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Sessió 15 de la CASF

La sessió de la Comissió d’Afers Socials i Famílies (CASF) s’obre a les onze del matí i cinc 
minuts. Presideix Magda Casamitjana i Aguilà, acompanyada de la vicepresidenta, Elisabeth 
Valencia Mimbrero, i de la secretària en funcions, Maria Rosell i Medall. Assisteixen la Mesa 
els lletrats Mercè Arderiu i Usart i Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Germà Bel Queralt, Chakir el Homrani Lesfar, Anna Figueras 
i Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, Josep Maria Forné i Febrer, Àngels Ponsa i Roca, David 
Rodríguez i González i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la Calle Sifré, 
Carmen de Rivera i Pla i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de Ciutadans; Eva Granados Ga-
liano i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez i Gemma Lienas Mas-
sot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa i Marisa Xandri Pujol, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió l’advocada especialista en dret de família Sílvia Gimé-
nez-Salinas i el president de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, 
José Manuel Ramírez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu (tram. 250-

00625/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 245, 25; esmenes: BOPC 304, 9).

2. Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma de 
Gramenet (tram. 250-00680/11). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb quatre altres dipu-
tats portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Afers Socials i Famílies. Debat i vo-
tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 262, 
42; esmenes: BOPC 304, 10).

3. Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
(tram. 250-00720/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 169).

4. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies 
Acollidores de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia (tram. 352-01027/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de 
la proposta.

5. Proposta d’audiència en comissió de Lluís Vallès i Casanova, president de la Coordi-
nadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01053/11). Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta.

6. Proposta d’audiència en comissió de Jaume Funes, psicòleg, educador i expert en 
infància, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional sete-
na de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-
01028/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

7. Proposta d’audiència en comissió de Pepa Arqué, presidenta de la Federació de Pi-
sos i Projectes Assistits, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia (tram. 352-01029/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescèn-
cia (tram. 352-01048/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

9. Proposta d’audiència en comissió de Carme Montserrat, professora de la Universitat 
de Girona i especialista en l’àmbit de la protecció de la infància, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01030/11). Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Debat i votació de la proposta.

10. Proposta d’audiència en comissió d’Anna Suñer Damon, presidenta de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya - Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
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dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01031/11). Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

11. Proposta d’audiència en comissió del director general d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional sete-
na de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-
01032/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12. Proposta d’audiència en comissió del secretari d’Afers Socials i Famílies amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01033/11). Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

13. Proposta d’audiència en comissió d’Isabel Sánchez Robles, diputada d’acció so-
cial de la Diputació Foral de Biscaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència (tram. 352-01034/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la proposta.

14. Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, en representació de Save the 
Children, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional sete-
na de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-
01046/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Save the Children amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01059/11). 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la proposta.

16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Punt de Referència, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01047/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

17. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Famílies 
Monoparentals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la dispo-
sició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència (tram. 352-01049/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta.

18. Proposta d’audiència en comissió de Quima Oliver i Ricart, en representació de l’UNI-
CEF, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-
01050/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

19. Proposta d’audiència en comissió d’Àngels Guiteras, en representació de l’Associa-
ció Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència (tram. 352-01051/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

20. Proposta d’audiència per escrit de l’Institut de Política Familiar amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència (tram. 352-01052/11). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

21. Proposta d’audiència en comissió de David Rodríguez, en representació de la Confe-
deració General del Treball, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposi-
ció addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adoles-
cència (tram. 352-01058/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la proposta.

22. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la con-
sellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de 
menors tutelats (tram. 354-00115/11). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

23. Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacio-
nal Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè exposi les conclusions 
i les recomanacions respecte a l’acollida de persones amb dret d’asil de l’informe El asilo 
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en España: un sistema poco acogedor (tram. 356-00444/11). Marta Ribas Frías, del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

24. Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de SOS a la Capa-
citat Intel·lectual, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre el Projec-
te integral d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual (tram. 356-00446/11). Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre 
les accions i els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar (tram. 356-00459/11). 
Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

26. Sol·licitud de compareixença del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-
cia davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres 
de menors tutelats (tram. 356-00464/11). Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

27. Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre el sistema de protecció de 
menors des del punt de vista legal (tram. 357-00265/11). Comissió d’Afers Socials i Famílies. 
Compareixença.

28. Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l’Associació Estatal de Direc-
tores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a infor-
mar de les conclusions de l’informe sobre dependència presentat per aquesta associació el 
27 de juliol (tram. 357-00255/11). Comissió d’Afers Socials i Famílies. Compareixença.

La presidenta

Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts tots els que veniu aquí al Parlament a es-
coltar-nos. Veniu a escoltar el punt número 2, però us deixem entrar al punt número 1, 
perquè també us assabenteu de com comença la comissió i quins són els temes que trac-
tarem.

Us he d’informar d’un parell o tres o quatre o cinc coses, eh? Una és que, pel que fa 
a l’ordre del dia, el punt 22 i 26, amb un acord de la Mesa, ha estat canviat a la Comissió 
d’Infància, d’acord? Per tant, el 22 i el 26 no hi seran avui i els farem a Infància.

