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Sessió 27 de la CTASF

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

del matí. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada del vicepresident, Ferran Ro-

quer i Padrosa, i del secretari, Martí Pachamé Barrera. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Carmen de Rivera i Pla, María del 

Camino Fernández Riol, Blanca Victoria Navarro Pacheco i Elisabeth Valencia Mimbrero, 

pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Saloua Laouaji Faridi, Montserrat Macià i Gou 

i Mònica Sales de la Cruz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Najat 

Driouech Ben Moussa, Rut Ribas i Martí i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. Republicà; Pol 

Gibert Horcas i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda 

López Fernández, 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.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme ar-

ran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (tram. 354-

00231/12). Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions dutes a terme 

arran de l’accident a l’empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (tram. 

354-00236/12). Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

 Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les activitats de lleure durant els 

mesos d’estiu del 2020 (tram. 354-00270/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió de l’emergència sanitària 

produïda per la Covid-19 (tram. 354-00278/12). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

amb el conseller de Treball, Afers Socials i Família sobre les accions adoptades per a evitar 

el tancament de l’empresa Nissan (tram. 354-00287/12). Martí Pachamé Barrera, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín Tarancón, experta en matèria d’abusos 

sexuals, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre els 

seus coneixements en la matèria (tram. 356-00675/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dincat davant la Comissió de 

Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Llibre blanc per a la formació, ocu-

pació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials 

de treball de Catalunya (tram. 356-00676/12). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Afectats BB Serveis davant la Co-

missió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la seva experiència en la 

gestió de serveis públics de la Generalitat (tram. 356-00677/12). Vidal Aragonés Chicharro, 

del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Yolanda 

López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l’Associació Assís Centre 

d’Acollida, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’acti-
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vitat de l’entitat (tram. 356-00713/12). Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de Migració de 

Càritas Diocesana de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies 

perquè informi sobre el Programa de migració (tram. 356-00714/12). Saloua Laouaji Faridi, 

del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compa-

reixença.

11. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels davant la 

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca acomplerta per 

la Fundació i presenti la memòria del 2019 (tram. 356-00715/12). Saloua Laouaji Faridi, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

12. Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president de Càritas Cata-

lunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti la memòria 

del 2018 (tram. 356-00716/12). Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalu-

nya davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi de les estratègies 

i els objectius del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (tram. 356-00717/12). Pol Gibert 

Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·lici-

tud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea d’Ocupació 

Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers 

Socials i Famílies perquè informi sobre la implantació de la garantia juvenil (tram. 356-

00728/12). Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno davant la Comissió de Treball, Afers 

Socials i Famílies perquè informi sobre el seu projecte de vida independent per a les perso-

nes amb discapacitat (tram. 356-00733/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració d’Em-

preses Business School davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè pre-

senti l’informe Perspectiva global de la mujer 2020: informe sobre la igualdad de género en 

Europa, LATAM y España (tram. 356-00743/12). Martí Pachamé Barrera, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial d’Eco-

nomia Social Dincat davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 

sobre el Llibre blanc per a la formació, l’ocupació i el treball de les persones amb discapaci-

tat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya (tram. 356-00757/12). 

Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la 

sol·licitud de compareixença.

18. Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a gent gran al barri 

de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona (tram. 250-00913/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 400, 45; esmenes: BOPC 447, 51)

19. Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció de 

Martorell (tram. 250-01043/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 16; esmenes: 

BOPC 520, 10)

20. Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de Formació Profes-

sional d’Automoció de Martorell (tram. 250-01068/12). Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 

(text presentat: BOPC 485, 64; esmenes: BOPC 561, 6)
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21. Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya (tram. 250-

01047/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta 

de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 20; esmenes: BOPC 

520, 11)

22. Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de l’associacionisme 

(tram. 250-01048/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 21; es-

menes: BOPC 520, 11)

23. Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors dels centres 

de protecció de menors de gestió concertada i delegada (tram. 250-01049/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 479, 21; esmenes: BOPC 520, 12)

La presidenta 

Moltes gràcies per assistir un dia més a una Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies, la número 27. En primer lloc, doncs, donar la benvinguda a tots els mem-
bres, els diputats i diputades d’aquesta comissió i a la gent que ens segueix a través 
del circuit intern del Parlament.

En primer lloc, abans de començar la sessió de la comissió, sí que voldria tras-
lladar, en nom d’aquesta comissió, tot el suport i tot l’escalf a aquelles persones que, 
lamentablement, han perdut la vida amb la Covid, i també tot el suport a les seves 
famílies, i a aquelles persones que estan encara patint aquesta malaltia. També, tot 
el suport i agraïment a la tasca de tots els professionals públics, que han gestionat 
formidablement aquesta crisi.

I també, en nom d’aquesta comissió, donar tot el suport als treballadors i treba-
lladores de la Nissan, que passen per uns moments complicats, i que com a comissió 
que té afectat aquest àmbit del treball, doncs, tot el suport.

Sense més preàmbuls, donaríem per començada la comissió. Abans de tot, vol-
dria saber si algun grup ha de comunicar alguna substitució. (Pausa.)

Yolanda López Fernández 

La diputada Yolanda López substitueix la diputada Marta Ribas. Bon dia, presi-
denta.

La presidenta

Bon dia. Moltes gràcies, diputada. Doncs, quedarà constància d’aquesta substi-
tució. 

Si no hi ha res més, passarem ja als punts de l’ordre del dia. Abans de tot, co-
municar que el grup proposant de la Candidatura d’Unitat Popular va demanar de 
retirar el punt número 1 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud..., una sol·licitud, la 
votació d’una sol·licitud de compareixença. El Grup de Catalunya en Comú Podem 
també va demanar, va sol·licitar la retirada del punt número 2 de l’ordre del dia. 
I, conjuntament, els grups de la CUP i de Catalunya en Comú Podem han demanat 
de retirar el punt número 8 de l’ordre del dia. I el Grup de Socialistes i Units per 
Avançar va demanar de retirar el punt número 23 de l’ordre del dia.

Si no hi ha cap més observació, en principi aquests punts, l’1, el 2, el 8 i el 23, 
quedaran retirats de l’ordre del dia.

La lletrada

Presidenta, hauria d’aclarir si és una retirada definitiva o si ho posposen, únicament.

La presidenta

Si els grups que han demanat la retirada poden manifestar-se si és retirada defi-
nitiva o posposar aquests punts... Si ho poden manifestar, ho agrairé.
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Vidal Aragonés Chicharro

Bon dia, presidenta. En relació amb els dos punts que nosaltres plantejàvem per 
al dia d’avui, en efecte, nosaltres demanàvem posposar els punts, no que es retirin. 
Això quant a la petició, simplement posposar-los, no que es retirin.

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de la 
presidenta.)

La presidenta

Doncs el punt 1 i 8 vostès...
(Tall de comunicació.)
Ens ha caigut la connexió a l’exterior d’aquesta comissió. Reprenem allà on ens 

havíem quedat. El punt 1 i 2 i 8 de l’ordre del dia, els grups proposants han demanat 
de posposar-los.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
dels centres de protecció de menors de gestió concertada i delegada 
(retirada)

250-01049/12 

I el punt número 23 de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució del Grup 
de Socialistes i Units per Avançar, el diputat ha demanat de retirar aquet punt i esta-
va volent justificar el perquè. I, per tant, donarem la paraula al diputat Moreno per-
què justifiqui el motiu pel qual ha retirat aquest punt.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs, com deia, el punt 23 el retirem de manera definitiva, 
perquè en el Ple del mes de gener ja vam aprovar una moció que recollia gairebé de 
forma literal el que nosaltres demanàvem en aquesta proposta de resolució. I, a més 
a més, havien estat pactats alguns punts amb altres grups parlamentaris, amb una 
majoria. I, per tant, crec que no cal reiterar un altre cop –fer una còpia–, diguem-ne, 
una proposta de resolució d’allò que ja va aprovar el Ple.

La presidenta

D’acord. Doncs quedarà constància en acta el motiu pel qual s’ha retirat aquest 
punt.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre les activitats de lleure durant els mesos d’estiu del 2020

354-00270/12

Sense més, passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 3, 
que és la sol·licitud de sessió informativa a la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les activitats de 
lleure durant els mesos d’estiu del 2020, presentada pel Grup Socialistes i Units per 
Avançar. No sé si volen explicar el motiu de la sol·licitud o passem directament a la 
votació...

Raúl Moreno Montaña

Podem passar directament a la votació.

La presidenta

Com hem manifestat abans de començar la sessió, cada grup hauria de manifes-
tar el seu sentit del vot perquè quedés plasmat a la sessió i així poder comptabilitzar 
els vots de cada un dels grups parlamentaris. Si els portaveus, per ordre de major a 
menor, poden manifestar el seu sentit del vot, així quedarà recollit.
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Noemí de la Calle Sifré

Sí; gràcies, presidenta. Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

El Grup Socialistes, a favor.

Yolanda López Fernández 

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.
I, si m’ho permeten, afegiria que, atès que es tracta d’un tema en relació amb 

l’estiu del 2020, si es pogués substanciar abans de l’estiu del 2020, doncs, seria en-
cara més útil.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, també hi votem a favor.

La presidenta

Saloua, del Grup de Junts per Catalunya... El «micro», Saloua, t’has d’obrir.

Saloua Laouaji Faridi

Bon dia. Del Grup Junts per Catalunya, hi votem també a favor.

La presidenta

D’acord. Doncs queda aprovada aquesta sol·licitud de compareixença per 21 vots 
a favor i cap en contra i cap abstenció.

I referent al que comentava el diputat Rodríguez, del Partit Popular, és evident 
que, degut a la situació, doncs, les comissions estan establertes en diferents sessions 
al llarg d’aquest curs polític que queda, i atès que, a partir del 15 de juny ja es po-
dran fer físicament en seu del Parlament i únicament hi ha la sala de grups disponi-
ble per poder fer aquestes sessions de comissió, perquè pot garantir les mesures de 
previsió de seguretat que ens marquen, doncs, és difícil de poder fer totes les ses-
sions previstes que en una situació normal haguéssem pogut celebrar de la mateixa 
comissió. I, per tant, segurament no podrem tenir més dies dels que voldríem per 
poder fer sessions. En tot cas, intentaríem si es pogués substanciar en la propera ses-
sió de comissió. Però, atès que també tenim altres peticions de sessions específiques 
com la que es va aprovar de la Nissan...

En tot cas, ho aniríem comentant a nivell de Mesa de la comissió i també amb 
els portaveus.

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 4, que és la sol-
licitud de sessió d’informació a la Comissió de Treball i Afers Socials del conseller 
de Treball per...

La lletrada

Presidenta, perdoni, s’hauria de donar la paraula si hi ha algun diputat que es vol 
manifestar en contra del que ha votat el seu portaveu.

La presidenta

Perdoni, és veritat, lletrada. Algun diputat, diputada vol manifestar-se en contra 
del sentit de vot que ha manifestat el seu portaveu? (Pausa.) Atès que ningú diu res, 
entenc que tothom està d’acord amb el sentit de vot que ha mostrat el portaveu del 
seu grup.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre la gestió de l’emergència sanitària produïda per la 
Covid-19

354-00278/12

Passem, com he dit, al següent punt, que és el punt número 4, la sol·licitud de sessió  
informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies sobre la gestió de l’emergència sanitària produïda per 
la Covid, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. No sé si 
la portaveu vol manifestar el motiu pel qual..., o passem a la votació.

Yolanda López Fernández 

Gràcies, presidenta. Passem directament a votació.

La presidenta

D’acord. Doncs, tal com hem fet amb l’anterior punt, que cada portaveu del grup 
parlamentari, de major a menor, manifesti el sentit de votació.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes, a favor.

Yolanda López Fernández 

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Des de la Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, nosaltres ens posicionarem en contra –i, permeti’m, 
presidenta, explicar-ho–, no perquè no vulguem que vingui el conseller a parlar so-
bre la gestió produïda per la Covid-19, al contrari, estem absolutament a favor de que 
vingui. Però demanaríem també a la resta de grups poder ordenar els debats, perquè 
justament estem ara votant la compareixença del conseller a la comissió per abor-
dar aquest tema, però tenim una comissió d’investigació que està tramitant seguir 
en marxa per poder abordar també tota aquesta situació i les explicacions pertinents 
i les investigacions pertinents. Tenim previstos, també, fer monogràfics el mes de 
juliol. Per tant, d’aquí a unes setmanes. Un monogràfic, en general, sobre la situació 
i la gestió del Govern, i, en general, doncs, de la situació provocada pel virus, pel 
coronavirus. També un monogràfic específic de l’àmbit residencial.

I entenem que l’únic que estem fent, si anem acceptant fer compareixences, és 
duplicant o triplicant la feina. Per tant, nosaltres ens posicionarem en contra en pro 
d’ordenar els debats i de no duplicar, triplicar feina.

I, òbviament, sempre estem a favor de que pugui venir el conseller. Però, atès 
que ja hi ha els espais perquè el conseller, en aquest sentit, ho pugui fer, creiem que 
és innecessari votar a més a més una nova compareixença que serà reiterativa i re-
petitiva.

Per això, doncs, el posicionament contrari del nostre grup. Però, com sempre, a 
favor de totes les explicacions. I justament, ja hi ha els espais, o ja ens hem dotat 
dels espais, tant en la comissió d’investigació com en els plens monogràfics, perquè 
això pugui ser.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bon dia. 
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La presidenta

Bon dia, Saloua. Has de...

Saloua Laouaji Faridi

Bon dia, m’escolteu? No sé què passa amb el so...

La presidenta

Sí, endavant, manifesti el vot.

Saloua Laouaji Faridi

Hola. Nosaltres compartim el mateix posicionament que lo que ha comentat la nos-
tra companya d’Esquerra Republicana, la Marta Vilalta. És que no hem de duplicar les 
coses. Nosaltres també hi estem a favor, i pensem que, amb totes les circumstàncies i 
tot lo que ha passat i els greuges de les situacions i tal, és necessària la compareixença 
del conseller en aquest tema. Però, com s’ha obert una via lligada al context de la co-
missió d’investigació i com el tema es tractarà també en diferents monogràfics, llavors 
considerem que és una duplicitat. I per això hi votarem en contra.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, si algun diputat, diputada vol manifestar el vot 
contrari o diferenciat al que ha manifestat el seu portaveu, si algú vol dir alguna 
cosa... (Pausa.)

Doncs aquesta sol·licitud de compareixença queda aprovada per 11 vots a favor, 
dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya 
en Comú Podem, CUP - Crida Constituent i Partit Popular, i 10 vots en contra, dels 
grups Republicà i de Junts per Catalunya.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies sobre les accions adoptades per a evitar el tancament de 
l’empresa Nissan

354-00287/12

Passem al següent punt a l’ordre del dia, que és el punt número 5, la sol·licitud 
d’informació a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de 
Treball per informar sobre les accions adoptades per evitar el tancament de l’em-
presa Nissan, presentada pel Grup de Ciutadans. No sé si la diputada vol manifestar 
el motiu pel qual ha presentat aquesta sol·licitud o passem directament a la votació...

Martí Pachamé Barrera

Bé; en aquest cas sols... (veus de fons.) Sí, sí, soc jo. En aquest cas sols dir que 
aquesta sessió informativa es pot substanciar conjuntament o dins de la comissió 
monogràfica conjunta amb la Comissió d’Empresa que va ser aprovada pel Ple. Però, 
de totes maneres, nosaltres lo que volíem demanar a la comissió, en aquest cas, a la 
presidenta, és que fes el possible perquè aquesta comissió conjunta que està aprova-
da pel Ple es substanciï al més aviat possible. Ja ha passat una setmana des de que es 
va aprovar al Ple i encara no en sabem res. I voldríem, doncs, que aquesta comissió 
conjunta o bé aquesta sessió informativa del conseller es substanciés al més aviat 
possible, perquè els esdeveniments se’ns estan menjant.

I llavors, doncs, bé, voldríem que hi hagués, en certa manera, un push per part 
de la presidència perquè aquesta comissió es faci realment.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Com he dit abans, es va aprovar un calendari de comissions en què que-
da establerta una comissió al matí i una comissió a la tarda durant tots els dies del 
curs polític que queda, menys els dies que hi ha sessió de Ple. Mirarem a veure si 
el dia que estigui assignat a la Comissió d’Empresa es pogués substanciar conjun-
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tament aquesta comissió que s’ha demanat. En tot cas, mirarem que sigui al més 
aviat possible. 

