos casos, ¿no? 
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Entonces, al resto de personas, a la gran mayoría de personas, si se les va a sus-
tituir este servicio por el de la atención domiciliaria, de qué manera se va a garan-
tizar el soporte a las personas que dependen de esos servicios o, al menos, si van a 
rectificar esta retirada de la aportación económica y la van a mantener o van a dar 
alguna otra para que los usuarios puedan contratar la asistencia de una persona que 
les pueda ayudar, aunque sea unas horas, a realizar las tareas más básicas. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre les pregun-
tes formulades. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, presidenta. Diputada... Miri, crec que tenim mirades diferents. Hi ha 
una situació d’excepcionalitat i s’han obert recursos per a les persones sense llar. Em 
van ficar l’ordre de que fos com temporada de fred i s’ha pogut fer. Ara, això no és 
una resposta a la situació de sensellarisme; un pavelló no és una resposta a una si-
tuació de sensellarisme. Crec que tots i totes en som conscients, i aquí hi un procés 
d’acompanyament, no és un procés d’agafa... I, bàsicament, perquè en una situació 
on hi ha una ordre de confinament, i on en alguns casos havíem tingut situacions 
de multa, és un element molt humanitari, el que s’ha fet, però no és una solució res-
pecte a les situacions de sensellar, no és un procés d’acompanyament, de superació, 
no és això. 

I ho situo perquè és que no és una qüestió de mantenir oberts els pavellons, no és 
aquesta la tipologia de resposta que com a mínim aquest Govern vol fer al repte dels 
sensellar, i crec que no és la tipologia de resposta que vol fer el teixit associatiu que 
treballa amb les persones sense llar, que tenen una expertesa molt gran. Crec que això 
s’ha de situar. 

Jo l’hi he explicat: estem reforçant els serveis d’atenció domiciliària en tots els 
casos...

La presidenta

Se li ha acabat el temps, conseller. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

D’acord, gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la gestió en l’àmbit del treball i la salut laboral 
en el context de crisi sanitària per l’epidèmia de Covid-19 

311-01574/12

Ara és el torn de nou de la diputada Noemí de la Calle per a formular l’última 
pregunta del seu grup, que és sobre la gestió en l’àmbit del treball i la salut laboral 
en el context de crisi sanitària per l’epidèmia del Covid-19. Diputada De la Calle, 
quan vostè vulgui, té la paraula.

Noemí de la Calle Sifré

El Departament de Treball es el organismo competente y responsable de la se-
guridad laboral de los trabajadores en Cataluña, especialmente de los que ahora 
están desarrollando actividades esenciales. Debería preguntarle sobre si están adop-
tando medidas concretas de asesoramiento y protección desde su conselleria, pero  
como sabemos que no todas las personas que están saliendo a trabajar lo están ha-
ciendo con las suficientes medidas de seguridad, quería preguntarle si al menos 
puede dar una fecha exacta de cuándo van a poder contar con suficiente material de 
protección, garantías de seguridad. 
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Luego, también queríamos preguntarle: el ministerio permite, desde hoy, com-
patibilizar las ayudas para los autónomos con cualquier otra prestación, y la de la 
Generalitat es incompatible con cualquier otra prestación. ¿Van a cambiar ustedes 
este criterio y a hacerla compatible?

Y reitero, de mi intervención anterior: necesitamos el reglamento de la renda ga-
rantida, que lleva no meses, sino años de retraso, para poder desplegarla totalmente, 
ampliando su compatibilidad con las rentas del trabajo a tiempo parcial. ¿Cuándo 
vamos a tener el reglamento, conseller? 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Li queda un minut i trenta-un segons per a repregun-
tar. Ara és el torn del conseller per a respondre la pregunta formulada. Conseller, 
quan vostè digui.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí, segueixo amb la meva generositat respecte a la interpretació reglamentària de 
les preguntes, perquè... No passa res, crec que és innecessari...

Situar: la responsabilitat entorn de les EPIs a qualsevol empresa privada és de 
l’empresa, no és de l’Administració. És que, és clar, vull dir, hi han casos molt, molt, 
molt «frapants» en els que fem tot l’esforç –ho hem fet en l’àmbit residencial–, però 
el que no poden pretendre és que les administracions siguin responsables de les 
EPIs de qualsevol empresa privada. És que crec que no és raonable plantejar-ho, i 
ho dic així. 

A partir d’aquí, des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i des de la 
inspecció de treball estan treballant per assegurar, perquè és servei essencial d’a-
quest departament per aquest motiu, en la prevenció dels riscos..., per assegurar en 
tot moment que els drets en matèria de prevenció de riscos es compleixin. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Li queda un minut i trenta-dos segons per a respondre 
la pregunta que li pugui reformular la diputada. Diputada De la Calle, quan vostè 
vulgui, té la paraula.