Després us he de dir que hi haurà dues compareixences, els punts 27 i 28, i que la 
compareixença del senyor José Manuel Ramírez, com que ha agafat l’avió i arribava 
tard per això hem hagut de començar a les onze, amb el vistiplau dels portaveus.

Després, ara passarem un moment la paraula a la senyora De la Calle, de Ciutadans, 
perquè també ens vol dir que hi ha un tema a l’ordre del dia. Si us plau.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, gracias, presidenta. El punto número 3 solicitamos aplazarlo a la próxima comi-
sión, a la próxima sesión, dado que la compañera que ha presentado esta propuesta hoy 
no puede estar aquí. 

Gracias.

La presidenta

D’acord, moltíssimes gràcies. I ara, abans de..., ara, per si hi han substitucions, si us 
plau, per part dels grups?

Gemma Lienas Massot

Per Catalunya Sí que es Pot, el Joan Giner substitueix la Marta Ribas.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Per part d’algun altre grup, no? Bé, doncs... (Veus de 
fons.) Sí?

David Rodríguez i González

Presidenta, la diputada Àngels Ponsa substitueix la diputada Vilella, i la María Ro-
sell, la diputada Titon Laïlla.
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La presidenta

Molt bé, doncs, vist això, podem començar ara l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu

250-00625/11

La primera és una proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment 
actiu, en la que em diuen que hi ha una proposta de transacció, una transacció feta entre 
Juts pel Sí i Ciutadans. Per tant, començant aquest punt, passo la paraula a la senyora 
Elisabeth Valencia, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Las personas mayores en Cataluña representan el 17,78 por 
ciento de la población y se prevé que en el 2030 lleguen a representar el 24,8. Desde 
Ciutadans presentamos esta iniciativa para seguir impulsando, desde las administracio-
nes públicas, programas e iniciativas para el fomento del envejecimiento activo, porque 
la sociedad debe adaptarse en la mejora de la salud de las personas mayores, en el man-
tenimiento físico de sus capacidades, y también cognitivo.

Los programas e iniciativas para el fomento del envejecimiento activo son un factor 
clave, junto a la investigación, para prevenir la demencia y el deterioro físico, así como 
el mantenimiento de las capacidades cognitivas de las personas con discapacidad, el 
mayor tiempo posible. Somos conocedores de que Cataluña ha sido reconocida como un 
referente europeo en envejecimiento activo, recientemente, concretamente en el mes de 
enero. Pensamos que es positivo, pero, dada la realidad social, debemos seguir avanzan-
do en la implementación de este tipo de políticas.

Por otro lado, el Govern realizó en el mes de diciembre un anuncio sobre la conver-
sión de casals de gent gran en centros cívicos para proponer espacios generacionales. 
Sobre este anuncio, celebramos que anuncien acciones de Gobierno en el mismo senti-
do que nuestra propuesta, teniendo en cuenta que la realizamos en el mes de octubre y 
la vemos en esta comisión en el mes de febrero, han pasado cuatro meses.

En nuestra propuesta, pedimos seguir ofreciendo programas e iniciativas para la 
promoción del envejecimiento destinados a mayores de sesenta y cinco años, de acuer-
do con las necesidades demográficas; impulso para programas específicos y para el 
mantenimiento y la potenciación de la memoria; poner en marcha programas de detec-
ción del deterioro funcional y cognitivo y programas de intervención de mayores en si-
tuación de riesgo.

Respecto a los programas de intervención en mayores en situación de riesgo, pen-
samos que son muy necesarios después de conocer las noticias de que en 2016 tenemos 
a 280.000 personas mayores viviendo solas y 175.000 personas manifiestan que viven 
solas. Según la Associació d’Amics de la Gent Gran, es una soledad no deseada; la so-
ledad de nuestros mayores es un factor de riesgo. Agradecemos la predisposición de los 
grupos en relación con nuestra propuesta y la voluntad de transaccionar respecto a la 
enmienda presentada por Junts pel Sí. Pensamos que el envejecimiento activo debe ge-
nerar consenso, porque es una necesidad para todas las personas en algún momento de 
su vida. 

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor 
Forné, si us plau.

Josep Maria Forné i Febrer

Sí; gràcies, presidenta. L’envelliment i el sobreenvelliment, és a dir, la població que 
passarà de vuitanta-cinc anys, és un dels reptes que tenim a Catalunya i a tot Occident, 
o principalment a la part europea de la població que s’envelleix i que, d’alguna forma, 
ocuparà un percentatge molt significatiu en la societat. És un repte que hem de fer-hi 
front i aquesta proposta de resolució fa algunes iniciatives que acaba de comentar ara 
la diputada de Ciutadans, Elisabeth Valencia. I nosaltres li donem suport, li donem su-
port a totes les propostes de resolució, als diferents punts que hi havien, el 2, el 3 i el 4, 



DSPC C 320
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CASF 7 

i només en el punt 1 hi hem fet una transacció amb la que creiem que queda més clar el 
que es volia dir, que no és diferenciar, d’alguna forma, el que són places residencials o 
places amb programes i iniciatives. L’envelliment actiu, justament el que requereix és 
mirar d’activar i fer que la població, doncs, estigui al màxim activa en els seus punts, di-
guem-ne, de vida. I que els espais de convivència, com poden ser els centres cívics, que 
són aquells que acabaran reconvertint-se en els casals de gent gran, doncs, siguin pro-
motors d’aquests programes i iniciatives.