Un cop donades les explicacions del portaveu sobre el motiu pel qual l’ha pre-
sentat i que demanava que es substanciés dins d’aquesta comissió específica sobre 
la Nissan, passaríem a la votació d’aquesta sol·licitud i com... (Pol Gibert Horcas 
demana per parlar.)

Pol Gibert Horcas

Presidenta, presidenta...

La presidenta

Sí; diputat Gibert.

Pol Gibert Horcas

Li demano un moment la paraula perquè això a què feia referència el diputat 
Pachamé jo crec que és important. Perquè estem votant una compareixença que, 
tal com està, diguem-ne, ara mateix substanciada, va a una comissió normal i  
corrent de Treball, quan pugui ser. Però jo crec que donat que el Ple, com s’ha expli-
cat, doncs, va votar una sessió conjunta d’Empresa i Treball i que es fa urgent, aques-
ta convocatòria –el meu grup va ser molt crític amb els terminis de dos mesos per  
fer aquesta comissió conjunta, perquè creiem que no podem esperar dos mesos quan 
tenim la situació que tenim amb Nissan–, jo sí que li demano, presidenta, a vostè, 
que faci les gestions oportunes perquè aquesta comissió conjunta es faci com més 
aviat millor i no esperem dos mesos, ni quinze dies, si pot ser.

I sabem tots que hi ha molts temes importants a l’agenda, en som conscients. 
I que hi ha dificultats físiques per poder fer comissions, en som conscients. Però no 
podem donar aquesta resposta, i no encaixar-ho de qualsevol manera, als treballa-
dors de la Nissan, que estan esperant, doncs, una resposta del Parlament, més enllà 
de fer una comissió. Per la qual cosa, jo sí que li prego, presidenta, que vostè com a 
responsable d’ordenar aquets debats, pugui posar-se en coordinació amb la Comissió 
d’Empresa, amb les conselleries... Em consta que les conselleries volen comparèixer, 
per tant, busquem el forat de la manera que sigui més oportuna, però busquem un 
forat, perquè no podem demorar aquest tema molt més temps. 

Gràcies.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputat. Ja he manifestat que ens posaríem en contacte 
amb les dos comissions per intentar buscar una data al més aviat possible, ja sigui 
dins de les comissions previstes a l’organigrama de les comissions que es va apro-
var... I, si no pogués ser en aquestes dates, intentar, doncs, parlar amb altres co-
missions que estan previstes per fer un canvi de data. Hi treballarem i mirarem de 
fer-ho com més aviat millor, perquè de tothom és conegut que la situació és compli-
cada, és complexa i necessita aquest debat al més aviat possible.

Doncs passaríem a la votació d’aquesta sol·licitud. I, com hem fet amb les ante-
riors votacions, que els portaveus de cada grup manifestin el seu sentit de vot, de 
major a menor.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Per part del Grup Socialistes, hi votem a favor.

Yolanda López Fernández 

Per part del Grup Catalunya en Comú Podem, hi votem a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

La Candidatura d’Unitat Popular, a favor.
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Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, també hi volem votar a favor. I també afegir, a més 
a més, el que s’ha dit fins ara: que es pugui fer conjuntament, tal com estava pre-
vist, amb aquesta comissió monogràfica, també, per poder parlar de tot el tema de 
Nissan. I, per tant, mostrar també tota la predisposició del conseller a poder venir 
al més aviat possible per poder, doncs, donar totes les explicacions d’allò que el Go-
vern ja està treballant per evitar aquests tancaments i poder protegir també els drets 
laborals i la feina de moltíssimes famílies, de moltíssimes persones al nostre país.

Saloua Laouaji Faridi

Per la nostra part, des de Junts per Catalunya, manifestem la nostra, també, so-
lidaritat amb tots els treballadors i les treballadores de Nissan per aquesta situació. 

I hi votarem a favor.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies. Algun diputat o diputada vol manifestar un vot diferen-
ciat al que ha manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap vot diferenciat; per tant, s’aprova aquesta sol·licitud de comparei-
xença, per 21 vots a favor, per unanimitat de tots els diputats i diputades.

Sol·licitud de compareixença d’Aurora Martín Tarancón, experta en 
matèria d’abusos sexuals, perquè informi sobre els seus coneixements 
en la matèria

356-00675/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 6, la sol·licitud 
de compareixença de la senyora Aurora Martín Tarancón, experta en matèria d’abu-
sos sexuals, davant d’aquesta comissió per explicar..., perquè informi sobre els co-
neixements en la matèria, presentada pel Grup de Ciutadans. No sé si la portaveu 
vol manifestar el motiu pel qual ha presentat aquesta sol·licitud o passem directa-
ment a la votació...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Passem directament a la votació.

La presidenta

Passem directament a la votació. Llavors, com hem fet amb totes les votacions, 
els portaveus que manifestin el sentit de votació del seu grup, de major a menor.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Per part del Grup Socialistes, hi votarem a favor.
I també informar que aquesta persona ja va fer una compareixença a la Comissió 

d’Infància fa alguns mesos, però no està de més que pugui fer-ho també a la Comissió  
de Treball, Afers Socials i Famílies.

Yolanda López Fernández 

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.
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Marta Vilalta i Torres

El Grup Republicà també hi votem a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya, també a favor.

La presidenta

D’acord. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que ha ma-
nifestat el seu portaveu? (Pausa.) No?

Doncs s’aprova per 21 vots a favor, per unanimitat dels diputats i diputades.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Dincat perquè 
informi sobre el Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les 
persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials 
de treball de Catalunya

356-00676/12

Passaríem al següent punt a l’ordre del dia, que és el punt número 7, la sol·licitud 
de compareixença d’una representació de Dincat davant la Comissió de Treball per-
què informi sobre el Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones 
amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya, 
presentat pel Grup de Catalunya en Comú Podem. No sé si la diputada vol manifes-
tar el motiu pel qual l’ha presentat o aniríem directament a la votació...

Yolanda López Fernández 

Podem passar..., gràcies, presidenta; podem passar directament a votació.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Doncs, com hem fet sempre..., com hem fet amb totes les votacions, poden mani-

festar, cada grup parlamentari, quin és el seu sentit de vot, de major a menor.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, també hi votem a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya també hi votarem a favor.

La presidenta

Molt bé. Algun diputat, diputada, vol manifestar el vot diferenciat al que ha ma-
nifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap diputat, diputada que manifesti el vot diferenciat; per tant, queda 
aprovada aquesta sol·licitud de compareixença, per 21 vots a favor, per unanimitat 
dels diputats i diputades.



DSPC-C 500
10 de juny de 2020

Sessió 27 de la CTASF  13 

Sol·licitud de compareixença de Jesús Ruiz, director de l’Associació 
Assís Centre d’Acollida, perquè informi sobre l’activitat de l’entitat

356-00713/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 9, la sol·lici-
tud de compareixença del senyor Jesús Ruiz, director de l’Associació Assís Centre 
d’Acollida, davant d’aquesta comissió perquè informi sobre l’activitat de l’entitat, 
presentada pel Grup de Junts per Catalunya. No sé si la diputada portaveu vol ma-
nifestar el motiu pel qual ha presentat aquesta sol·licitud o passem directament a la 
votació...

Saloua?

Saloua Laouaji Faridi

Hi votarem a favor.
(Pausa.)

La presidenta

D’acord. Passem directament a la votació. El Grup de Junts per Catalunya ja s’ha 
manifestat, hi vota a favor. La resta de grups, si volen manifestar el sentit de la vo-
tació...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Per part de Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, a favor.

La presidenta

D’acord. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que ha ma-
nifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap vot diferenciat; per tant, aquesta sol·licitud queda aprovada, per 21 
vots a favor, per unanimitat de tots els diputats i diputades presents a la comissió.

Sol·licitud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de 
Migració de Càritas Diocesana de Barcelona, perquè informi sobre el 
Programa de migració

356-00714/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 10, la sol·lici-
tud de compareixença d’Imma Mata, cap del Departament de Migració de Càritas 
Diocesana de Barcelona, per informar en aquesta comissió sobre el Programa de 
migració, presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. No sé si vol 
manifestar el motiu pel qual ha presentat aquesta sol·licitud o passem directament 
a la votació...
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Saloua Laouaji Faridi

No..., res, perquè considerem que és un..., diguem-ne, que des de Càritas estan 
fent bona feina. S’estan abordant diferents temes en relació amb el tema de la im-
migració, especialment que hi ha diferents punts en relació amb les persones en si-
tuació administrativa irregular que no estan contemplats. I pensàvem que estaria bé 
que a nivell de la nostra comissió que s’exposés tota la feina que s’està fent i que hi 
hagi una reflexió al voltant de diferents mancances que hi ha, diguem-ne, a nivell 
del tema.

I, evidentment, hi votarem a favor.

La presidenta

Els següents grups, si volen manifestar el sentit de la votació...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Grup Socialistes, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Grup Republicà, a favor.

La presidenta

Algun diputat, diputada vol manifestar un sentit diferenciat de vot al que ha ma-
nifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap vot diferenciat; per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud de com-
pareixença, per 21 vots a favor, per unanimitat dels diputats i diputades presents a 
la comissió.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels 
perquè informi sobre la tasca acomplerta per la Fundació i presenti la 
memòria del 2019

356-00715/12

Passem al següent punt a l’ordre del dia, que és el punt número 11, la sol·licitud 
de compareixença d’una representació de la Fundació Arrels davant d’aquesta co-
missió per informar sobre la tasca acomplerta de la Fundació i perquè presenti la 
memòria del 2019, presentada pel Grup de Junts per Catalunya. No sé si la diputada 
vol manifestar el motiu o passem directament a la votació...

Saloua Laouaji Faridi

Passem directament a la votació. Hi votarem a favor.

La presidenta

D’acord. La resta de grups parlamentaris, si poden manifestar el seu sentit de 
vot...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.
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Raúl Moreno Montaña

Grup Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, a favor també.

La presidenta

D’acord. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que ha ma-
nifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap petició; per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud de comparei-
xença, per 21 vots a favor, per unanimitat dels diputats i diputades.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Roig Queralt, president de 
Càritas Catalunya, perquè presenti la memòria del 2018

356-00716/12

Passem al següent punt a l’ordre del dia, que és el punt número 12, la sol·licitud 
de compareixença del senyor Francesc Roig Queralt, president de Càritas Catalunya 
davant d’aquesta comissió perquè presenti la memòria del 2018, presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. No sé si la diputada vol manifestar el motiu o 
passem directament a la votació...

Saloua Laouaji Faridi

No, res, passem directament a la votació. Hi votarem a favor.

La presidenta

Gràcies. Ara, la resta de grups, si volen manifestar el seu sentit de vot...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Per part del Grup Socialistes i Units per Avançar, hi votarem a favor. Però també 
el que demanaria és que tant aquesta com la que hem aprovat al punt 10 es substan-
ciïn conjuntament, perquè són dos de la mateixa entitat de Càritas i del mateix tema. 
I, per tant, així ens estalviem, diguem-ne, el nombre de compareixents.

Gràcies.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, a favor també. I ens sumem a la proposta de poder fer-
les conjuntament, com abans demanava el diputat Moreno.
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La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferen-
ciat al que ha manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap petició; per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud de comparei-
xença, per 21 vots a favor, per unanimitat de tots els diputats i diputades.

Sol·licitud de compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya perquè informi de les estratègies i els objectius del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya

356-00717/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 13, la sol·licitud 
de compareixença de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya davant 
d’aquesta comissió perquè informi sobre les estratègies i els objectius del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari de Socialistes 
i Units per Avançar. No sé el grup proposant vol manifestar el motiu pel qual l’ha 
presentat o passem directament a la votació...

Pol Gibert Horcas

Breument, presidenta. Simplement, perquè hi va haver un canvi de direcció del 
SOC i creiem que és oportú que vingui la nova responsable a explicar el seu pla 
d’actuació.

La presidenta

D’acord. Doncs, ara els grups que manifestin el sentit de votació.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, també a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya, a favor.

Raúl Moreno Montaña

I el Grup Socialistes i Units per Avançar, a favor també. Ja ho han dit al principi, 
però per si de cas.

La presidenta

Perfecte. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que ha ma-
nifestat el seu portaveu? (Pausa.) No?

No hi ha cap vot diferenciat demanat; per tant, queda aprovada aquesta sol·licitud 
de compareixença, per 21 vots a favor, per unanimitat de tots els diputats i diputades.
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Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea 
d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, perquè 
informi sobre la implantació de la garantia juvenil

356-00728/12

Passem al següent punt a l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixen-
ça del senyor Jesús Quiroga Martínez, cap de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, davant d’aquesta comissió per informar sobre la 
implantació de la garantia juvenil, presentada pel Grup de Socialistes i Units per 
Avançar. No sé si volen explicar el motiu pel que l’han presentat o passem directa-
ment a la votació...

Pol Gibert Horcas

Torno a ser molt breu, presidenta. Simplement demanar..., perquè com que sa-
ben que el nostre grup ha fet un seguiment molt acurat de la garantia juvenil a Ca-
talunya, però fa temps que no sabem notícies noves i no ha vingut ningú a explicar 
al Parlament el seu seguiment. I, per tant, volem, doncs, actualitzar el coneixement  
i saber com s’ha acabat d’implementar la garantia juvenil.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Ara demanaria als grups que mostrin el seu sentit de vot.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Des de Junts per Catalunya, també a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que 
ha manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap petició de vot diferenciat; per tant, queda aprovada aquesta sol·li-
citud de compareixença, per 21 vots a favor, per unanimitat de tots els diputats  
i diputades.

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Centeno perquè informi sobre el 
seu projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat

356-00733/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 15, la sol·lici-
tud de compareixença d’Antonio Centeno davant d’aquesta comissió perquè informi 
sobre el seu projecte de vida independent per a les persones amb discapacitat, pre-
sentada pel Grup de Ciutadans. No sé si vol manifestar el grup el motiu pel que l’ha 
presentat o passem directament a la votació...
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Noemí de la Calle Sifré

Presidenta, podem passar directament a la votació.

La presidenta

Doncs ara demanaria que els grups manifestessin el seu sentit de vot.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya, també a favor.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Algun diputat, diputada vol manifestar el sentit contrari 
al que ha manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

Atès que no hi ha cap petició de vot diferenciat demanat, aquesta sol·licitud de 
compareixença queda aprovada per unanimitat, per 21 vots a favor.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Escola 
d’Administració d’Empreses Business School perquè presenti l’informe 
Perspectiva global de la mujer 2020: informe sobre la igualdad de género 
en Europa, LATAM y España

356-00743/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 16, la sol·licitud 
de compareixença d’una representació de l’Escola d’Administració d’Empreses Bu-
siness School davant de la comissió perquè presenti l’informe Perspectiva global de 
la mujer 2020: informe sobre la igualdad de género en Europa, LATAM y España, 
presentada pel Grup de Ciutadans. No sé si el grup proposant vol manifestar el mo-
tiu pel qual l’ha presentat o passem directament a votació...

Martí Pachamé Barrera

Sí; sols unes breus paraules. Aquest és un estudi de l’Strategic Research Center d’aques-
ta escola de negocis i té una visió global de quina és la situació de la dona en diferents as-
pectes. I crec que seria interessant que es pogués mostrar i que veiéssim, doncs, des de 
diferents punts de vista, la situació de la dona en relació amb l’educació, amb la societat, 
amb l’economia en general i en el món del treball.

Gràcies.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, diputat.
Ara passaríem a la votació. Demanaria als grups que manifestin el seu sentit de vot.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.
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Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, també hi votem a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Per part de Junts per Catalunya, hi votarem també a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que ha  
manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

Atès que no hi ha cap diputat, diputada que manifesti un vot diferenciat, queda 
aprovada aquesta sol·licitud de compareixença per la unanimitat dels diputats i dipu-
tades, 21 vots a favor.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial d’Economia Social Dincat perquè informi sobre el Llibre 
blanc per a la formació, l’ocupació i el treball de les persones amb 
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de 
Catalunya

356-00757/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 17, la sol·lici-
tud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial d’Economia 
Social Dincat davant d’aquesta comissió per informar sobre el Llibre blanc per a 
la formació, l’ocupació i el treball amb persones amb discapacitat i especials difi-
cultats als centres especials de treball, presentat pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. No sé si el grup proposant vol manifestar el motiu pel que l’ha presentat 
o passaríem directament a votació...