Noemí de la Calle Sifré

Conseller, no me ha contestado respecto a los autónomos. ¿Van ustedes a cam-
biar el criterio y a hacer compatible la prestación, las ayudas a los autónomos, tal y 
como ha hecho el ministerio, con las ayudas estatales? Y, conseller, mire, tampoco 
me ha contestado respecto a la renda garantida, sobre el reglamento. 

Ustedes, creemos, ¿eh?, que no nos quieren dar una fecha ni quieren ampliar la 
compatibilidad con las rentas del trabajo a tiempo parcial para toda la población 
porque eso cuesta dinero y hemos visto cómo siguen aferrándose a unos presupues-
tos caducos, que en la situación que nos vamos a encontrar tras el confinamiento 
son unos presupuestos totalmente irresponsables, porque no quieren hacer ustedes 
el esfuerzo presupuestario que se necesita para afrontar la situación laboral que nos 
vamos a encontrar: con la destrucción de empleo, con las reducciones de jornada... 

Y realmente lamentamos que sea así, porque necesitamos reunir, de otros depar-
tamentos, el suficiente presupuesto para redirigirlo a esas familias que están agotan-
do todas sus redes de seguridad y, miren, el señor Torra ha reconocido esta mañana 
que los presupuestos no sirven. Nosotros le tendemos la mano para elaborar unos 
nuevos presupuestos, para que ustedes no hipotequen el futuro de los catalanes man-
teniendo esa subida del 15 por ciento de altos cargos, manteniendo una estructura 
administrativa sobredimensionada y para mantener unos gastos superfluos que no 
van a salvar vidas, y tampoco van a salvar a las familias. 

Así que, por favor, rectifiquen ustedes respecto a los presupuestos, respecto  
a la renda garantida de ciutadania, y, por favor, seamos conscientes de que vamos a  
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tener que hacer todos un esfuerzo muy grande para poder socorrer a todas esas fa-
milias y...

La presidenta

Diputada, ha acabat el seu temps. 

Noemí de la Calle Sifré

Gracias.

La presidenta.

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a respondre les pregun-
tes formulades per la diputada. 

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Crec que és fàcil de respondre certes coses, vull dir... És clar, que em faci crí-
tiques pressupostàries en la mateixa repregunta on ha insinuat que el Govern de la 
Generalitat ha de garantir els EPIs dels 3 milions i mig de persones actives que hi 
ha a Catalunya..., doncs ja està. Vull dir, aquesta seria la màxima gestió pressupos-
tària que es podria demanar. 

A partir d’aquí, com li he situat, la prioritat és aquesta, estem treballant amb el 
Consell del Treball Autònom per modificar, si ho considerem adequat tots i totes,  
el decret amb el que vam aprovar l’ajuda a autònoms. No el modificàvem ara perquè 
és que el vam aprovar tres setmanes abans que el Govern de l’Estat, i significava pa-
ralitzar-ho tot, i com que hi han necessitats a tot el teixit, aquesta ajuda ja anirà bé, 
perquè és una ajuda que arriba fins als dos mil euros, a diferència de l’altra, amb la 
qual cosa amb aquesta ajuda ja tens una seguretat important i som conscients que és 
limitat, i per això estem treballant amb el Consell del Treball Autònom de Catalunya 
a l’hora de situar noves propostes en aquest àmbit. 

I, en l’àmbit de la renda garantida, jo no entraré en el debat un altre cop sobre 
la complementarietat o no de les rendes del treball, el que sí que es situa, que hi es-
tem treballant, i que esperem en breu poder tenir tancat el reglament en una situació 
d’excepcionalitat, i crec que estem dedicant els esforços, les hores i el temps on els 
hem de dedicar. 

Ja està. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Amb la seva intervenció donem per acabada aquesta 
comissió. Agraïm al conseller que ens hagi acompanyat en aquesta sessió de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies amb la seva compareixença i la resposta 
que ha donat als diputats i diputades. 

També agrair molt, a tots els diputats i diputades que han intervingut, haver po-
sat fàcils les coses a aquesta presidència, perquè s’han cenyit molt correctament als 
temps assignats, i això ha facilitat que es pugui dur a terme aquesta sessió de comissió,  
de forma telemàtica, d’una forma molt àgil i fàcil. 

Sense més temes, només desitjar-vos a tots vosaltres que us cuideu molt, i que 
ens puguem retrobar ben aviat en seu parlamentària. I desitjar també una màxima 
recuperació a totes les persones malaltes i afectades pel Covid, i molta força i ànims 
a aquelles persones que lamentablement no han pogut superar-la, la malaltia, i en-
viar el nostre condol a les famílies. 

Sense més temes sobre la taula, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda.
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