Per tant, celebrem aquesta proposta, celebrem l’acord i la facilitat de poder-ho fer 
amb la diputada Elisabeth Valencia. Només dir que, en tot cas, els retards són retards 
que estan marcats en poder fer les posicions, les diferents iniciatives i propostes de re-
solució, van marcades per uns procediments, que les meses de la comissió, doncs, en-
tenen, diguem-ne, la seva gestió, de la qual també la mateixa diputada n’és membre, 
d’aquesta Mesa. Per tant, aquí no hi ha voluntat, sinó que ja és procediment i complica-
ció, en aquest sentit.

Celebrem aquesta proposta i votarem a favor amb la transacció als altres punts.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. I ara, per al seu posicionament, per part del Grup 
Parlamentari Socialista, el senyor Raúl Moreno, si us plau.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres, el nostre grup parlamentari votarà a favor aquesta 
proposta de resolució, entre altres coses perquè considerem que recull una part molt im-
portant del que és l’envelliment al nostre país. És evident que Catalunya s’enfronta a un 
futur d’un augment d’envelliment de la població i, per tant, encetar polítiques sobre l’en-
velliment actiu farà que la gent pugui créixer en millors condicions de vida.

De fet, en aquests projectes, no només la Generalitat des de fa anys, sinó també els 
ajuntaments i els ens locals estan fent programes específics per millorar l’envelliment 
actiu. Després, a més a més, en aquesta comissió veurem com aquest envelliment i el 
fet de no fer activitat suposa una elevada despesa en temes de dependència, ho veurem 
en la compareixença que farem durant aquest matí. I dir, això sí, que en aquest sentit el 
Parlament ja s’ha pronunciat, ho ha fet en el Ple del Parlament mitjançant una moció de 
gent gran que vam aprovar el mes de juny de l’any passat, que indicava, també, i que 
instava el mateix Govern, doncs, a encetar, entre altres coses, polítiques d’envelliment 
actiu, però també, des del punt de vista dels drets i deures, una llei de la gent gran que 
hauria d’estar enllestida, com a mínim la proposta, abans de l’estiu i que, per tant, con-
fiem que en aquesta llei de la gent gran puguin encabir-se propostes molt més concretes 
de com es pot recolzar i finançar els governs locals, també, per portar a terme políti-
ques d’envelliment actiu i, en definitiva, com podem fer que aquesta sigui una línia de 
treball del Govern en el conjunt de Catalunya. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
la senyora Lienas, si us plau.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Diu la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran a Catalunya, 
reconeguda i aprovada el 2003 per la Generalitat de Catalunya, que recull cinc principis 
posats per les Nacions Unides i que ara són els que citarem, que les persones s’han de 
respectar, aquests drets, aquests principis, a les persones d’edat.

Una, la dignitat; les persones grans han de poder viure amb dignitat i seguretat i 
veure’s lliures d’explotació i maltractaments físics o psíquics; han de poder viure amb 
independència, inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit, l’atenció sa-
nitària adequades, etcètera. També, el tercer principi és l’autorealització, aquest molt 
important per la proposta de resolució que ara estem a punt de votar; les persones grans 
han de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de 
l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat. 
El quart principi, l’assistència; les persones grans han de beneficiar-se de la cura de la 
família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials; i l’últim, que 
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també té molta relació amb aquesta proposta de resolució, és la participació; les perso-
nes grans han de participar activament en la formulació i les polítiques que afecten di-
rectament el seu benestar.

Garantir aquests principis és una qüestió de qualitat i dignitat; aquests principis 
també estan fonamentats en l’Estatut d’autonomia de Catalunya i, per tant, nosaltres vo-
tarem favorablement aquesta resolució que, hi insisteixo, especialment en els principis 
d’autorealització i participació, està totalment en la direcció adequada. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, senyor 
Martínez, si us plau.

Fernando Sánchez Costa

Sí. Senyor Sánchez. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Senyor Fernando Sánchez, si us plau, té vostè la paraula.

Fernando Sánchez Costa

Cap problema. Doncs, volem aprofitar, en primer lloc, aquest torn d’intervenció per 
donar la benvinguda i felicitar el nou lletrat que ens acompanya, i li desitgem, doncs, 
bona feina. I agrair també a Ciutadans aquesta moció que vol potenciar una vida plena 
de les persones més grans, que tenen molt a fer i molt a dir en la nostra societat i, per 
tant, estan retirades de la feina, però no de la vida social i del compromís cívic, polític, 
cultural. Per tant, ens sembla molt adient que l’hàgiu presentat i hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part de la CUP, si us plau, la senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Nosaltres també votarem a favor d’aquesta esmena, perquè per 
tot el que s’ha dit ens sembla adient, pertinent i necessari, no? Ara bé, fer potser dos 
tocs d’atenció. No hi ha gent més experta per parlar del que necessita la gent gran acti-
va que la gent gran activa, eh? I la gent gran activa el que ens diu, el que ens demana i 
el que ens diu que tinguem en compte són coses com, primer, no admetre la desvalorit-
zació que suposa l’«edatisme». Vull dir, jo penso que hauríem de fugir, quan parlem de 
tota l’atenció a la gent gran, de caure en el problema i, sota el nostre punt de vista, en 
l’error de guetitzar la gent gran. La gent gran no pot estar guetitzada.