Saloua Laouaji Faridi

No, passarem a la votació. Votarem que sí. L’única cosa, pensem que s’ha de 
substanciar amb la votació anterior.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. La resta de grups, si volen manifestar el seu sentit de 
votació...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.



DSPC-C 500
10 de juny de 2020

Sessió 27 de la CTASF  20

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, hi votem a favor.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferen-
ciat al que ha manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

Veig que no hi ha cap vot diferenciat, aquesta sol·licitud de compareixença queda 
aprovada, per 21 vots a favor, per unanimitat dels diputats i diputades.

Atès que s’ha aprovat una sol·licitud del mateix sentit, se substanciarien conjun-
tament quan es doni l’oportunitat.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a gent 
gran al barri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de 
Barcelona

250-00913/12

Passaríem al següent punt a l’ordre del dia, que és el punt número 18, que és la 
proposta de resolució sobre la construcció d’una residència per a la gent gran al bar-
ri de la Maternitat i Sant Ramon, del districte de les Corts de Barcelona, presentada 
pel Grup de Ciutadans. Per defensar aquesta proposta de resolució, té la paraula la 
diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Primero de todo, que ya habíamos comentado que nos realizaremos dos autoen-
miendas in voce sobre las fechas, porque esta propuesta se presentó hace ya bas-
tantes meses y las fechas quedan un poco desfasadas. Entonces, pedimos que se 
recojan estas autoenmiendas. En relación con el primer punto, autoenmendaremos 
donde pone «primer trimestre de 2020» por «primer trimestre de 2021». Y en re-
lación con el segundo punto, autoenmendamos el año, en vez de «2020», «2021».

Dicho esto, paso a dar la explicación de la propuesta. Es una propuesta de resolu-
ción sobre una reclamación histórica del distrito de les Corts, en Barcelona, para la 
construcción de una residencia y centro de día. Es un recurso muy necesario y llevan 
reclamándolo desde hace años, muchos años en el distrito.

Recordamos que el distrito de les Corts es el segundo distrito con mayor índi-
ce de envejecimiento de Barcelona y tiene, por tanto, una alta necesidad de plazas 
públicas, tanto de residencia como de centros de día. Les recordamos también a los 
grupos que dan apoyo al Govern que el proyecto para la construcción de esta resi-
dencia y este centro de día es de 2001. Por tanto, este proyecto ya casi tiene veinte 
años de historia. Incluso tenemos declaraciones del señor Mas, en 2010, en las que 
se recoge una supuesta aprobación de este proyecto para la construcción de la re-
sidencia y centro de día para este distrito de les Corts, por un valor de 35 millones 
de euros.

Y desde nuestro grupo nos preguntamos dónde habrá ido esta inversión, dónde 
habrá ido este dinero, hacia dónde se habrá desviado esta inversión anunciada por el 
señor Mas de más de 35 millones de euros. Y está claro que a la construcción de la 
residencia de les Corts y este recurso no se ha destinado, esta inversión.

Desde Ciudadanos, tanto en el Ayuntamiento como aquí en el Parlament, con-
sideramos inaceptable el retraso de más de veinte años en la construcción de esta 
residencia y centro de día. Además, desde el Ayuntamiento tampoco pensamos que 
se ha reclamado eficientemente este recurso a la Generalitat de Cataluña. Los más 
perjudicados por esta falta de voluntad política de la Generalitat en relación con la 
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construcción de residencias son siempre los mayores y las familias, que llevan casi 
veinte años esperando la construcción de este recurso.

Y les recordamos también al Govern que la prioridad en materia de atención a 
las personas mayores debe ser atender la máxima vulnerabilidad. En personas ma-
yores la máxima vulnerabilidad son las personas en situación de dependencia, y 
estas personas en situación de dependencia necesitan urgentemente ser valoradas 
y una residencia pública o un centro de día, en algunos casos. Muchas personas si-
guen muriendo esperando en sus casas, por la larga lista de espera que tenemos en 
Cataluña para acceder a una residencia. Y desde nuestro grupo, pensamos que esto 
es urgente que se solucione.

El Govern también lleva muchos años incumpliendo la planificación de los re-
cursos en residencias. Esta planificación pasa por atender la demanda prioritaria de 
recursos, poniéndolos en los municipios o ciudades donde más se necesitan: son las 
que tienen mayor densidad de población y tienen un mayor índice de envejecimiento 
y, por tanto, una mayor demanda de plazas.

Además, en Cataluña se está tardando demasiado también en realizar las valo-
raciones del grado de dependencia, y esto también lo acaban pagando los usuarios.

A todos estos incumplimientos, actualmente hay que sumarle todas las conse-
cuencias que ha generado la crisis sanitaria en el sector de las residencias. Esto nos 
dice que debe haber cambios en el sector de personas mayores con la máxima ur-
gencia.

Desde nuestro grupo pensamos que el Govern debería tomarse en atención las per-
sonas mayores con la máxima prioridad y empezar ya, de una vez por todas, a cumplir 
tanto la planificación de los recursos como atender la demanda que existe de residen-
cias en las principales ciudades de Cataluña, y empezando por la ciudad de Barcelona.

Por tanto, en esta propuesta pedimos garantizar la coordinación y colaboración 
de los diferentes departamentos de la Generalitat para tener redactado el proyecto de 
construcción de residencia y centro de día para el primer trimestre de 2021. Y, en el 
segundo punto pedimos garantizar la puesta en funcionamiento de la residencia y cen-
tro de día, con todos sus equipamientos, durante el año 2021.

Nos posicionaremos también en relación con las enmiendas que nos ha presen-
tado Esquerra Republicana..., el Grupo Republicano y Junts per Catalunya, porque, 
una vez más, no dejan por escrito ningún compromiso en relación con la ejecución 
de este proyecto que los vecinos llevan ya esperando más de veinte años. Y, por tan-
to, no las aceptamos.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Recollim aquestes esmenes in voce que ha manifestat, 
de canviar les dates de 2020 per 2021.

Com que hi ha esmenes presentades pel Grup Republicà i Grup de Junts per Ca-
talunya, donaríem la paraula, per a defensar aquestes esmenes, en primer lloc, al 
Grup Republicà, la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. En primer lloc, dir que..., bé, que agraïm que la diputada 
Valencia hagi actualitzat les dates, diguem-ne, de la proposta de resolució, perquè 
quedava una mica atemporal.

I, respecte a les esmenes presentades, nosaltres no hem fet una altra cosa que 
presentar esmenes que puguin, diguem-ne, fer viable i possible que es pugui dur a 
terme la proposta que s’aprovi en aquesta comissió. Perquè estem acostumats que els 
companys o els diputats de Ciutadans ens porten propostes de resolució difícils de 
poder-les després complir o aterrar sobre la realitat. I per això, nosaltres proposàvem 
aquesta esmena, no?, de poder-la fer el més realista possible.
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I volem justificar una mica el nostre posicionament de la següent manera: que 
considerem que la comissió de seguiment del conveni d’inversions de la Generali-
tat a Barcelona ja va acordar fer una revisió del conveni per tal de reformular les 
places, de la mateixa manera que aquesta revisió s’ha d’emmarcar en el nou Pla es-
tratègic de serveis socials 2020-2024, el qual està..., abans de la Covid-19 estava a 
punt de ser presentat en el Parlament. Actualment, per com està la situació, tenim 
una pandèmia, el Pla estratègic de serveis socials 2020-2024 està en procés també 
d’incloure aquesta visió, diguem-ne, també de com ha afectat la Covid i com hi do-
narem també resposta.

I també, per una qüestió molt senzilla: el pla estratègic aposta pel reforç dels ser-
veis de prevenció i comunitaris, per la prevenció i promoció de l’autonomia perso-
nal i pel reforç dels serveis socials en l’entorn del domicili per evitar el retard en les 
institucionalitzacions i dels recursos finalistes.

En aquest marc del nou pla estratègic, s’incrementaran de manera progressiva co-
bertures i potenciaria les fórmules més sostenibles per al finançament de les noves pla-
ces aprofitant els recursos que ja existeixen, per tal d’augmentar la cobertura de places 
públiques, per a l’atenció de les residències i centres de dia de la gent gran de Barcelona.

Crec que per tot això que hem exposat, que no és una altra cosa que fer el més 
viable possible allò que aprovem al Parlament, dir que, tal com està redactada la 
proposta de resolució i amb aquesta esmena in voce que ha fet la diputada Valencia, 
nosaltres ens abstenim en la votació d’aquest punt.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per defensar les esmenes presentades per part del 
Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres pensem com a Junts per Cat..., aquesta pro-
posta de resolució, a més a més, imagineu que es va posposar i, a més a més, ara 
coincideix amb un moment especial, amb un moment que estem vivint en relació, 
diguem-ne, amb tot lo que va passar amb el tema de la Covid-19 i els greuges que 
van patir totes les persones que estan en les residències. Això ens suposa també una 
nova reflexió sobre la situació, sobre el model, sobre com fem les coses, com atenem 
la nostra gent gran. I penso, per això, també s’ha de revisar el projecte en si mateix 
d’aquesta residència.

Evidentment que és un projecte que fa vint anys que està sobre la taula; ha patit 
els seus greuges també perquè va coincidir amb el tema de la crisi econòmica. I a 
aquest nivell, em sap greu, diguem-ne, o..., lo que és la posició dels nostres com-
panys de Ciutadans, que no va haver-hi una disponibilitat per a la negociació, perquè 
en cap moment nosaltres..., en les nostres esmenes hi ha constància de que hi ha un 
compromís per continuar amb el tema i sobretot que a nivell de l’ajuntament com a 
nivell de la Generalitat ja s’està treballant, hi ha un pla estratègic. O sigui, que aquí 
hi ha tot un treball en marxa per posar, diguem-ne, en pràctica aquest tema. I per 
això, no acabem d’entendre la falta de disponibilitat perquè hi hagi un consens con-
junt i puguem aprovar-la conjuntament.

Sembla que alguns volen aprofitar la situació per tenir un tipus, diguem-ne, de 
protagonisme sobre un tema que és molt humanitari, un tema del moment, un tema 
molt delicat. Com a Junts per Catalunya ens abstenim, però queda clar que nosaltres 
pensem que és un projecte que s’ha de posar en marxa.

Ens sembla bé el canvi que va haver-hi de la data del 2020 al 2021, perquè és evident 
que a nivell del 2020 queda la cosa inviable. I de totes maneres, diguem-ne, en aquest  
sentit ens aferrem a que el Pla estratègic del 2020-2024 ja s’està treballant en  
aquest nivell.

I res més.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Socialistes i 
Units per Avançar per a manifestar la seva posició. Dono la paraula al diputat Raúl 
Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs el nostre grup parlamentari votarà a favor d’aquesta 
proposta de resolució per diferents motius: perquè, efectivament, el que ve a demos-
trar, un altre cop, és la manca de places residencials del conjunt de Catalunya, en 
aquest cas, de la ciutat de Barcelona, que per una qüestió de població, tot i tenir més 
places residencials, encara té unes necessitats superiors per poder fer-les efectives per 
al conjunt de la ciutadania que les necessita. Entre altres coses, perquè aquest és un 
projecte, com bé s’explica al principi, que ve de lluny. El solar on s’ha de construir 
aquesta residència i que és propietat de l’Ajuntament de Barcelona ja es va cedir a la 
Generalitat de Catalunya l’any 2010. Per tant, fa deu anys.

Es va aprovar un acord, un pressupost per a la construcció, per al manteniment, 
per al projecte, etcètera. Fins i tot està recollit com a esmena en els pressupostos, i 
acceptada com a esmena en els pressupostos. Per tant, considerem, en la línia que 
demana l’esmena que fa, en aquest cas, Esquerra Republicana, perquè Junts per Ca-
talunya s’acaba d’abstenir, diguem-ne..., una mica estrany, eh? Però, en tot cas, en el 
sentit de l’esmena, nosaltres considerem que no cal revisar res, és a dir, ja està tot 
revisat. A més a més, no és una proposta que no es pugui complir, és a dir, hi ha un 
acord, hi han els recursos, hi ha l’esmena recollida en els mateixos pressupostos i, 
per tant, el que cal és dotar-la econòmicament. I no creiem que la revisió, des del 
punt de vista del nombre de places o de la reformulació de la residència, hagi estat 
un acord pres amb l’Ajuntament de Barcelona. A nosaltres no ens consta que hi hagi 
aquest acord. I, en tot cas, no es podria utilitzar com a excusa per intentar trobar més 
temps o dilatar més encara aquesta situació, com tampoc és excusa el fet de que el 
pla estratègic no estigui fet.

Mirin, les necessitats de la ciutat de Barcelona, com d’altres ciutats de Catalu-
nya, són fàcils de trobar. I amb aquest pla estratègic portem ja uns quants anys. I els 
plans estratègics, si es fan com es feien abans, el que no ens diran és quin nombre 
de places necessita cadascuna de les localitats, sinó quines comarques són més o 
menys prioritàries. I després, a més a més, si mirem el creixement de les places re-
sidencials, tampoc tenen res a veure amb els plans estratègics anteriors.

Per tant, el que nosaltres volem és determinació per part del Govern. Celebrem 
aquesta presentació d’aquesta proposta de resolució. El nostre grup parlamentari hi 
votarà a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn, per manifestar la seva posició, del Grup 
de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula la diputada Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. Brevemente, votaremos a favor de la moción. Creemos que 
ya es hora que el Govern recoja la reivindicación de los vecinos, una propuesta que se 
ha aprobado aquí también en el Parlament. Por lo tanto, creemos que es reiterar en el 
debate y que es muy necesaria la construcción de la residencia.

Nuestro voto será a favor.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Molt breument, per explicar el sentit del nostre vot, que serà 
positiu.
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La proposta de resolució il·lustra, en l’exposició de motius, com ens trobem da-
vant d’un barri, d’un districte, millor dit, de les Corts que es troba infradotat quant 
a residències de gent gran, on ha existit, a més, històricament, una reivindicació per 
part de les diferents associacions veïnals sobre la qüestió, no únicament residència 
de gent gran, sinó centre de dia.

També volem fer avinent, no com una discussió lingüística, sinó perquè no hi 
hagi equívocs: la proposta de resolució situa correctament que vol la ubicació al dis-
tricte de les Corts; fa referència al carrer Benavente. I nosaltres ens estimaríem més 
que hagués posat la denominació correcta, que és la de Benavent, per no anar a una 
errada, perquè tenim un altre carrer que és Jacinto Benavente, que si no el situem 
malament, està a Sarrià - Sant Gervasi.

I no volem generar una discussió, de veritat, lingüística, sinó perquè, a més, es 
posa bé a la proposta de resolució que és al districte de les Corts.

I per darrera qüestió, també pensem que és com molt adient que si al districte 
tenim una altra residència que es situa a l’oest, doncs, aquesta s’ubica a l’est. També 
són qüestions que hem de pensar, sobretot quan parlem de gent gran, que tinguem 
una distribució mínimament racional quant a les residències de gent gran.

Per tot això, hi votarem a favor. Si bé no ens volem oblidar que no consta expres-
sament una aposta per la gestió pública que nosaltres defensem.

I també fem una referència, que nosaltres acceptem les esmenes in voce que 
s’han fet en relació amb la proposta de resolució.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé; per també anunciar el nostre vot a favor d’aquesta proposta de re-
solució.

No és nova ni tampoc..., «nova» en el sentit de que és una proposta de resolució 
que demanava la construcció d’una residència. Al llarg de la legislatura n’hem vist 
moltes altres, també en diferents indrets, en tot cas, molt a prop de Barcelona. I, per 
tant, desmentir un dels arguments que s’han utilitzat per no donar-li suport, que és 
l’oportunitat, no? És una proposta de resolució presentada al juliol de l’any passat, 
quan no havia sigut un any tant de crisi com la que s’està vivint en aquest moment; 
per tant, no té absolutament res a veure, aquesta proposta de resolució, amb la situa-
ció que estem vivint.

I, després, una segona qüestió: ens demanava consens, jo crec que el consens hi 
és. De fet, fa deu anys que hi ha aquest consens. El problema és que algú no ha com-
plert els compromisos que en el seu moment va adquirir, no? Per tant, crec que és 
obligat no només donar suport a aquesta proposta de resolució, sinó exigir al Govern 
que compleixi aquells acords que va adoptar en el seu moment.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que la diputada proposant ja s’ha manifestat en la 
seva intervenció sobre la posició de les esmenes, no sé si vol dir alguna cosa...

Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; voldria demanar la paraula més que res per contradiccions del Grup de Junts 
per Catalunya, de la diputada Saloua Laouaji.

La presidenta

Endavant, diputada.
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Elisabeth Valencia Mimbrero

Sí; en relación con su intervención, comentarle que para que haya negociación 
previamente tiene que haber una llamada por parte de su grupo. Y su grupo ni me 
ha llamado. Por tanto, su predisposición ha sido nula.

Sí que es verdad que nosotros hemos negociado con la diputada de Esquerra Re-
publicana y hemos intentado llegar a un acuerdo, pero ha sido imposible, porque no  
hemos podido adquirir, por parte de su grupo, ningún compromiso en relación ni 
con la redacción del proyecto de la residencia y centro de día ni con la ejecución del 
proyecto.

Por tanto, claro, ningún compromiso después de veinte años…, esto ni lo pode-
mos aceptar nosotros, ni lo pueden aceptar los vecinos de las Corts.

Y, aparte, también quería comentar que ellos, los grupos de Esquerra Republi-
cana y Junts per Catalunya, entran en contradicción incluso con sus propios grupos 
en el distrito, que no paran de pedir la construcción de este recurso en el distrito 
mientras se abstienen en el Parlament. Nos parece incongruente y les pedimos que 
se aclaren, que aclaren su posicionamiento en la ciudad de Barcelona también.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gracies, diputada.
Ara passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució. Els grups ho han 

manifestat a les seves intervencions. No s’ha demanat cap votació separada als dos 
punts. Quedarà plasmada l’esmena in voce que ha fet el Grup de Ciutadans de can-
viar la data del 2020 per la del 2021. I passaríem a la votació.

Si els grups volen manifestar, perquè en quedi constància, el seu sentit de votació...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, hi votarem a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, ens abstenim.

Saloua Laouaji Faridi

Des de Junts per Catalunya, ens abstenim.

La presidenta

Algun diputat, diputada vol manifestar un vot diferenciat al que han manifestat 
els seus portaveus? (Pausa.)

No hi ha cap petició de vot diferenciat; per tant, aquesta proposta de resolució 
queda aprovada per 11 vots a favor, dels grups de Ciutadans, Socialistes i Units per 
Avançar, Catalunya en Comú Podem, CUP - Crida Constituent i Partit Popular, i 10 
abstencions, dels grups Republicà i Junts per Catalunya.
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell

250-01043/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució..., el 
punt número 19, la proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell, que substanciarem el debat conjuntament amb la propos-
ta..., el punt número 20, que és la proposta de resolució sobre l’activació immediata 
del Centre de Formació d’Automoció de Martorell, presentat pel Grup de Catalunya 
en Comú Podem. Els punts 19 i 20, en substanciarem el debat conjuntament en un 
únic punt i la votació la farem separada.

En primer lloc, dono la paraula, per defensar aquesta proposta de resolució, al 
Grup de Ciutadans, al diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, presidenta. Bé, un cop més, i em temo que no serà, malauradament, 
l’últim, portem a aquesta comissió la situació del Centre de Formació Professional 
de Martorell. Com podem veure, la proposta té data del 13 de novembre del l’any 
passat, i la veritat és que el mes calent continua sent a l’aigüera. Sempre hem defen-
sat el caràcter, el valor estratègic d’aquest centre. Em deuen haver sentit dir moltes 
vegades que aquest centre dona sentit no solament a les necessitats educatives d’al-
guns joves i que tenen ambicions d’inserir-se en el món laboral mitjançant una via 
que té un èxit demostrat i que és demostrable arreu d’Europa; que la formació pro-
fessional, també ho he dit moltes vegades, la formació professional dual és el mi-
llor sistema per combatre l’atur juvenil i que, a més, és la millor forma d’arrelar la 
indústria al territori.

Malauradament, hi insisteixo, aquests dies podem comprovar els efectes de les 
polítiques a curt termini i de curta mirada. Malauradament, tenim el cas de Nissan 
com a exemple del que està passant. Podem comprovar que a molts ens això que ens 
temíem ha acabat succeint. No podem culpabilitzar, no seria just, que els problemes 
del sector de l’automoció deriven de la política d’ensenyament professional a casa 
nostra, però sí podem afirmar, sense tenir por a equivocar-nos, que són un element 
coadjuvant a que hagi succeït.

Aquest centre era –i esperem que encara sigui– la millor forma de preparar mà 
d’obra qualificada, que és la que precisament necessita el sector de l’automoció: gent 
formada a casa nostra, per a la indústria de casa nostra. Formar gent per adquirir 
les habilitats i la formació ad hoc que necessiten les empreses, ja que elles mateixes 
formen part del procés educatiu.

Aquesta proposta de resolució va ser presentada després de conèixer, el 12 de no-
vembre, que la licitació del centre havia quedat, un cop més, deserta. La conselleria 
no va poder convèncer cap empresa per assumir la seva gestió i, set mesos després, 
continuem igual.

És cert, i segur que em diran que la crisi de la Covid-19 ho ha aturat tot, però els 
he de dir que, precisament, per contribuir a reduir l’impacte de la crisi econòmica, 
són més necessàries que mai les polítiques actives d’ocupació. I també estic segur 
que em diran que el Ministeri de Treball i Economia Social ha retallat un 55 per  
cent els fons assignats. I és cert. I encara que és cert que no és la millor forma de 
solucionar, a mitjà i llarg termini, els entrebancs contra la formació professional, 
precisament no és menys cert que el problema que ens ocupa ve de molt més temps, 
que no és d’ara, que ja fa molt temps que aquest tema està damunt de la taula. O més 
ben dit, anant d’una taula a una altra, i sense que ningú accepti la responsabilitat de 
tirar-ho endavant.

Vàrem presentar aquesta proposició per veure si es podia accelerar el camí llarg 
i tortuós de la seva licitació, però set mesos després, encara que avui la veiem aquí i 
que s’aprovi, tampoc creiem que es canviï el pas que fins ara hem portat. 
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En la nostra proposició inicial demanàvem, ja ho veuen, que es licités un al-
tre cop, abans d’un mes, sobretot perquè els plans educatius que han de conformar 
l’oferta d’aquest centre s’han de preparar amb el temps suficient. I en l’altra proposta 
veurem que..., bé, que encara es pensa que el 2020 podrem fer alguna cosa. La veri-
tat és que el 2020 jo no crec que, ara mateix, estigui preparat res.

Esperem amb candeletes la compareixença que avui hem aprovat de la direc-
tora del Servei Públic d’Ocupació per veure si ens aclareix més coses al respecte, 
no? Perquè, doncs bé, per presentar l’oferta durant el 2020-2021, hauria ja, en certa 
manera, d’haver-se avançat en moltes coses. Estem al juny i la veritat és que no cre-
iem que el 2020-2021 hi hagi oferta educativa. A molts ens sorprendrà, i esperem, 
precisament, aquesta compareixença perquè..., doncs bé, que ens pugui donar llum 
al respecte.

Ara fa un any parlàvem que s’havia perdut molt de temps i que l’adjudicació de-
finitiva del SOC semblava que posava termini a les lluites entre la conselleria d’Em-
presa i la de Treball i que, per fi, al curs 2021 hi hauria una ocupació acceptable al 
centre educatiu.

Jo vaig dir aleshores, en aquella ocasió, en una proposta d’un altre grup, que sort 
en tindríem si estiguéssim en funcionament per al curs 2021, atès que els programes 
es preparen, com ja he comentat, amb un any d’antelació. Un altre cop, com al co-
mençament, el més calent és a l’aigüera.

Hem acceptat dues esmenes del Grup Parlamentari Republicà, i agraeixo el 
bon to que hi ha hagut i les ganes de tirar endavant la proposta. Jo soc conscient, 
nosaltres som conscients de que..., estar d’acord en que recursos tan costosos com 
aquest centre de formació professional no es poden quedar ociosos. És un malba-
ratament del centre, el seu aprofitament social i econòmic, i frustra les aspiracions 
de molts joves que veuen en aquest centre un camí per integrar-se dins la societat, 
aportar un valor i sentir-se útils i ben valorats.

Em consta que no donaran suport al segon punt, però el dono ja per bo, ja que la 
substitució davant del SOC té tot el regust d’assumpció de responsabilitats. I sembla 
que pot ser un element corrector de la gestió de l’antiga responsable.

I pel que fa als milions oblidats del Fons Social Europeu i pel que fa la incapa-
citat per adjudicar la gestió del centre de formació professional, ha estat ben accep-
tada. 

Hem eliminat la referència temporal d’un mes, ja que era extemporània. Ja s’ha 
perdut tot el seu sentit, donades les condicions actuals en les que ens trobem i per la 
tensió que es viu pels socis del mateix Govern.

I per al 2021 ens temem que tampoc tindrem una sortida efectiva a les necessi-
tats formatives de tots els implicats: joves, empreses i sector formatiu. I és una altra 
ocasió perduda per rellançar un sector en què ara precisament amb la més que se-
gura marxa de Nissan de casa nostra sembla necessari més que mai: elements d’an-
coratge a les empreses. Tenir ara a l’abast mà d’obra qualificada és segurament el 
més important de tot.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. 

Proposta de resolució sobre l’activació immediata del Centre de 
Formació Professional d’Automoció de Martorell

250-01068/12

Atès que l’altra proposta de resolució té el mateix sentit, l’ha presentat el Grup 
de Catalunya en Comú Podem, per a defensar-la té la paraula la diputada Yolanda 
López.
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Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. Antes de nada quisiera…, como esta propuesta de resolu-
ción..., tanto la anterior, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, como esta van 
encaradas al sector de la automoción, quisiera mostrar el apoyo de nuestro grupo 
parlamentario, Catalunya en Comú Podem, a los trabajadores de Nissan. Y decirles 
que estaremos junto a ellos en su lucha para que Nissan no cese su actividad indus-
trial en Cataluña.

Bueno, se hace cada día que pasa más necesario que entre en funcionamiento el 
Centro de Formación Profesional de Automoción de Martorell. Un centro que, para 
nosotros, tiene que ser modelo de la transición del sector y un centro tecnológico 
puntero de formación. Siendo el Centro de Formación Profesional de la Automoción 
un recurso de carácter estratégico, lleva cinco años con un rendimiento mínimo de 
trabajo. Creemos que es responsabilidad del SOC elaborar y poner en práctica un 
plan de urgencia que suponga el fin del bloqueo actual.

Esta propuesta de resolución recoge las demandas de sindicatos y de los profe-
sionales del sector de que el Govern haga frente a su responsabilidad y lo active lo 
antes posible con los recursos e instrumentos ya existentes, y así poder garantizar a 
empresas y a los trabajadores del sector.

También me posicionaré ya sobre la esmena que ha presentado el Grupo Parlamen-
tari Republicà y de Junts per Catalunya. Agradecemos el tono y la buena disposición, 
en especial del diputado Jordi Albert, para transaccionar la esmena 1, del punto 3, de 
nuestra propuesta de resolución. Si me permiten, para que la recoja así el acta, la leeré. 
Quedaría al fin así: «Garantir que el Centre de Formació Professional d’Automoció de 
Martorell ampliï de manera significativa la seva oferta formativa, en cooperació amb 
altres centres i empreses, durant el 2020.»

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que hi ha esmenes presentades a les dos propostes 
de resolució pels mateixos grups, donaria la paraula als grups corresponents per a 
la defensa d’aquestes esmenes. En primer lloc, pel Grup Republicà. Té la paraula el 
diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. Precisament, com que estem parlant del Centre de For-
mació Professional de l’Automoció de Martorell, doncs, també, igual que ha fet la 
diputada López, enviar una abraçada als companys i companyes de Nissan; treba-
lladors i treballadores que ara mateix estan defensant els seus llocs de treball i que 
estan en mobilització constant i permanent. Ahir a la nit, la darrera mostra també a 
Barcelona. I, per tant, ho saben, ho saben perquè ho hem parlat moltes vegades, però 
suport actiu per part del nostre grup i per part d’Esquerra Republicana.

Agrair, abans de res, el to i la negociació que hem tingut, tant amb el diputat Pac-
hamé com amb la diputada López. Sempre és bo que tinguem aquesta voluntat de ne-
gociació i d’arribar a l’acord. I, per tant, doncs, agraïm que s’hagin acceptat les dues 
esmenes que vam proposar per part del Grup de Ciutadans. I també agrair l’acord de 
transacció al qual hem arribat amb el grup dels comuns respecte a la seva proposta 
de resolució.

La primera esmena, bé..., ja s’ha explicat: nosaltres retiràvem el tema de que el 
concurs es pogués fer abans d’un mes. Lògicament, els fets i els esdeveniments han 
canviat moltes perspectives, i encara tenia més motiu fins i tot que en el moment 
en què la vam presentar respecte a l’altra esmena, en aquesta proposta de resolució 
de Ciutadans. Nosaltres el que posàvem en dubte era aquesta part final de la rela-
ció entre el món acadèmic i les empreses. Com bé se sap i com bé s’ha mencionat 
anteriorment per les paraules que m’han precedit, doncs, el SOC és qui en té prin-
cipalment la gestió i la responsabilitat. En aquest sentit, per tant, en el marc del Pla 
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de desenvolupament de les polítiques d’ocupació, aquest centre de formació profes-
sional és un eix important.

I, per això, considerar..., perquè s’ha fet ja referència, precisament, a les actua-
cions ocupacionals. I, per tant, doncs, la nostra esmena anava en aquesta línia de 
ser realment fidels a com s’està gestionant. I, de fet, en la mateixa Llei 13/2015, del 
SOC, aquí ja també tenim un àmbit de concertació territorial i un àmbit de relació 
territorial que queda ben expressat amb els sindicats, amb les mateixes empreses, 
amb les entitats significatives al territori, i, per tant, un àmbit de diàleg social des-
tacat que ja estava reconegut. I per això, consideràvem que era important que es tin-
gués en compte aquesta esmena.

Respecte a la proposta de resolució, també, dels comuns, bé, estàvem d’acord en 
la base essencial. De fet, si mirem la nostra esmena respecte a la seva proposta, la 
diferència no era tan significativa, només en la via temporal i també en la voluntat 
per part, també, del nostre grup de que el Govern garanteixi aquesta oferta forma-
tiva. És evident que és un punt transcendent, és a dir, que el Centre de Formació 
Professional d’Automoció de Martorell, doncs, ha de ser un element important en 
aquest clúster, i també en aquesta nova transició i en aquest canvi de model en l’àm-
bit de l’automoció. I, per tant, doncs, estem contents de que s’hagin acceptat aques-
tes esmenes.

En aquest sentit, votarem a favor de tots els punts de la proposta de resolució dels 
comuns i votarem a favor dels punts 1, 3 i 4 de la proposta de resolució de Ciutadans 
i en contra del punt 2, on aquí sí que vull esmenar la plana al diputat Pachamé, per-
què no fem la mateixa interpretació que fa ell respecte a aquest punt i respecte als 
canvis en el Servei d’Ocupació de Catalunya. Per tant, doncs, esmenar-li la plana, 
perquè no estem d’acord en que hi hagi una relació directa entre una qüestió i l’altra.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn per defensar les esmenes presentades del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Atès que la porten dos diputats diferents, 
si es volen partir el temps, doncs, ho poden fer. Són la diputada Mònica Sales i el 
diputat Lluís Font. Quan vostès vulguin...