Quan parlem de casals d’avis haurien de ser centres socials oberts per a tothom, a 
menys que sigui gent que necessita atenció especial. Per què? Perquè la gent gran..., jo 
soc gent gran, ja tinc més de seixanta-cinc anys, vull estar amb joves, com aquest d’aquí 
al costat, i sentir la seva energia i poder discutir i sentir altres temes i sentir altres coses 
que també em motiven i que també m’interessen. Per tant, fugim d’aquesta guetització.

Segona, que es respecti l’autonomia de decisió de la gent gran. Tercera, eliminar tot 
rastre de paternalisme. Molta de la nostra gent gran és atesa amb uns paternalismes, 
com si en lloc de gran se’ls hagués empetitit el cervell, i no, no, el cervell el tenen igual 
que el tenien, només que som més grans, no som menys capaços, simplement som més 
grans. Fer participar la gent gran en la participació i en la planificació individual; des-
envolupar, amb les residències de gent gran, un nou model d’atenció i de diversificació. 
Que es tingui present el Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb totes les aporta-
cions que puguin fer als avantprojectes de política que els afectin. Que a totes les po-
lítiques de gent gran es tingui en compte, que a vegades no sempre es té, la perspecti-
va de gènere. Que es programin activitats de mobilitat específica, i això tindria molt a 
veure amb el que deia el company Raúl, del PSC, amb el paper dels municipis, de la 
proximitat i, per tant, amb l’adequació a l’atenció que mereixem la gent gran, no? I que 
es dissenyi urbanísticament d’una manera adequada i pertinent. També hem de tenir en 
compte que existeixen un munt de barreres arquitectòniques que dificulten moltíssim, a 
vegades, l’accés a l’acció, l’accés a l’activitat, l’accés a la mobilitat de la gent gran, no?

I acabar dient que, qui més mereix la nostra atenció que els que han de ser al món 
de demà, que són els infants, i la gent gran, que són els expulsats del sistema, per dir-ho 
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d’alguna manera? Quan la gent deixem de ser productius, sempre que deixem de perdre 
drets. Jo penso que el que avui ens proposen en aquesta resolució és, precisament, reco-
nèixer que els drets es tenen fins l’últim moment, no només perquè som persones, sinó 
perquè, a més a més, se’ls han guanyat a pols durant tota la vida. 

Gràcies.

La presidenta

Bé, moltes gràcies. Suposo que queda... Pel que he entès, la transacció està pacta-
da i, per tant, acordada i... (Veus de fons.) Sí, pel grup proposant. Vol vostè la paraula, 
per ratificar? No cal? (Veus de fons.) Sí, ja ho ha anunciat al... (Veus de fons.) D’acord, 
doncs, donem lectura a la transacció. Vol que ho fem nosaltres? Ho fa vostè? Sí? (Veus 
de fons.) La té aquí? (Veus de fons.) Sí, si us plau.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gràcies, presidenta. Queda així: «Seguir oferint» –el punt 1, eh?– «i potenciant pro-
grames i iniciatives per a la promoció de l’envelliment actiu i per a la prevenció de la 
dependència, destinats a majors de seixanta-cinc anys, en un nombre suficient de neces-
sitats demogràfiques i socials, especialment en els casals de gent gran o centres cívics.»

La presidenta

Moltes gràcies.
Podem votar-la tots els punts alhora? El primer punt és el transaccionat. Els altres, 

sí? Tots alhora? (Pausa.)
D’acord, doncs.
Vots a favor?
Bé, doncs, per assentiment. La secretària pren nota de tots els grups.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies. (Veus de fons.) Per unanimitat, eh?

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de 
Santa Coloma de Gramenet

250-00680/11

Bé, passem... (Veus de fons.) D’acord, passem al punt número 2, que és la proposta 
de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma de Gramenet i té 
la paraula..., diputada, si us plau? Per part del Grup de Ciutadans.

Lorena Roldán Suárez

Sí; gracias, presidenta. Bien, en primer lugar, gracias a las personas que hoy nos 
acompañan, vecinos de Santa Coloma de Gramenet i miembros de la Plataforma SOS 
Gent Gran, muchas gracias y bienvenidos. Bien, hoy volvemos a hablar sobre plazas re-
sidenciales y plazas de centro de día, referidas, en este caso, a Santa Coloma de Grame-
net. En Santa Coloma la situación es grave: con un 19,43 por ciento de población de más 
de sesenta y cinco años y un índice de envejecimiento del 123 por ciento, por encima de 
la media catalana, según datos del Idescat, resulta que, en cuanto a centros de día, solo 
disponen de oferta privada, 66 plazas privadas y 58 concertadas. Es decir, 124 plazas 
en total, privadas.