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. Bé; bon dia a totes i a tots. En primer lloc, permetin-me 
que faça també un agraïment als serveis informàtics, que ens permeten, una vegada 
més, desenvolupar la nostra tasca de diputats i diputades, tant a les comissions, amb 
aquest sistema, com també al Ple, amb la facilitació del vot telemàtic.

Presidenta, si li sembla, jo mateixa faré la intervenció de les dues propostes de 
resolució, malgrat nosaltres ens havíem repartit les tasques, com vostè mateixa ha-
via esmentat.

Ara ho deia el diputat Jordi Albert, en relació amb la primera proposta de resolu-
ció, que després de l’acceptació de les esmenes, el nostre vot serà favorable als punts 
1, 3 i 4 i en contra del segon.

Hi ha una nova proposta de gestió i explotació del Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció de Martorell per oferir els seus serveis, després d’un acord de 
govern en què han participat diferents departaments de manera transversal: Presi-
dència, Educació, TASF, Empresa i Coneixement.

Aquest tema és transcendental i per això cal no prendre decisions de manera pre-
cipitada, perquè és un projecte rellevant per al nostre país. I és molt important que 
els esforços se centren en seguir treballant per trobar una sortida a la gestió, amb el 
compliment de l’acord de govern que hi ha establert.

I deixant de banda aquest tema específic del centre de Martorell i tenint en comp-
te també la formació professional de manera general, com recull aquesta proposta 
de resolució, convé apuntar que hi ha un treball interdepartamental que s’està duent 
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a terme per crear i articular l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professi-
onals de Catalunya, que sabem que és també un tema cabdal.

En relació amb la segona proposta de resolució que havia treballat el diputat  Lluís 
Font, estic convençuda que ell també faria un agraïment als diputats i diputades  
que han fet possible aquesta transacció que ens permet el vot favorable a tots els 
punts, tenint en compte que també és important vetllar per aquesta oferta formativa 
d’aquest centre de formació professional.

I, si m’ho permeten, abans d’acabar aquesta proposta de resolució, que també 
fa referència a l’automoció, tal com ha fet vostè mateixa, presidenta, a l’inici de la 
seua intervenció, com han fet altres diputats que m’han precedit en la paraula, des 
de Junts per Catalunya el nostre suport als treballadors i a les famílies de la Nissan.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn, per defensar la seva posició, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Agrair a Ciutadans i al grup dels comuns que presentin 
aquesta proposta de resolució sobre el centre d’FP de l’automoció.

I jo he perdut el compte de quin número de proposta deu ser de les que he vist al 
Parlament. He volgut fer el compte, eh?, els ho dic seriosament, he comptat quantes 
n’hi havia presentades..., no m’ha donat temps, he hagut de demanar ajut als recur-
sos del Parlament perquè em diguin quantes n’hi ha..., n’han presentat. Jo crec si dic 
una desena, diguem-ne, no em quedo curt, segurament, sobre el que hem vist amb 
aquest centre de formació.

El nostre grup donarà el seu vot a favor a les dues propostes, evidentment, no pot 
ser d’una altra manera. Però està bé dir algunes coses sobre aquest centre de for-
mació de l’automoció que no per reiterades, diguem-ne, crec que siguin sobreres en 
aquest moment.

Aquí hi ha un problema de fons que hem viscut durant molts anys, i és que no 
hi ha acord sobre com gestionar aquest centre de formació. I ho hem vist, aquesta 
picabaralla l’hem vista durant anys, entre Educació, entre Empresa, entre Treball. 
I aquí, doncs, encara seguim instal·lats en una licitació que va quedar deserta, molt 
criticada pel clúster de l’automoció, amb el qual també vull dir que la concertació, 
en aquest cas, no està funcionant correctament. Perquè el clúster de l’automoció està 
criticant la licitació durament. I, diguem-ne, alguna part de raó deu tenir quan es-
tem on estem.

I fa set mesos que va quedar la licitació deserta i aquí estem encara avui en dia 
sense saber ben bé què farem amb el centre. Hem demanat explicacions sobre quin 
model es vol i de quina manera es vol gestionar aquest centre i encara no ho sabem. 
I, per tant, estem a expenses a que se’ns digui el què.

Aquí també es vol desvincular la sortida de l’exdirectora del SOC d’aquesta ges-
tió. Jo no dic que sigui per això, però estic segur que també és per això, el seu canvi, 
entre altres, segurament, entre altres gestions..., bé, que creu el conseller o qui sigui 
que no s’han fet correctament.

També s’ha de dir que portem sis anys parlant sobre aquest tema, que fa temps 
que hi ha un centre de formació construït, preparat per fer formació, i no només 
formació a joves, com deia el diputat Pachamé, que, evidentment, també, sinó for-
mació de reciclatge en un sector com és el de l’automoció, que tots sabem el canvi 
que està vivint, que estem vivint el canvi al carrer ara mateix. Nosaltres... i, evident-
ment, doncs, cal saludar els companys de la Nissan que estan lluitant pel seu lloc de 
treball. Però cal fer molt més que acompanyar-los quan estan ara mateix al carrer; 
cal posar mesures sobre la taula perquè això no passi. I si passa, tenir elements com 
aquest centre per poder reconduir aquesta gent, reformar-la, reciclar-la i preparar-la 
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per a l’automoció que ens està venint a sobre. No és la del futur, és la que ja tenim 
a sobre. Perquè estem parlant de que volem portar models elèctrics i anar cap a un 
cotxe elèctric aquí a Catalunya, però tenim un centre de formació que podria capa-
citar els treballadors, quant a aquest nou model productiu, i que no l’estem fent ser-
vir. I que tenim catorze mil places de gent que es podria formar cada any en aquest 
centre i no les estem fent servir.

Per tant, evidentment que l’FP dual és molt important i en el sector de l’automo-
ció o la indústria és molt important. Reciclatge de molts treballadors que tenim a la 
indústria de l’automoció, amb cinquanta anys, que ens coneixem tots plegats, que 
tenen un perfil difícil de recol·locar i que podem reciclar a través d’aquest centre de 
formació, és vital. I en la meva darrera intervenció sobre aquest tema ho vaig dir i 
no tenia coneixement, diguem-ne, del que passaria, però vaig dir: «Que no lamen-
tem no tenir aquest centre de formació d’aquí a un temps.» Doncs ho estem lamen-
tant, avui mateix. Tenim una constructora que està marxant i tenim un centre que 
podria donar sortida a una part d’aquests treballadors o preparar-los millor per al 
seu futur i no està en marxa.

Per tant, és evident que aquest tema és un tema molt greu. Ho vaig dir l’altre dia 
també al Ple del Parlament. És el nostre aeroport de Castelló particular. Tenim un 
centre de formació meravellós, d’elit, que havia de ser d’excel·lència, no només per a 
Catalunya, ho recordo, havia de ser d’excel·lència per a tota la regió, que també era 
Aragó, València en el seu origen, no?, de referència, d’excel·lència, en temes d’auto-
moció, i el tenim aturat, amb una amenaça constant dels constructors del sector de 
l’automoció de muntar el seu propi centre paral·lel a aquest. Per la qual cosa, vull 
dir..., em falten paraules per expressar, diguem-ne, la indignació davant d’aquest 
tema.

I jo espero que, a part d’aprovar i dir que ho farem i tot plegat, doncs, evident-
ment, que el Govern ho faci. Perquè de resolucions com aquesta n’hi han aprovades, 
doncs, com deia, segurament una desena. Però esperem que, en comptes de por-
tar-les aquí i anar-les modificant, perquè amb el temps que ha passat tot va canviant, 
puguem un dia quedar tots plegats i celebrar que el centre està en marxa, el puguem 
visitar ple d’alumnes. I que, per tant, veiem, doncs, que de resolucions no fa falta 
fer-ne cap més i que ja hi ha acció en aquest centre de formació.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Primer, per manifestar absolutament el que és expressió d’ir-
racionalitat. I que tinguem els recursos que hem disposat en la construcció d’aquest 
centre, fins i tot en la preparació, per al mateix funcionament d’aquest centre, vull 
dir, no és que tinguem allà una pura construcció, si és que ho tenim tot preparat, 
pràcticament, i que portem tots els anys que portem sense tenir una alternativa efec-
tiva, evidentment, ens hauria de provocar molta reflexió, sobretot si pensem que 
estem parlant d’ocupació, estem parlant d’indústria, o d’una promoció d’indústria, 
i estem parlant de formació. Vull dir, són tres elements que realment n’hem parlat 
molt. I en aquest centre s’expressa, doncs, segurament una de les realitats més irra-
cionals que, des del punt de vista de la gestió, hem tingut al país en els darrers anys.

Dit això, nosaltres farem abstenció a les dues propostes de resolució. I volem ex-
plicar per què farem abstenció. I volem explicar, fins i tot per si algun grup o sub-
grup parlamentari vota votació separada..., o demana –perdó– votació separada, 
quin és el nostre posicionament sobre cadascun dels punts.

Nosaltres quan es planteja a la proposta de resolució 19 o del punt 19 de l’ordre 
del dia d’avui, que insta el Grup de Ciutadans, al punt 1, concurs de licitació, sem-
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pre hem dit que estem per la gestió directa. I, per tant, en relació amb la mateixa 
votaríem en contra.

Al segon punt, que parla de depurar responsabilitats, doncs, certament nosaltres 
hem utilitzat alguna vegada també el verb «depurar», eh?, no ens en volem amagar. 
I pensem que de vegades s’ha de depurar. Però pensem que la situació que s’ha ge-
nerat en aquell centre és de responsabilitats compartides i potser el terme «depurar» 
no és el més adient, i faríem abstenció.

Sí que votaríem a favor del tercer dels punts de la proposta de resolució de Ciuda- 
danos, que és la que demana recursos necessaris. Hi estem absolutament d’acord.

I en relació amb el quart dels acords, encara que hi ha hagut una transacció on 
s’elimina la referència de «món acadèmic i empreses» –ho hem entès així, eh?, que 
hi havia hagut aquesta transacció–, nosaltres continuaríem votant-hi en contra, per-
què que es mantinguin agents socials i agents econòmics ve a situar novament la 
mal anomenada «col·laboració publicoprivada», que té poc de col·laboració i té molt 
de privatització. I no és que no vulguem col·laborar o cooperar amb empreses –des-
prés, en la proposta de resolució dels comuns farem un vot diferenciat quan es parla 
expressament de cooperar–, sinó que el que no volem, evidentment, és que la gestió 
es doni per part d’empreses privades.

Entrant a la segona de les propostes de resolució: sobre el primer dels punts 
–i estem parlant ara de la que és proposada pel Grup de Catalunya en Comú Po-
dem–, nosaltres faríem abstenció, perquè, de l’acord de 9 d’abril, al final, l’operador 
integral en el que està pensant també és en una gestió indirecta, una gestió privada.

Sobre el segon dels punts, el que parla d’aliances d’acord amb altres empreses i 
centres, en aquest sentit, sí, nosaltres hi votarem a favor. Perquè, hi insistim, no es 
tracta de que no col·laborem ni cooperem amb empreses, cooperar i col·laborar amb 
empreses; una altra cosa és qui porta la gestió del centre.

Sobre el tercer punt, que és el que fa referència a que estigui operatiu el 2020 
i que ha estat transaccionat en relació amb mantenir «cooperant amb empreses» i 
d’una manera diferent a com es situava inicialment, nosaltres hi votaríem a favor.

I sobre el quart dels acords, nosaltres hi votarem en contra, perquè el finançament 
del centre, al final, s’atribueix també a quotes que haurien de pagar els treballadors. 
I nosaltres voldríem que aquest centre fos un centre d’ensenyament gratuït, més en-
llà que fos de formació. I, per tant, si es demana que l’aportació sigui també de quo-
tes dels treballadors, i més enllà que s’estigui pensant en l’atribució indirecta de la 
quota de formació de les nòmines, que potser s’està pensant en això, que en podríem 
parlar, efectivament, si del que es parla és que aportin els treballadors, evidentment, 
nosaltres no hi podem estar a favor.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Fa ja fins i tot una mica de vergonya tornar a parlar del Cen-
tre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell, perquè la veritat és que 
estem fent el ridícul. Pensem..., o afirmem que el Govern queda malament, però 
nosaltres també quedem malament, perquè cada dos per tres, com deia el diputat Pol 
Gibert, estem aprovant propostes, estem aprovant mocions, i el problema continua 
encallat. I exactament jo crec que és l’exemple d’allò que no hauria de passar mai 
en una administració.

Hi han dos coses que a la ciutadania li costa d’entendre, no? Una és que diferents 
administracions tinguin picabaralles per qüestions importants. Ho estem veient, per 
exemple, ara amb l’emergència sanitària, on la ciutadania no acaba d’entendre com 
una administració no s’entén amb una altra administració, o va en un altre sentit. 
I que, al final, pot tindre la seva raó de ser des del punt de vista..., perquè partits di-
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ferents i projectes polítics diferents, defensen posicionaments diferents, no? Però el 
que ja és inconcebible és que dintre d’una mateixa administració, en la qual hi ha 
un sol govern, hi hagin punts de vista diferents en funció del departament d’aquesta. 
I el problema del Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell és 
aquest: les discrepàncies entre Ensenyament, entre Treball i entre Empresa. I això 
no pot continuar d’aquesta manera. 

Tenim una inversió importanteta i que no s’està rendibilitzant, i que, mentrestant, 
anem perdent pistonada en el sector de l’automoció. I tenim una infraestructura, 
doncs, que no està sent lo eficient que hauria de ser i que no està rendibilitzant so-
cialment ni econòmicament, ni des del punt de vista laboral, ni laboralment l’esforç 
que es va realitzar al seu moment. I, per tant, volia posar en evidència aquesta situa-
ció que, em sembla que és perquè tots plegats ens aclarim, no?

I, per tant, el nostre grup donarà suport, sense reserva, a tots els punts que es 
plantegen en les dues propostes.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, s’han manifestat ja sobre les esmenes i també la 
transacció a què s’ha arribat en les dues propostes de resolució, però no sé si els 
grups proposants volen dir alguna qüestió... Diputat Pachamé o diputada Yolanda 
López, si volen dir alguna qüestió..., si no, passaríem directament a la votació.

Martí Pachamé Barrera

Ja podem passar a votació directament.
Gràcies.

Yolanda López Fernández

Per la nostra part, també passem a votació.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, diputats. Atès que hi ha alguns punts que se n’ha dema-
nat votació separada, i com que la CUP també ha manifestat el sentit de vot dife-
renciat en els diferents punts, crec que lo més oportú serà votar punt per punt cada 
una de les propostes de resolució, i a cada punt que cada grup manifesti la posició 
de vot d’aquell punt.

Per tant, passaríem a la votació, primer, de la proposta de resolució del punt de 
l’ordre del dia número 19, deixant clar que s’ha arribat a un acord entre els grups 
esmenants i el proposant i les esmenes 1 i 2, que fan referència als punts 1 i 4, que-
den aprovades.

Per tant, primer, passaríem a votar la proposta del punt número 19, el punt 1. I si 
els grups volen manifestar el sentit de votació...

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, hi votarem a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, abstenció.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, en contra.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Presidenta, una pregunta: estem votant només el punt 1? És que se m’ha tallat un 
moment, quan estava explicant...
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La presidenta

Sí, el punt 1 de la proposta de resolució del punt 19.

Marta Vilalta i Torres

Si és només el punt 1, nosaltres, des del Grup Republicà, hi votem a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya votem a favor del punt 1.
(La presidenta intervé sense fer ús del micròfon.)

Raúl Moreno Montaña

«Micro», presidenta...

Saloua Laouaji Faridi

No l’escoltem, presidenta.

La presidenta

Perdonin. El punt 1 queda aprovat per 19 vots a favor, 1 vot en contra, de la CUP, 
i 1 abstenció, del Grup de Catalunya en Comú Podem. Per tant, queda aprovat el 
punt 1.

Ara passaríem a la votació del punt número 2.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, abstenció.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, abstenció.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, hi votem en contra.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya, també en contra.

La presidenta

D’acord. Aquest punt número 2 queda rebutjat per 10 vots en contra, dels grups de 
Ciutadans..., ai –perdó–, del Grup de Junts per Catalunya i Grup Republicà, 10 vots 
en contra; 9 vots a favor, dels grups de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar 
i Partit Popular, i 2 abstencions, dels grups de Catalunya en Comú Podem i CUP -  
Crida Constituent. Per tant, aquest punt queda rebutjat.

Passem a la votació del punt número 3.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, abstenció.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.
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Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

I Junts per Catalunya hi votarà a favor.

La presidenta

D’acord. Aquest punt queda aprovat per 20 vots a favor, dels grups de Ciutadans, 
Socialistes i Units per Avançar, CUP - Crida Constituent, Partit Popular, Grup Re-
publicà i Junts per Catalunya, i 1 abstenció, del Grup de Catalunya en Comú Podem. 
Per tant, aquest punt número 3 queda aprovat.

I ara, passaríem a votar el punt número 4.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, abstenció.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, en contra.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya hi vota a favor.

La presidenta

D’acord. Aquest punt de l’ordre del dia, el punt número 4.., ai, el punt número 4 
d’aquesta proposta de resolució –perdó– queda aprovat per 19 vots a favor, dels grups 
de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Partit Popular, Republicà i Junts per 
Catalunya; 1 vot en contra, de la CUP - Crida Constituent, i 1 abstenció, del Grup  
de Catalunya en Comú Podem.

Ara passaríem al punt..., a la votació de la PR del punt número 20, que és la pro-
posta de resolució del Grup de Catalunya en Comú Podem. I que, com s’ha ja mani-
festat, al punt número 3 hi ha hagut una transacció que la diputada Yolanda López 
ja ha llegit i, per tant, ja quedarà plasmada a l’ordre del dia i en el redactat de la 
proposta de resolució.

Per tant, també passaríem a votar punt per punt aquesta proposta de resolució.
Primer de tot, votaríem el punt número 1.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, abstenció.
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Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya hi votarem a favor.

La presidenta

Per tant, aquest punt número 1 s’aprova per 20 vots a favor, dels grups de Ciu-
tadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, Partit Popular, 
Grup Republicà i Grup de Junts per Catalunya, i 1 abstenció, de la CUP - Crida 
Constituent.

I ara passaríem a votar el punt número 2.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Junts per Catalunya, a favor.

La presidenta

Per tant, aquest punt número 2 s’aprova per unanimitat, per 21 vots a favor.
Ara passaríem a votar el punt número 3.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Grup Republicà, a favor.

La lletrada

Diputada Laouaji, no se sent, eh?

Saloua Laouaji Faridi

De Junts per Catalunya, hi votem a favor. Ara sí?
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La presidenta

Perfecte. Doncs també aquest punt número 3 queda aprovat per unanimitat, per 
21 vots a favor.

I finalment, passaríem a votar el punt número 4 d’aquesta proposta de resolució.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Grup Republicà, a favor.

Saloua Laouaji Faridi

Des de Junts per Catalunya, a favor.

La presidenta

Per tant, aquest punt de l’ordre del dia..., ai, aquest punt de la proposta de reso-
lució també queda aprovat, per 21 vots a favor, per unanimitat dels diputats i dipu-
tades.

Ara passaríem al... (Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.)

Vidal Aragonés Chicharro

Presidenta...

La presidenta

Sí, sí...

Vidal Aragonés Chicharro

Presidenta... Sí; volia manifestar que ha estat una errada el vot. No es pot can-
viar, però perquè consti, en tot cas, que ha estat una errada, que el vot era en con-
tra. Evidentment, no és que demani que s’hagi de canviar. Vostè ho ha manifestat  
correctament, perquè ha estat una errada d’aquest diputat.

Gràcies.

La presidenta

D’acord; molt bé. Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya
250-01047/12

Doncs passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 21, que 
és la proposta de resolució sobre el model de treball protegit a Catalunya, presentada 
pel Grup de Socialistes i Units per Avançar. Per a la defensa d’aquesta proposta de 
resolució, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs, el Partit Socialistes i el Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar volíem presentar aquesta proposta de resolució que el que 
vol és poder anar concretant el que és el model o el que hauria de ser el model de 
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treball protegit a Catalunya. Justament en aquesta mateixa comissió ja s’han apro-
vat algunes compareixences de Dincat per presentar el que consideren que hauria 
de ser el Llibre blanc del treball protegit de Catalunya. És un debat obert des de fa 
molts anys. És un debat, a més a més, que s’ha substanciat en el Ple del Parlament, 
com a diferents comissions, mitjançant mocions i propostes de resolució que al que 
instaven el Govern era a encetar el procés per definir aquest model català de treball 
protegit.

S’han fet, des de l’any 2016 fins a justament aquest mateix any, diferents propos-
tes de resolució que no han estat ateses, des del nostre punt de vista, ni tampoc des 
del punt de vista del mateix sector. Aquí s’estan demanant moltes vegades, el sec-
tor. I a més a més, amb la situació de Covid-19 s’han fet una sèrie de reclamacions 
també, entre els quals entraria, doncs, aquest 75 per cent del salari mínim inter-
professional a les persones amb especials dificultats. S’ha fet també la necessitat de 
recuperar tot el que són les subvencions, tant per a noves guies de negoci com per 
a infraestructures.

S’ha parlat durant molts anys del que s’hauria de configurar com una nova mane-
ra de funcionar del nostre sistema de protecció per a les persones amb discapacitat. 
I s’han fet algunes reunions, és veritat que s’han fet algunes reunions des de l’any 
2017. De vegades se’n feia una cada any, hi han alguns anys que se n’han fet dues, 
però mai s’ha acabat de definir quin és el model que s’havia de plantejar a Catalunya 
en aquest sentit, no? I, a més a més, és un model, el poc que s’ha pogut plantejar, 
que ha anat canviant en funció de les realitats, tant pressupostàries, des del mateix 
Govern, com de la mateixa dinàmica dels centres especials de treball, i hi insisteixo, 
també aquest any en relació amb l’impacte de la Covid-19 en aquests centres.

Per tant, nosaltres, que apostem sempre per la inclusió a l’empresa ordinària, en-
tenem que aquestes setze mil persones, treballadors i treballadores, que en aquests 
moments treballen a centres especials de treball necessiten tenir una perspectiva de 
futur clara.

I la nostra proposta de resolució al que va justament és en aquesta línia. El que 
demanem –i és l’única cosa i bastant senzilla– és que el Govern es reuneixi amb ca-
ràcter bimestral, és a dir, faci una reunió cada dos mesos, amb els diferents col·lec-
tius representatius del sector de la discapacitat, tant dels centres especials de treball 
com de la incorporació a l’empresa ordinària, per tal d’anar establint quin és aquest 
model. I això, fer-ho de manera sistemàtica, perquè fins ara no s’ha fet sistemàtica-
ment i no tenim, més enllà d’algun powerpoint, que fins i tot hem pogut veure a la 
comissió anys anteriors, no tenim definit aquest model. I és un compromís també 
fins i tot del Pla de govern del mateix Govern de la Generalitat. Per tant, no entenem 
per què s’ha allargat tant.

I això és l’únic que demanem, que es reuneixin amb les entitats un cop cada dos 
mesos. I esperem, doncs, que aquesta comissió pugui aprovar això per sistematitzar 
aquestes reunions, que considerem que són prioritàries.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que hi ha esmenes presentades, per a la defensa 
d’aquestes emenes, per part del Grup Republicà, té la paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. Sobre aquesta qüestió, portem uns quants missatges cre-
uats amb el diputat Moreno. Agrair-li sempre també aquesta voluntat de diàleg i de 
resposta immediata. I em sap greu que, al final, no hàgim pogut arribar a una pro-
posta de transacció, però, essencialment, la problemàtica la..., i així ho vam presen-
tar en la nostra esmena, la veiem en la periodicitat, de definir una periodicitat de 
caràcter bimestral, i que fos..., fer-ho trimestral. En aquest sentit, doncs, considerem 
que és, en el context actual, lligar-ho excessivament. Perquè hem de tenir en comp-
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te també la disponibilitat de totes les entitats i de tots als agents socials que han de 
participar d’aquest diàleg.

En qualsevol cas, també hi ha altres elements damunt de la taula que jo crec que 
també hem de..., és important que els posem a disposició. I tenim, per exemple, la 
Taula del Pacte Nacional, on ja hi ha un eix de..., un grup de treball específic, el grup 
de treball 4, d’inserció laboral, on aquesta qüestió s’hauria de tractar. I, per tant, aquí 
també hi ha una àmplia representació. De fet, és una representació que nosaltres con-
siderem molt vàlida per tal de poder avançar en aquest sentit, de la qual també formen 
part representants dels grups parlamentaris, en formen part les entitats, en formen part 
membres del Govern, en formen part, en definitiva, tots els agents socials implicats. 
I que, per tant, entenem que aquest marc és un marc favorable per debatre sobre aques-
ta qüestió de model.

D’altra banda, també posar sobre la taula una altra qüestió rellevant, i és que 
podem parlar del model i, de fet, hem de parlar del model –totalment d’acord–, 
però, tanmateix, també hem de mirar el marc competencial. I, per tant, una de les 
exigències i una de les peticions que en un acord entre el Departament de Treball 
i Cocarmi va quedar ben reflectida va ser sol·licitar el traspàs de competències a la 
Generalitat en relació amb normatives per a la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat.

Per tant, no només hem d’enfocar cap al Govern de la Generalitat i cap a aquest 
canvi de model des d’aquí, perquè si fem un canvi de model, però tampoc tenim els 
elements ni les competències necessàries per poder-lo desplegar en tota la seva am-
plitud, tindrem un problema igual. Per tant, també interpel·lo a que aquestes refle-
xions que acaba de fer el diputat Moreno també es traslladin a l’àmbit del Gobierno 
del Estado. I, per tant, doncs, que també des de l’Estat es pugui fer aquest traspàs 
competencial, que, d’altra banda, seria possible en el marc legal, que és prou flexible.

Per tant, entenem que aquí hi ha molts elements per posar sobre la taula. I, en 
aquest sentit, doncs, ens hagués agradat que al final haguéssim arribat a un acord 
respecte a l’esmena. No ha pogut ser. Però, en tot cas, sempre agrair la voluntat del 
diputat Moreno i sempre agrair que sempre que dialoguem sempre surten coses po-
sitives i bones, eh? I això..., sempre en gaudeixo.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, per defensar les esmenes presentades per part del Grup de 
Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, presidenta. Bé; compartim la preocupació del diputat Moreno respecte 
als centres especials de treball i respecte al treball de les persones amb discapacitat. 
I pensem que seria bo repensar el model i sobretot incentivar i potenciar el treball 
en empresa ordinària. I entenem la bona predisposició d’aquesta proposta de reso-
lució, però ens sembla –ho deia una mica el diputat Albert ara fa un moment– que 
hi ha diferents taules, hi ha diferents grups de treball que parlen, que es reuneixen 
i que discuteixen sobre quin ha de ser el model dels centres especials de treball. 
Hi ha un acord entre el Departament de Treball i Cocarmi, eh?, que és la federació 
d’entitats de persones amb discapacitat representatives a Catalunya. Es reuneixen 
bilateralment, eh?

I ho deia el diputat Albert, el que ens aniria molt bé per fer polítiques en l’àm-
bit del treball de les persones discapacitades seria poder tenir competències per 
poder-les fer i poder tenir els recursos per poder-les fer. És una de les conclusions 
que han sortit d’aquest grup de treball amb Cocarmi, que no ha tingut resposta, per 
cert, per part del Govern espanyol. Al Pacte nacional pels drets de les persones amb 
discapacitat hi ha el Govern de la Generalitat, les diferents federacions d’entitats, 
un representant de la Taula del Tercer Sector, organitzacions municipalistes, orga-
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nitzacions sindicals, patronals, la Confederació del Tercer Sector, la Intercol·legial, 
cadascun dels grups parlamentaris i cinc persones expertes. És un tema que preo-
cupa el Govern. I preocupa al Govern, el model..., i preocupa tant al Govern que en 
aquest pressupost ha incrementat en 26,13 milions d’euros les aportacions que ha fet 
als centres especials de treball, eh? Hi destinarà 74,6 milions d’euros: 65,3 milions 
d’euros específicament en els centres especials de treball que aniran directament 
als deu mil treballadors i als mil cent professionals de suport; a l’orientació i acom-
panyament en el servei d’inserció social, laboral en empresa ordinària, 9,3 milions 
d’euros, eh? –9,3 milions d’euros.

Al Govern li preocupa, el Govern s’hi dedica, el Govern fa polítiques per a les 
persones discapacitades. El que no trobem bé d’aquesta proposta de resolució és 
aquest encotillament del caràcter bimestral que proposa el Partit Socialistes.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gràcies, presidenta. En Cataluña, más de medio millón de persones tienen algún 
tipo de discapacidad, cuyos derechos para ser verdaderamente garantizados requie-
ren no solo de prestaciones asistenciales adecuadas a cada situación, sino, sobre todo, 
de que existan oportunidades que posibiliten su plena integración en la sociedad. 
Que las personas con discapacidad puedan acceder en igualdad de condiciones a un 
empleo remunerado de calidad y en condiciones dignas resulta fundamental para 
promover su inclusión social. Los datos oficiales, pues, revelan que la tasa de paro 
de este colectivo es del 23,1 por ciento, una tasa muy superior al resto de la pobla-
ción activa. Teniendo en cuenta que la inserción en la empresa ordinaria aún resulta 
complicada y que son muchas las empresas que no están cumpliendo con la cuota del  
2 por ciento que marca la Lismi..., y que por eso es importante reforzar la inspección 
laboral en este sentido.

Por otro lado, tenemos los centros especiales de empleo, que son empresas cuyo 
objetivo principal es proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización 
de un trabajo productivo remunerado adecuado a sus características personales y 
que facilite, ¿no?, esta integración laboral en el mercado ordinario de trabajo, a su 
vez. A día de hoy existen más de doscientos centros especiales de empleo en Catalu-
ña y son, por tanto, instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en Es-
paña y, a su vez, para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad. 
Así que, en definitiva, pues, son una pieza clave para el funcionamiento y desarrollo 
del estado del bienestar.

Tampoco podemos olvidar que los centros especiales de empleo son entidades 
que se encuentran a caballo entre la empresa y lo social. Así que un centro especial 
de empleo tiene que ser competitivo, al igual que una empresa ordinaria, y contar 
con un buen plan de viabilidad, que tiene que presentar como aval para conseguir 
ser calificado como tal. Y luego, por otro lado, se le exige ser una entidad de asis-
tencia social, con los servicios de ajuste personal y social, pues, con rehabilitación, 
atención psicológica y sanitaria, actividades deportivas y culturales y con unidades 
de apoyo a la actividad profesional.

La anterior crisis económica afectó a nuestra sociedad a todos los niveles y en 
todos los sectores. Los centros especiales de empleo también se vieron afectados: se 
produjeron despidos, EREs y cierres. En gran medida, con el paso de los años, la si-
tuación se apaciguó, pero muchos centros especiales de empleo, sobre todo los más 
pequeños y de menor facturación, continuaron arrastrando deuda y teniendo proble-
mas financieros. Luego, a parte, otro de los obstáculos que se encuentran muchos 
de ellos es la falta de innovación de sectores con valor añadido, ya que los centros 
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especiales de empleo suelen centrarse, en su mayoría, en actividades de baja cua-
lificación. O sea, por un lado, esta situación lleva a que muchos centros especiales 
de empleo se terminen dedicando a lo mismo y compitiendo entre ellos, y, por otro 
lado, esto no incentiva en absoluto el acceso de sus trabajadores al mercado ordina-
rio y a su desarrollo personal y formativo.

En este sentido, creemos que las dificultades económicas que atraviesa una gran 
parte de los centros especiales de empleo complica las inversiones o establece que 
su nivel de innovación, pues, esté situado en parámetros muy similares a los del 
resto de competidores de los sectores productivos en los que opera, con lo cual se 
encuentran con limitaciones económicas para invertir en I+D+I. Los centros espe-
ciales de empleo y el mundo de la discapacidad no son ajenos a la innovación, más 
bien al contrario, son pioneros en algunos ámbitos de gestión innovadora, como ha 
sido la utilización del teletrabajo.