Viviendas tuteladas para gente mayor, ninguna; y plazas residenciales son 474 pla-
zas, de las cuales únicamente 165 son públicas, que están estas ubicadas en la Residen-
cia Ramon Berenguer. Por lo tanto, 124 plazas de centro de día, ninguna pública, como 
hemos dicho, y solamente 165 plazas públicas de residencia. ¿Saben el número de per-
sonas con más de sesenta y cinco años que actualmente viven en Santa Coloma? 22.733 
personas, y de éstas, 2.501 tienen ochenta y cinco años o más. ¿De verdad el Govern, 
con estas cifras, cree que el número de plazas existentes en Santa Coloma de Gramenet 
es suficiente? ¿De verdad creen que esperar una media de cuatro años para acceder a 
una plaza es tolerable? 

Mire, las personas mayores tienen que poder vivir con dignidad y con seguridad; lo 
comentaba antes la diputada Lienas, en la propuesta anterior. Las personas mayores tie-
nen que poder vivir siendo atendidas por profesionales y en un entorno que esté adapta-
do a sus necesidades, y es obligación de los poderes públicos procurar que así sea, pero 
no lo hacen. Y no lo hacen, pues, no sabemos muy bien por qué, porque es que, además, 
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resulta que en esta residencia de la que hablábamos, la Ramon Berenguer, hay 18 plazas 
cerradas; por tanto, está infrautilizada. Y, además, también, ya para acabarlo de rema-
tar, no solo esto, sino que la residencia dispone de un centro de día público ya construi-
do que está cerrado y, en vez de abrirlo, la Generalitat da largas.

Es decir, desde el 2011 lleva cerrado este centro de día, seis años, con muebles y 
todo. Y después de seis años construido y habilitado, ahora Junts pel Sí nos presenta 
una enmienda pidiendo que primero se haga un estudio, pues, para reorganizar los es-
pacios y para ver cómo queda. Y nosotros, esta enmienda no la podemos aceptar, por-
que nos parece que, ya después de seis años, el estudio y la reorganización debería estar 
ya más que hecho. Miren, es urgente que se abran estas 18 plazas, es urgente, también, 
que el centro de día entre en funcionamiento de una vez por todas, y es urgente, tam-
bién, construir una segunda residencia, dado el volumen de población de más de sesenta 
y cinco años que vive en Santa Coloma, que ya hemos dicho que está por encima de la 
media catalana.

Y, sobre todo, lo que es urgente es que dejen de gastarse el dinero en cosas que no 
sirven para nada, que dejen de gastarse el dinero en estructuras de Estado, el Diplocat, 
el Cesicat, la Casa de Perpiñán y tantas otras. Y en vez de ir a Bruselas de excursión 
con el dinero de todos, vayan un día a convivir con una familia que tenga a su cargo a 
una persona con un grado de dependencia III, a ver qué les parece. 

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Roldán. I per l’esmena proposada, el senyor David Rodrí-
guez té la paraula, de Junts pel Sí.

David Rodríguez i González

Sí; gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar la benvinguda a tota la gent que 
avui ens acompanya i que ho fan especialment per aquest punt. Bé, en primer lloc jo 
crec que he de dir que el Govern entén la necessitat de que una població tan important 
com Santa Coloma de Gramenet pugui disposar de més places públiques de residència, 
i és per això que, en aquest sentit, hi demanarem votació separada.

El punt 1, doncs, el votarem a favor. De fet, ja aquest mateix any 2016 ja s’han creat 
vint-i-quatre noves places i és previst que aquest proper 2017, aquest mateix any, doncs, 
es creïn les divuit places restants de residència. Sí que és veritat que, amb aquesta am-
pliació de places, doncs, les dependències de l’antic centre de dia, que estaven previstes, 
necessàries per ser utilitzades immediatament, poden fer preveure que hi hagi noves 
necessitats a la residència. I per això nosaltres parlàvem, d’aquesta realització d’aquest 
estudi previ, per tal de tenir en compte, doncs, la seva possible utilització com a centre 
de dia.

I que, a més a més, es vol fer d’una manera absolutament transparent, i per això, 
en la realització d’aquest estudi ja hi ha hagut diverses reunions, però també hi ha una 
mena de grup de treball, en el que hi ha la gent del departament, de la direcció gene-
ral, present, el mateix ajuntament, i els representants de la residència perquè tots ple-
gats, doncs, puguem establir, bé, veure quines són aquestes necessitats. I per tant, en 
aquest punt, malgrat entendre la necessitat, nosaltres no podem garantir la immediatesa 
d’aquesta obertura, mentre no tinguem clar que aquest estudi ho faciliti i, per tant, saber 
que és per raons òbvies.

I per això, en aquest cas, bé, nosaltres creiem que nosaltres no podem garantir això 
mentre aquest estudi no ho conclogui, que crec que, doncs..., i per això ho volem fer 
d’aquesta manera transparent. Per això nosaltres, en aquest punt, ens abstindrem, en 
aquest segon punt, malgrat que entenem perfectament la necessitat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, si es vol, per po-
sicionar-se...

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Saludar, en primer lloc, les persones que ens acompanyen avui, 
del Col·lectiu SOS Gent Gran, i també als responsables polítics de l’Ajuntament de San-
ta Coloma de Gramenet que ens han vingut a acompanyar. Portem avui a debat aques-
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ta proposta de resolució, que es va registrar per tots els grups polítics excepte per Junts 
pel Sí el passat 11 de novembre del 2016, per demanar dues coses fonamentals per a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet. En primer lloc, l’ampliació del nombre de places 
públiques de residència per a la gent gran a la ciutat, i en segon lloc, la posada en marxa 
del centre de dia de la Residència Ramon Berenguer, que, cal recordar, està construït i 
en aquests moments no s’utilitza com a centre de dia.