Creemos que las alianzas entre centros y la configuración de iniciativas de co-
laboración empresarial como clústeres permitirían, asimismo, ganar tamaño, po-
sibilitar la aparición de economías de escala y apalancar actividades como las 
relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación. Las alianzas contri-
buirían a solventar el problema de sectores maduros en los que operan los centros 
especiales de empleo, liberando recursos para invertir en nuevas actividades o sec-
tores como los blue jobs, los white jobs o los green jobs.

A raíz de la crisis sanitaria provocada por la Covid, de los doscientos cuatro 
centros especiales de empleo que hay en Cataluña, noventaicuatro se han visto obli-
gados a presentar un ERTO, con un total de 5.453 trabajadores que se han quedado 
sin trabajo. El sector de la discapacidad alerta que, si no se actúa con urgencia y 
determinación, la recesión económica será devastadora para los centros especiales 
de empleo y sus trabajadores, ya que se encuentran, pues, en situación de vulnerabi-
lidad desde hace más de diez años.

En Ciudadanos creemos que ahora mismo la prioridad es elaborar un plan de 
reactivación que garantice la viabilidad económica de los centros especiales de tra-
bajo, así como los puestos de trabajo y, pues, garantizar un futuro digno para las 
personas con discapacidad. Un plan que tenga en cuenta las principales reivindica-
ciones del sector, como son que las subvenciones se paguen a tiempo, no con me-
ses, incluso años, de atraso. Y también que este plan, pues, incluya la promoción de 
actividades de mayor valor añadido, la creación de clústeres innovadores o viveros 
de centros especiales de empleo en actividades de alto valor añadido o infrarrepre-
sentadas en el sector y la mejora de la formación de personas con discapacidad, con 
ofertas de formación oficial más acordes con los avances empresariales y tecnoló-
gicos actuales.

Creemos que la prioridad ahora mismo debería ser esta. Por ello, si antes de la 
crisis de la Covid hubiéramos podido votar a favor de esta propuesta, en estos mo-
mentos nos vamos a abstener porque creemos que antes de abrir el melón de un 
cambio de modelo del sector, primero hay que solucionar los problemas más urgen-
tes –algunos de ellos los he ido mencionando a lo largo de mi intervención– para 
evitar la desaparición inmediata de estos centros especiales de empleo.

Gracias.

La presidenta

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

Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. Coincidimos con el PSC, con el Grupo Parlamentario del 
Partit Socialistes, que los centros de trabajo especial son una pieza clave de la eco-
nomía social sostenible, competitiva y solidaria de Cataluña y que ejercen un gran 
impacto en la población, y que repercuten de forma positiva en la generación de be-
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neficios económicos y también sociales. Pero, desde Catalunya en Comú Podem so-
mos conscientes de la necesidad de dar un paso más para que en Cataluña se ejerza 
una apuesta clara por la inserción de las personas con discapacidad en las empresas 
ordinarias, entendiendo que, para ello, es clave dar todo el apoyo y también hacer 
cumplir las reservas de puestos de trabajo para personas con discapacidad que con-
templa nuestra legislación, además de la necesidad de revisar la planificación y los 
recursos para conseguir la consolidación de las redes de centros especiales de traba-
jo, que en momentos como el actual también se han visto afectados.

Como bien dice la propuesta de resolución, ya hay algunas comunidades autó-
nomas que ya han hecho este ejercicio, como es el caso en el País Vasco, que el 29 
de octubre del 2019 se aprobó el Decreto para la regulación de la empleabilidad de 
las personas con discapacidad y el registro vasco de centros especiales de empleo.

Votaremos a favor, ya que creemos que Cataluña no puede quedar atrás en este 
tema.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent. Té la paraula el diputat Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Molt breument, per explicar el sentit del nostre vot, que serà 
a favor, un vot positiu a la proposta del Grup Socialistes i Units per Avançar. Sobre-
tot, perquè hi ha una de les idees centrals de la present proposta de resolució que és 
que necessitem un nou model; és possible després que no coincidim en aquest nou 
model, però per nosaltres és fonamental. I que d’això es pugui desplegar reunions 
bimestrals amb les entitats del sector, ens sembla també que pot ser una aportació 
positiva.

Sí que volem fer una reflexió una mica més profunda, que és que, evident-
ment, tenim ara mateix el sector amb una crisi més intensa degut als efectes de la 
Covid-19; això no és discutible, perquè tots i totes hi coincidiríem. I a nosaltres ens 
resulta com molt complicat trobar una sortida al sector si no és entrant a analitzar 
el que significa el model a dia d’avui. I, per tant, pensàvem que era una possibilitat. 
I és per això que hi votarem a favor.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé; per anunciar..., anunciarem també el nostre vot a favor. 
Aquesta és una proposta de resolució que és oportuna i és oportuna en el moment 
en què es debat, que és diferent de ser oportunista. Aquí no s’ha presentat perquè 
fos debatuda en aquest entorn, o sigui, que és una proposta presentada a finals de 
l’any passat, fruït de la problemàtica que arrosseguen els centres especials de treball, 
principalment, però també les persones amb discapacitats físiques i psíquiques, per 
tal de poder-se inserir en el món laboral, no?

I, evidentment, el principal problema que patien en aquell moment era el de..., d’al-
guna manera, els efectes de la crisi econòmica i financera de 2008, que s’han perllon-
gat en el temps, que va congelar, eh?, d’alguna manera, les subvencions que permetien 
mantenir actius els centres especials de treball, subvencions en les que totes les ad-
ministracions van participar, des de l’Estat i també l’Administració de la Generalitat.

Es va afegir a aquesta circumstància, a aquesta manca de recuperació  d’ingressos 
via subvencions un efecte indesitjat de l’increment del salari mínim interprofessio-
nal, que afecta molt directament aquests centres especials de treball, i que, per tant, 
els incrementava automàticament els costos. I en la mesura en que les subvencions 
que reben de les administracions tenen per objecte cobrir el 50 per cent dels salaris, 
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en la mesura que s’incrementa el salari mínim interprofessional, no només afecta la 
insuficiència de les subvencions que puguin rebre, sinó que també afecta la menor 
productivitat que tenen aquests centres, el que fa que siguin encara menys competi-
tius i, per tant, requereixin de més aportacions públiques per tal de poder mantenir 
un nivell de competitivitat i un nivell de productivitat que les faci, com a mínim, 
eficients, no?

I aquests eren els problemes que arrossegaven fins al mes de novembre i fins a 
finals de l’any passat, pendents de resoldre. I avui se n’afegeix, evidentment, un al-
tre, que són els efectes de la crisi sanitària, els ERTOs que han patit molts d’aquests 
centres, per no dir la gairebé totalitat d’aquests centres, però també la viabilitat fu-
tura, diguem-ne, més immediata, no? I, per tant, s’han de corregir, hem d’intentar 
corregir tots aquests aspectes.

I sense cap mena de dubte, una possible forma d’intentar corregir aquests aspec-
tes, però no l’única, és un canvi de model; és allò que demana la proposta de resolu-
ció que s’ha presentat avui. Per tant, donem suport a aquesta proposta de resolució, 
però també en el benentès de que no és l’única solució, sinó que s’han d’incrementar 
els recursos destinats als centres especials de treball per garantir la seva continuïtat 
i, sobretot, per garantir el desenvolupament laboral d’aquestes persones amb disca-
pacitat.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara, si es vol posicionar sobre les esmenes el diputat proposant, 
el diputat Moreno, del Grup Socialistes i Units per Avançar...

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Advertir, primer, que he tingut un problema amb la xarxa i, 
per tant, no he pogut escoltar les darreres intervencions. I, per tant, si em repeteixo o 
dic alguna cosa que s’ha dit, em disculpin. Bé, primer: val a dir que el que nosaltres 
estem demanant aquí és que hi hagi una reunió cada dos mesos. Ho dic perquè  
no estem demanant res de l’altre món. Si això des del punt de vista del Govern és 
impossible, doncs, ja està; no passa re, no estem ni demanant recursos ni res, no? 

Per altra banda, jo crec que s’ha de separar l’exigència, el compromís i la recla-
mació de les entitats de que hi hagi un model català de treball protegit, que podria 
servir per a aquest any i per a anys posteriors, i que es reclama des de fa anys, i que 
altres grups que avui s’abstenen o hi voten en contra, hi han votat a favor en altres 
ocasions en aquest Parlament. Doncs aquesta reclamació s’ha de poder fer, i s’ha de 
poder portar a terme. I reclamar una reunió cada dos mesos amb el sector tampoc 
em sembla que sigui res de l’altre món.

Hi han altres fòrums on s’està parlant d’això? Doncs deixi’m que ho posi en 
dubte. És a dir, al pacte nacional hi ha una línia del tema de la incorporació a l’em-
presa ordinària, del treball protegit, efectivament, però no s’està definint el model. 
I nosaltres anem a aquestes reunions.

Per altra banda, les reunions amb el Cocarmi no són per definir el model, entre 
altres coses, perquè el Cocarmi, tot i que és una part important representativa del 
sector de la discapacitat de Catalunya, no és la part representativa dels centres es-
pecials de treball, precisament, que tenen altres tipus de representacions molt més 
específiques, tant de centres especials de treball amb ànim de lucre o sense ànim 
de lucre.

I respecte al marc competencial, les competències les tenen totes, el que no tenen 
és el finançament, que és el que té a veure amb la conferència sectorial de treball. 
I, des d’aquest punt de vista, l’acord que hi ha a la taula del diàleg entre el Govern 
d’Espanya i el Govern de Catalunya, aquest és un tema..., possiblement és el tema 
més concret que hi ha en tots aquests acords per poder discutir si hi ha una millora 
o pot haver-hi una millora competencial en aquest tema. Per tant, en això hi estem. 
Això no vol dir que no s’hagi de poder definir quin és el model que Catalunya ne-
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cessita des del punt de vista dels centres especials de treball. Hi insisteixo, que no és 
que ho reclami aquest grup parlamentari; és que és un acord del seu Govern. I, per 
tant, el que ens agradaria és que, home..., es poguessin reunir. Però si no és possible 
reunir-se cada dos mesos, jo crec que queda molt clara quina és la voluntat real de 
poder arribar a un acord per establir aquest nou model.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
Passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
No s’ha acceptat l’esmena presentada, per tant, quedaria el redactat a votació tal 

com estava presentat originalment.
Doncs passem a votació. Com abans, que cada grup es manifesti sobre la posi-

ció de vot.
Passem a votar.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, ens abstindrem.

Yolanda López Fernández 

Per part de Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, hi votem en contra.

Saloua Laouaji Faridi

Des de Junts per Catalunya, hi votarem en contra.

La presidenta

Doncs aquesta... Algun diputat o diputada vol fer un vot diferenciat al que ha 
manifestat el seu portaveu? (Pausa.)

Si no hi ha cap diputat que vulgui fer un vot diferenciat, aquesta proposta de re-
solució queda rebutjada per 10 vots en contra, dels grups parlamentaris Republicà 
i Junts per Catalunya; 5 vots a favor, dels grups parlamentaris Socialistes i Units 
per Avançar, Catalunya en Comú Podem, CUP - Crida Constituent i Partit Popular,  
i 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de 
l’associacionisme

250-01048/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 22, que és el 
debat i votació de la Proposta de resolució sobre la tramitació de la llei de foment de  
l’associacionisme, presentada pel Grup de Socialistes i Units per Avançar. Per  
a defensar aquesta proposta de resolució, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. L’any 2017, el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat 
va aprovar la tramitació de l’avantprojecte de llei de foment de l’associacionisme. És 
una llei que, a més a més, possibilitarà regular aquestes mesures de foment pel que 
fa al sector associatiu, impulsar una simplificació administrativa, àmpliament dema-
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nada també pel conjunt d’entitats, i fixar les diferents iniciatives en relació amb el 
finançament i el mecenatge que poden tenir aquestes entitats en la seva tasca diària.

Aquest avantprojecte no és un desig del mateix Govern, sinó que és el que re-
cull..., és el mandat directe de la Llei del voluntariat del 2015, que preveu, a la seva 
disposició addicional tercera, que el Govern, en el termini de divuit mesos, a comp-
tar des de l’entrada en vigor de la llei, doncs, ha de presentar un projecte de llei per 
fomentar l’associacionisme i donar-hi suport. Doncs han passat més de dos anys i 
aquest tràmit parlamentari no s’ha fet. I estem parlant de l’aprovació d’aquest tràmit 
parlamentari, d’aquesta presentació del Projecte de llei de foment de l’associacionis-
me al Parlament de Catalunya perquè continuï la seva tramitació. No s’ha presentat, 
no entenem per què no ha estat així. Crec que escudar-se en la situació, diguem-ne, 
de tràmits parlamentaris o de tràmits burocràtics, doncs, no s’ajusta al temps que 
porta aquesta proposta de resolució en marxa... –perdó–, aquest projecte de llei en 
marxa.

I, per tant, el que demanem un altre cop, com fèiem abans, és que es faci allò que 
es promet que es farà i que es faci amb una certa celeritat. I no entenem com això, 
que a més a més ha estat consensuat amb les entitats, encara està a les beceroles, no?

I després ja em referiré, en tot cas, a la proposta d’esmena feta.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn dels grups que han presentat esmenes. En 
aquest cas, el Grup Republicà i el Grup de Junts per Catalunya. Per part del Grup 
Republicà, té la paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Per fer el posicionament del Grup Republicà. 
Nosaltres d’entrada dir que, òbviament, estem a favor d’aquesta llei, de la tramitació 
d’aquesta llei, de que es pugui desplegar. Una llei que és de país, una llei que ha de 
poder permetre fomentar l’associacionisme. Que és, per tant, també, un dels eixos 
principals, un dels àmbits claus del nostre país. I, per tant, estem absolutament a fa-
vor de que es pugui desplegar i de que es pugui desplegar al més aviat possible. Des-
plegar i, evidentment, que es pugui tramitar i aprovar, doncs, al més aviat possible. 
No només ho diu aquest grup parlamentari el qual jo ara, doncs, estic representant, 
sinó el mateix Govern, que té ferm compromís en poder fer tota la tramitació, en que 
es pugui aprovar i, per tant, com li deia, es pugui desplegar aquesta llei.

Efectivament, s’han anat fent passes. Permeti’m, però, destacar dues qüestions 
que crec que no podem deixar de banda pel que fa a aquesta legislatura i pel que fa, 
doncs, a..., en fi, al funcionament d’aquests últims mesos o anys. D’entrada, dir que, 
efectivament, des que això es va aprovar al Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat, aquesta base d’aquest projecte, d’aquest avantprojecte, doncs, hi va haver un 
finiment de legislatura, unes eleccions que es van convocar a través de l’article 155; 
per tant, una convocatòria forçada al nostre país per passar per les urnes.

Després, efectivament, va durar els mesos d’aplicació del 155 sobre les nostres 
institucions, que va impedir, que no va permetre que hi pogués haver un funciona-
ment normal com es requereix al nostre país per poder donar les respostes i, en fi, 
els serveis i impulsar les polítiques necessàries per a tota la ciutadania de Catalunya.

I ara, després d’aquesta situació, doncs, que es va viure al llarg del 2018, en 
aquests últims mesos en els quals estem, malauradament, hi ha hagut també una 
situació de paràlisi generalitzada. No només de Catalunya, ni tan sols de l’Estat es-
panyol, sinó a nivell mundial, fruït d’aquesta paralització, d’aquesta afectació per 
culpa del coronavirus.

Tot això ha afectat el desenvolupament normal de qualsevol de les tramitacions, 
de qualsevol desplegament, de qualsevol de les lleis o polítiques públiques d’un go-
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vern i d’un país. Jo crec que és bo saber què ha passat tots aquests últims mesos i el 
perquè de moltíssimes coses.

Dit això, no estem a les beceroles, com deia el diputat Moreno, pel que fa a la 
tramitació d’aquesta llei, i els hi deia abans, que el Govern està efectivament, doncs, 
compromès amb la tramitació d’aquesta llei i amb que es pugui tirar endavant. I ara, 
vaig a..., d’alguna manera, a rematar-los-ho, efectivament, tots els tràmits que s’han 
fet. Però permetin-me que digui una cosa també: els terminis de tramitació d’una 
llei no van en funció del que un grup parlamentari vulgui o que un diputat posi en 
una proposta de resolució, com la que avui estem debatent, sinó que els estableix la 
mateixa normativa de tramitació de qualsevol dels avantprojectes de llei i projectes 
de llei, amb tots els passos preceptius. I entenc que el que estem demanant aquí no 
és que se saltin aquests passos preceptius d’una tramitació normativa, com se li re-
quereix al Govern de la Generalitat.