Aquesta reivindicació no és nova. Ja des de l’any 2011 l’Ajuntament de Santa Colo-
ma de Gramenet reclama l’obertura del centre de dia i l’ampliació de places residencials 
a la ciutat. Ho va fer l’actual alcaldessa i en aquells moments diputada al Parlament, la 
Núria Parlon, ho vaig fer jo mateix quan era regidor responsable dels serveis socials a 
l’ajuntament i es continua fent ara per part dels responsables municipals amb un valor 
afegit, i és que s’ha sumat la reivindicació, una reivindicació compartida amb el conjunt 
de veïns i entitats ciutadanes organitzades al voltant de la Plataforma SOS Gent Gran, 
que es va manifestar a les portes del Parlament, que es va manifestar pels carrers de la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet, que també es va manifestar davant la conselleria 
de Benestar Social, Treball i Família. És una reivindicació, per tant, compartida, que 
avui arriba a aquest Parlament en forma de proposta de resolució. 

Una proposta de resolució que explica clarament la situació –i abans ho han dit, tam-
bé, alguns diputats– de necessitat, pel que té a veure a les places residencials i de centre 
de dia. Parlem d’una ciutat de 120.000 habitants, on gairebé dos de cada deu persones 
tenen més de seixanta-cinc anys, amb un alt índex d’envelliment i sense centre de dia 
públic. El va tenir, el va tenir però va ser la mateixa Generalitat de Catalunya la que va 
anunciar que no concertaria més places al centre de dia municipal, donada la imminent 
posada en marxa del centre de dia la Residència Ramon Berenguer. El Govern munici-
pal, tal com indicava la Generalitat, va tancar el seu centre de dia, i encara avui estem 
esperant l’obertura d’aquell centre de dia públic a Ramon Berenguer. Les obres ja estan 
fetes, el centre de dia existeix, de fet, s’ha utilitzat durant aquests anys com a sala d’ex-
posicions de fotografies o com a lloc d’esbarjo per als residents.

Tant el conseller Cleries en el seu moment com la consellera Munté fa menys de 
dos anys es comprometien en les seves reiterades visites i benvingudes, per cert, a la 
residència, a obrir el centre de dia. Promeses incomplertes que, recentment, van venir 
acompanyades d’un sobtat canvi de criteri. En resposta a una pregunta parlamentària 
feta per aquest mateix diputat, la conselleria informa de la impossibilitat d’obrir el nou 
espai, ja que s’utilitza per a altres tasques. Una decisió unilateral que es pren sense con-
sultar l’ajuntament, difícilment justificable, que deixa Santa Coloma sense centre de dia 
públic. És a dir, fa dos anys el problema no era d’espai sinó de diners, i un any després el 
problema no és de diners sinó d’espai. Val a dir que tampoc la residència es troba, com 
deia, en el cent per cent de la seva capacitat, ja que hi ha dotze llits actualment tancats. 

I davant aquesta situació, tant l’ajuntament, com la Plataforma SOS Gent Gran, com 
els grups parlamentaris no ens hem estat quiets. Va ser en el mateix Ple del Parlament, 
que el meu grup parlamentari es va fer ressò de les reivindicacions de la plataforma, 
després d’haver mantingut una reunió amb tots els grups parlamentaris. Setmanes des-
prés, la plataforma i diversos representants municipals vam mantenir una reunió amb 
la conselleria on va quedar clara la poca voluntat d’obrir el centre de dia per part del 
Govern amb l’excusa que Madrid no els deixa, quan fa poc més de dos mesos han po-
gut posar en marxa places residencials i de centre de dia en diverses comarques de Ca-
talunya.

Finalment, fa poc més de quinze dies, s’han aprovat diverses esmenes als pressupos-
tos de la Generalitat, presentades pel Partit dels Socialistes de Catalunya, per Catalunya 
Sí que es Pot –en aquest cas, han estat aprovades–, però també per altres partits polí-
tics, que insten a obrir el centre de dia Ramon Berenguer, a més d’ampliar el nombre de 
places residencials per a la tercera edat a Santa Coloma de Gramenet, tant amb la cons-
trucció de noves residències en espais ja cedits a l’ajuntament, com amb l’augment de 
places residencials per a col·lectius d’especial vulnerabilitat, com són, per exemple, les 
persones grans amb greus malalties mentals.

Senyores i senyors diputats, des de l’any 2011 que la ciutadania i les institucions ens 
reclamen dotar la ciutat de Santa Coloma dels recursos necessaris per garantir una bona 
qualitat assistencial al conjunt de veïns i veïnes. L’ajuntament, la societat organitzada i 
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els grups parlamentaris hem fet la nostra feina, hem esgotat totes les vies administra-
tives per reclamar allò que ens és indispensable. Una ciutat com Santa Coloma no pot 
estar sense un servei públic de centre de dia ni pot resignar-se a enviar la seva gent gran 
a desenes de quilòmetres de distància per accedir a una plaça de residència que els cos-
tarà entre 1.400 i 2.500 euros al mes, ja que fins i tot també s’han retallat les prestacions 
vinculades a residència.

Volem que la gent de Santa Coloma gaudeixi de la seva vellesa en les millors condi-
cions a la ciutat on han viscut tota la vida, prop dels seus familiars. I és per aquest motiu 
que avui fem aquest pas per aconseguir-ho, reclamant a aquell que sí té les competèn-
cies que les faci servir i asseguri els serveis als que tenen dret als ciutadans i ciutadanes 
de Santa Coloma de Gramenet. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Aclarir que aquesta proposta de resolució la signen tots els 
grups excepte Junts pel Sí i, per tant, primer hem donat la paraula a Ciutadans i hauríem 
d’haver donat primer la paraula a totes les persones que han presentat. Demano discul-
pes, ho torno a dir, i per tant, seguim. Catalunya Sí que es Pot, que també ha presentat 
aquesta proposta de resolució. Per part de Catalunya Sí que es Pot, la senyora Gemma 
Lienas, si us plau.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Abans que res volem saludar la gent de SOS Gent Gran que ens 
acompanya i les persones de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Actualment, 
tothom ho sap, l’estructura de la població és molt diferent de la que era fa uns anys. Per 
raó de la manca o la baixa natalitat i per raó, també, de l’augment de l’esperança de 
vida, s’ha invertit la piràmide d’edats. Cada vegada és més ampla de dalt i més estreta 
de baix, però això no s’ha produït en dos dies, això ha anat passant d’una manera pro-
gressiva, per tant, es podien preveure moltes coses.

L’envelliment de la població té una sèrie de conseqüències per al benestar de les 
persones grans, per a les persones que estan en aquesta situació, però també per a la 
resta de la societat, especialment per a les persones cuidadores, que moltes vegades, o 
la majoria de vegades, són dones. És cert que s’han fet millores en aquest sentit, és cert 
que s’han previst algunes coses, però realment ens hem quedat molt curts, necessitem 
més recursos i necessitem més serveis. Potser repetiré algunes dades que ja s’han donat. 
Santa Coloma de Gramenet té una situació especialment greu, perquè té una població 
envellida que representa un 19,43 per cent de gent de més de seixanta-cinc anys. Té un 
envelliment del 123 per cent i un sobreenvelliment de l’11 per cent. Però és que, a més, 
té la renda bruta més baixa de tot Catalunya, la renda familiar més baixa de tot Cata-
lunya, i això impossibilita l’accés a residències o centres de dia que no siguin públics.

I justament aquí és on pateix Santa Coloma. Santa Coloma –ja ho han dit, em sem-
bla– té només 474 places de residència distribuïdes entre públiques i privades, té molt 
poques places de centre de dia. Té pendent, com ja han dit altres diputats, d’obrir un 
centre de dia que s’ha reclamat reiteradament; moltes persones de Santa Coloma són 
desplaçades fins a, per exemple, Sant Pol de Mar, també ho comentava el diputat More-
no. No és just que la gent, quan arriba a l’envelliment, hagi de desplaçar-se a un muni-
cipi que no és el seu. Per tant, és veu que és clarament insuficient per a la població gran 
actual, i més tenint en compte que aquesta xifra de persones que necessiten residències 
o centres de dia anirà en augment, no disminuirà. És urgent, doncs, revertir aquesta si-
tuació, que, a més a més, ha estat una situació que s’ha denunciat reiteradament, com 
deia el diputat Moreno, i que s’ha fet molta pressió al Govern de la Generalitat perquè 
això es revertís.

Aquest és el sentit d’aquesta proposta de resolució, que ens sembla que és absoluta-
ment de justícia. Creiem que Santa Coloma mereix la vida digna de qualsevol altre mu-
nicipi de Catalunya i esperem, doncs, que es pugui aprovar perquè la gent gran de Santa 
Coloma i les persones cuidadores ho mereixen. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Popular, el senyor Fernando Sánchez.
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Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. Volem saludar avui, en primer lloc, les persones que ens 
acompanyen, que venen de Santa Coloma i que fa tant de temps que estan reivindicant, 
amb justícia, aquest centre residencial. Nosaltres, és clar, aquí s’ha explicat molt bé, i 
ja s’ha dit, no ens allargarem. Santa Coloma de Gramenet té gairebé un 20 per cent de 
població de més de seixanta-cinc anys, una taxa d’envelliment del 123 per cent, 23.000 
persones que necessiten atenció residencial i només té dues-centes places subvencio-
nades per la Generalitat. Aquesta és una situació difícilment sostenible, especialment, 
com explicava ara la diputada, amb un nivell de renda baix que té la població.