Els deia, diputats i diputades, presidenta, que els anava a relatar, doncs, tota la 
tramitació que s’ha fet, tot el que ja s’ha efectuat: òbviament, l’aprovació de la me-
mòria preliminar per part del Govern; l’elaboració de la memòria, també, justifica-
tiva; l’elaboració de la memòria d’impacte econòmic; el vistiplau de la Secretaria 
General; l’informe de l’àrea TIC. Tots aquests són passos preceptius, eh? Per tant, 
òbviament s’han de poder fer. L’informe, també, de l’Àrea d’Organització i Admi-
nistrativa; l’informe de la Subdirecció General de Pressupostos; l’informe de l’ICD. 
Aquest últim tràmit de l’últim mes, per tant, just del febrer-març d’aquest 2020, és 
l’últim tràmit que s’ha fet. Ara l’expedient està pendent de l’informe jurídic preli-
minar que ha d’emetre l’assessoria jurídica del mateix departament. Un cop això 
passi, que serà, doncs, en les properes setmanes, passarà el tràmit del Sigov, que és 
el tràmit intern del departament on se fa audiència interdepartamental perquè tots 
els departaments puguin acabar de donar el vistiplau. I, posteriorment, es portarà a 
aprovació del Consell Tècnic.

Per tant, ni a les beceroles, ni aturada, ni falta de voluntat. El que s’ha estat fent, 
malgrat tots els impediments que els deia, ja sigui per ingerències estatals a les ma-
teixes institucions, ja sigui per contextos de paralització, també administrativa, fruit 
d’aquesta situació de coronavirus, doncs, en el que, malauradament, ha afectat és 
que no s’ha pogut fer amb tota la celeritat volguda. Però ja els hi he relatat.

Per tant, nosaltres havíem presentat una esmena dient que aquesta llei es pogués 
aprovar a Govern i portar al Parlament en el termini més breu possible, perquè això 
no va en funció dels mesos que digui un diputat o un grup parlamentari en el Parla-
ment, sinó que això va, doncs, de la tramitació que es requereix, la garantia normati-
va que concreta com s’han de tramitar els avantprojectes de llei perquè esdevinguin 
projectes i perquè puguin entrar al Parlament i, llavors, ja sigui feina nostra poder 
aprovar, a través del tràmit parlamentari pertinent, la llei.

Per tant, com que intueixo que no s’accepta l’esmena, nosaltres ens mantindrem 
en reivindicar que la feina s’ha estat fent malgrat tot. I que hi ha el ferm compromís 
del Govern de poder-se tramitar el més ràpid possible aquesta llei, que, com li deia 
a l’inici, és de país i per això creiem que és molt important.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Té 
la paraula la diputada Montserrat Macià.

Montserrat Macià i Gou

Moltíssimes gràcies, presidenta. Pel nostre grup parlamentari està clar que ur-
geix que s’iniciï un tràmit parlamentari del Projecte de foment de l’associacionisme, 
per poder consolidar, precisament, una de les fortaleses més importants que tenim 
al país, que és la de la societat civil activa i compromesa organitzada a través de 
l’associacionisme. I, per tant, que arribi, que pugui arribar al Parlament. Perquè, a 
més a més, efectivament, és un mandat de la Llei 25/2015, del voluntariat. I, perquè 
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des del juliol del 2017, el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat va aprovar la 
tramitació de l’avantprojecte, i, al cap de molt poc, al cap de dos mesos, el Govern 
va aprovar-ne la memòria.

Com ja ha dit la diputada que m’ha precedit, la senyora Marta Vilalta, tot l’avant-
projecte de llei està passant pels diferents estadis de tramitació legal preceptiva 
i, com ja ha detallat fil per randa la diputada Vilalta, ara justament es troba en la 
redacció de l’informe jurídic preliminar que ha d’emetre l’assessoria jurídica del de-
partament. Per tant, s’està arribant al final, però està claríssim que no es pot garantir 
que en tres mesos pugui acabar tot el procediment, tenint en compte la conjuntura 
dificilíssima actual provocada per la crisi de la Covid-19, que no cal que ens hi es-
tenguem, en el seu impacte, i també, per descomptat, totes les situacions excepcio-
nals que hem viscut els darrers anys.

Per tant, el nostre vot serà l’abstenció, doncs, perquè està clar que entenem que 
aquests tràmits preceptius que s’han de fer no es poden acotar, precisament, dins 
d’aquests tres mesos.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la 
paraula la diputada Maria del Camino Fernández.

María del Camino Fernández Riol

Gracias, presidenta. «Solidaridad», «altruismo» y «empatía», estas son las pa-
labras que definen a una persona voluntaria. Ser voluntario es una decisión libre de 
elección personal. Es dedicar parte de tu tiempo a una acción solidaria sin remune-
ración. Una visión de responsabilidad social y una motivación desinteresada para 
ayudar. La crisis sanitaria que estamos sufriendo nos ha puesto de manifiesto lo im-
portante que es el voluntariado en nuestra sociedad. Asociaciones como Cruz Roja, 
Càritas y tantas otras han hecho posible llenar los vacíos que tienen las adminis-
traciones: reparto de alimentos, comedores sociales, soporte psicológico a personas 
mayores que se encuentran en soledad y ante la pérdida de un ser querido, ayuda y 
seguimiento a las mujeres víctimas de la violencia de género y aquellos niños que 
sufren la lacra del maltrato infantil. Han ayudado a los más vulnerables de nuestra 
sociedad, no solamente a los que ya sufrían pobreza, también a todos aquellos que, 
como consecuencia de esta crisis sanitaria, han perdido su trabajo. En la mayoría de 
los casos sin los ingresos de la unidad familiar, entrando en riesgo de pobreza seve-
ra. Muchas de estas familias son monoparentales, donde, como otras tantas veces, es 
la mujer quien más ha sufrido esta crisis, y más si tenemos en cuenta los problemas 
de conciliación y los trabajos normalmente precarios a los que se pueden acceder.

En un mundo cada vez más individualista, esta crisis sanitaria nos ha demos-
trado la importancia del trabajo que realizan estas asociaciones y sus voluntarios. 
El asociacionismo no es únicamente una manera de defender intereses concretos o 
generales, sino que es una de las formas de participación fundamentales en demo-
cracia. La vida asociativa como herramienta fundamental de la expresión «volunta-
riado y búsqueda de beneficios para la comunidad» ha de ser tenida en cuenta y, en 
la medida de lo posible, preservada desde los organismos públicos.

Y como bien se explica en esta propuesta de resolución, debemos fortalecerla, 
hacerla crecer e incentivar, la concienciación social. Esperemos que, como con otras 
tantas leyes, el Govern no la deje relegada y guardada por más tiempo en un cajón. 
Desde aquí, todo nuestro reconocimiento a las asociaciones que hacen que esta so-
ciedad sea más dinámica, inclusiva, respetuosa, moderna y, sobre todo, social. 

Desde Ciudadanos, votaremos a favor de esta propuesta.
Muchas gracias.



DSPC-C 500
10 de juny de 2020

Sessió 27 de la CTASF  48

La presidenta

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

Yolanda López Fernández

Gràcies, presidenta. La llei del voluntariat posava que «en dieciocho meses se 
iniciara la tramitación de una ley de foment de l’associacionisme». Esta propuesta 
de resolución viene a reclamar al Govern que cumpla la ley que ya va para tres años 
tarde. Y, en este caso, a diferencia de otros en que la ley prometida nunca se elaboró, 
sí que hay un texto y se ha debatido en el sector. Por tanto, creemos que el Govern 
tiene que llevarla ya al Parlament. Hagamos los debates que hagan falta, si es que 
hay cambios que hacer.

Por supuesto que votaremos a favor de la propuesta de resolución.

La presidenta

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

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. No serem nosaltres els que ens manifestarem com a legalis-
tes. Ho hem dit moltes vegades, si una llei és contrària als interessos de les classes 
populars o si és contraria al procés d’emancipació nacional, nosaltres no és que no 
hi estem a favor, sinó que cridarem fins i tot a no complir-la i a fer una desobedièn-
cia col·lectiva, però al no compliment.

En aquest cas, el que ens semblava era que teníem un mandat que la totalitat de 
la societat catalana entenia que era necessari, que era una llei d’associacionisme. 
Hem repassat: teníem llei de voluntariat, que neix en el mandat del 2015; tramitació 
de l’avantprojecte, 2 de juliol del 2017, i, mirin, inici –i el posem nosaltres entre co-
metes– «efectiu» de la legislatura, maig del 2018. Estem a juny del 2020. Ha passat 
el temps que ha passat i a nosaltres ens fa la sensació que hi ha hagut alguna activi-
tat... (tall de comunicació) ...legislatiu, que potser no és tant... (tall de comunicació) 
...en el sentit de que si hi ha un grup... (tall de comunicació) ...també ens agradaria 
que sobre aquesta matèria es plantegés que... (tall de comunicació) ...que no pugui 
continuar la tramitació... (tall de comunicació) ...perquè ja s’està tramitant.

La presidenta

Diputat Vidal Aragonés, s’ha tallat bastant la seva intervenció. S’ha tallat en dos 
moments...

Vidal Aragonés Chicharro

Perquè qualsevol dels grups o subgrups podria plantejar-se presentar... (tall de 
comunicació) ...ara que he apagat la càmera? (Pausa.)

La presidenta

Sí, ara millor, diputat.

Vidal Aragonés Chicharro 

No passa res, m’atreveixo a reconèixer que no era res transcendent el que estava 
manifestant.

I, simplement, per acabar amb una altra idea: si ens plantegem que no s’aprovi 
aquesta proposta de resolució, el que estem reconeixent és que potser ens trobem 
més enllà dels tres mesos en la seva presentació. Al nostre grup parlamentari també 
li fa la sensació que si anem més enllà dels tres mesos, potser aquesta legislatura no 
tenim llei.

I, per tant, en aquest sentit, el nostre vot serà positiu a la proposta de resolució.
Gràcies, presidenta, moltes gràcies.



DSPC-C 500
10 de juny de 2020

Sessió 27 de la CTASF  49 

La presidenta

No passa re. Gràcies a vostè. Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Par-
lamentari del Partit Popular. Té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem favorablement aquesta proposta de reso-
lució. I, a més a més, afegim que no ens convencen els arguments que des dels grups 
que donen suport al Govern ens donen per dir-nos que, bé..., que s’estan complint els 
tràmits que comporta la llei. És evident que s’han de complir tots aquests tràmits, 
però també és cert que quan el Govern té prioritats, el Govern accelera la tramitació 
de projectes de llei per poder-los portar al Parlament. I, vaja, jo fins i tot m’atreveixo 
a posar un exemple: bé; van impulsar la derogació de l’Estatut i de la Constitució en 
unes poques hores.

No els demano que facin el mateix amb aquesta llei, però, home, que com a mí-
nim sí tinguin una mica de prioritat i intentin accelerar els tràmits i no es repengin, 
com tenim la sensació que s’hi estan repenjant, una mica en els tràmits per allargar 
en el temps la tramitació d’aquesta llei; no ens sembla raonable. I per això donem 
suport a la proposta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del grup proposant per manifestar-se i po-
sicionar-se sobre les emenes presentades. Endavant, diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé; una mica ja s’ha dit per part d’altres grups parlamen-
taris, nosaltres no diem que s’hagin de saltar els tràmits que són necessaris per a 
l’aprovació d’un avantprojecte. El problema és que aquests tràmits s’han iniciat molt 
tard, aquest és el problema. El problema és que aquests tràmits s’estiren, s’estiren, 
fins que ara l’excusa sigui que no ens dona temps, que és que tres mesos és massa 
aviat. La memòria preliminar d’aquest avantprojecte està feta al setembre del 2017. 
Vostès han tingut temps suficient per poder fer un tràmit parlamentari que, per altra 
banda, per a altres lleis han fet en qüestió d’hores –en qüestió d’hores.

Si ara vostès s’han tornat legalistes, jo, escolti, benvinguts, eh? Però, en tot cas, 
vostès no s’agafin, diguem-ne, als tràmits parlamentaris per defensar el que ha es-
tat una desídia per part d’aquest Govern a l’hora d’aprovar una llei que està manada 
per una altra llei i que s’havia d’aprovar en divuit mesos i portem més de tres anys. 
I portem més de trenta-sis mesos amb aquest procés. I ara, vostès, doncs, «comodín 
del público», 155, i si cal, doncs, també una pandèmia mundial. El que faci falta per 
excusar, diguem-ne, la seva incapacitat a l’hora de complir els tràmits i de complir 
els seus propis compromisos, no?

Res més, jo crec que, en definitiva, cal que aquesta llei es posi en marxa; cal 
que el sector la pugui tenir; cal que d’una vegada per totes vostès compleixin algun 
tipus de tràmit parlamentari. Perquè, diguem-ne –i crec que ho deia el senyor Ro-
dríguez–, és bastant probable que si d’aquí a tres mesos aquesta llei no surt, doncs, 
aquesta llei no acabi sortint tampoc en aquesta legislatura. No sé quina serà l’excusa, 
però, en tot cas, l’excusa serà que aquests compromisos a què s’ha arribat i aquests 
terminis legals que s’han fet d’un avantprojecte de llei..., que jo crec que, a més a 
més, d’entrada, agafaria un cert consens entre les forces polítiques al Parlament de 
Catalunya, i ho dic amb cap to, però que no és una llei, diguem-ne, de les proble-
màtiques i que agafaria un bon consens. Doncs molt probablement tampoc estarà en 
aquesta legislatura.

Gràcies, presidenta.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Entenc que no accepta l’esmena; per tant, es votaria la 
proposta de resolució tal com estava al redactat inicial. És així, oi, diputat Moreno? 
(Pausa.)

Raúl Moreno Montaña

És així, presidenta.

La presidenta

D’acord.
Doncs, passaríem a la votació de la proposta de resolució tal com estava redac-

tada inicialment.
Per tant, demanaríem als grups que es posicionin sobre el sentit de votació.

Noemí de la Calle Sifré

Per part de Ciutadans, hi votarem a favor.

Raúl Moreno Montaña

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, a favor.

Yolanda López Fernández

Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, a favor.

Vidal Aragonés Chicharro

Candidatura d’Unitat Popular, a favor.

Santi Rodríguez i Serra

Partit Popular, a favor.

Marta Vilalta i Torres

Des del Grup Republicà, ens abstenim.

Saloua Laouaji Faridi

Des de Junts per Catalunya, ens abstenim.

La presidenta

Hi ha algun diputat, diputada que vulgui un vot diferenciat al que ha manifestat 
el seu portaveu? (Pausa.)

No hi ha cap petició de vot separat, per tant, aquesta proposta de resolució queda 
aprovada per 11 vots a favor i 10 abstencions –11 vots a favor dels grups parlamen-
taris Socialistes i Units per Avançar, Ciutadans, Catalunya en Comú Podem, CUP -  
Crida Constituent i Partit Popular, i 10 abstencions dels grups parlamentaris Repu-
blicà i Junts per Catalunya.

Atès que el següent punt de l’ordre del dia, el número 23, el grup proposant ja 
l’ha retirat a l’inici d’aquesta sessió, no hi ha més temes a debatre.

Per tant, abans d’acabar, un agraïment als serveis tècnics i d’informàtica de la 
casa per poder facilitar el transcurs d’aquesta comissió de forma telemàtica. I agrair 
també a tots els diputats i diputades la seva bona voluntat i bona predisposició per-
què aquesta sessió de la comissió hagi pogut transcórrer amb tota la normalitat i 
s’hagin pogut fer les votacions d’una forma fàcil, àgil, i que han facilitat les coses a 
aquesta presidència d’aquesta comissió.

Sense res més, només desitjar-vos a tots que vagi bé i que esperem que la prope-
ra sessió de la comissió ja la puguem fer in situ al Parlament i ens puguem veure les 
cares després d’aquests mesos de situació de crisi de la Covid.

Moltes gràcies a tothom i molt bon dia.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i un minut.
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