La llista d’espera per accedir a l’única residencia pública és superior als quatre anys, 
no sabem quina explicació donaria la consellera, potser que la gent s’apunta per anar 
fent l’espera, com a vegades ha dit, per anar buscant plaça amb temps, no?, però aquí 
s’està demanant una reivindicació molt clara, molt sensata, molt factible, que respon a 
la voluntat política. És a dir, que és una qüestió de voluntat política. Hi ha un il·lustre 
fill de Santa Coloma, que és el Gabriel Rufián, que sempre ens acusa de ser un partit 
residual a Catalunya, a nosaltres. Ens diu que som un partit residual. Bé, jo sempre li 
contesto, a vegades a Twitter, que miri, si vol saber el que és un partit residual, que miri 
al seu municipi, on ell va néixer, els regidors que té, que són zero. Potser avui, veient el 
sentit que votaran aquesta proposta, entenem millor per què és així.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part de la CUP, la senyora Gabriela Serra, si us plau, té vostè 
la paraula.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Ras i curt, no vull donar més dades, perquè em sembla que les 
coneixem totes, les sabem tots i, sobretot, la gent que ens acompanya les saben, per-
què ells formen part d’aquests percentatges i d’aquestes dades. Penso, simplement, que 
aquesta proposta de resolució s’ha d’aprovar, simplement perquè és justa; segona, per-
què és necessària, i tercera, perquè és possible, perquè s’ha de fer.

Jo penso que l’esmena que proposàveu des de Junts pel Sí, no li trec que hi hagi una 
bona intencionalitat, però jo penso que és inherent a la proposta de resolució que es pre-
senta. Ningú planteja que s’obri un centre si no està en condicions, ningú planteja que 
això es posi en funcionament si prèviament no s’han fet totes les mesures que calguin. 
Per tant, la vostra proposta es pot entendre com voler alentir o com voler... Perquè és in-
herent: ningú està demanant que s’obri una cosa que no es pot obrir o que no estigui en 
condicions. Per tant, des de la gent que defensem aquesta PR la defensem des d’aquest 
sentit, de que això estarà amb totes les condicions materials, de distribució, etcètera, 
que han de tenir.

Penso, també, important dir que és justa, simplement per una cosa que estava rela-
cionat amb el que dèiem abans. A Santa Coloma –jo soc de Santa Coloma– som una 
gent treballadora i, per tant, el que estem demanant, simplement, és que se’ns retorni 
part de la riquesa que nosaltres hem ajudat a crear durant tots aquests anys, i la nostra 
gent gran ha ajudat a crear riquesa en aquest país i, per tant, se la mereix. I això té poc 
a veure amb si creem o no creem estructures d’Estat. Ho dic pel comentari que feia la 
companya de Ciutadans. Perquè les estructures d’Estat ens aniran millor, entre altres 
coses, perquè potser –i això ens en parlaran, després, a la compareixença que hi haurà–, 
només que l’Estat hagués respost –l’Estat espanyol– al compromís que tenia acordat en 
el reial decret del 2012, hauríem rebut 84 milions per dependència, 84 milions. Per tant, 
benvinguda sigui la creació d’estructures d’Estat si és perquè els diners que la nostra 
gent genera a Catalunya es quedin, la part que sigui necessària, a Catalunya, i l’altra ja 
la distribuirem, com hem fet sempre, solidàriament. Però que el que creem aquí que ho 
puguem emprar aquí, amb la gent de casa que ho necessita. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per pronunciar-se sobre l’esmena que ha presentat 
Junts pel Sí, algun grup dels proposants, que hem dit que eren tots vostès, volen la pa-
raula? Algú s’ha de pronunciar, si accepten o no l’esmena. Si us plau.
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Raúl Moreno Montaña

Sí presidenta, jo crec que recullo una mica l’opinió de la resta de partits polítics que 
també han signat aquesta proposta de resolució. L’esmena que ens presentava Junts pel 
Sí, que parla fonamentalment de fer un estudi previ abans de la posada en marxa del 
centre de dia, nosaltres considerem, com deia també la diputada Serra, que és quelcom 
inherent a la posada en marxa de qualsevol equipament en un lloc, diguem-ne, que, a 
més a més, ja estava preparat. Perquè és que allò es va construir per ser centre de dia, la 
residència no està al cent per cent de la seva capacitat. Com durant anys i anys allò es-
tava buit, s’ha aprofitat per fer altres activitats, com és normal, i ara el que no pot passar 
és que ens digui que, com s’aprofita per a altres activitats, ja no es pot encabir un centre 
de dia.

Per tant, nosaltres entenem que l’esmena que presenten allarga el termini i, a més a 
més, no fixa, justament, en quant de temps s’ha de fer aquest estudi i, per tant, rebutgem 
l’esmena.

La presidenta

D’acord, doncs, moltes gràcies.
Vist això, crec que hi ha votació separada del punt 1 i del punt 2, sí?
Doncs, votem primer el punt 1.
Vots a favor?
Per..., els vots a favor, unanimitat per tots els grups parlamentaris.
En el punt número 2.
Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Grup Parlamentari Socialista, 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, del Grup Parlamentari de la CUP 
i del Grup Parlamentari del Partit Popular. (Veus de fons.) La proposta de... Però encara 
no, perquè demana... (Veus de fons.) Bé, el primer punt..., d’acord, doncs.

El primer punt, la proposta de la resolució ha estat aprovada per 21 vots i, per tant, 
10 de Junts pel Sí, etcètera, per unanimitat. Molt bé.

I el segon punt, hem dit, vots a favor.
Abstencions?
Deu abstencions, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí i cap vot en contra. Per tant, 

ha estat aprovada per 11 vots a favor i 10 abstencions.
D’acord, doncs, moltíssimes gràcies, senyors i senyores que han vingut a escoltar 

aquest punt. Quan vulguin, si volen sortir, nosaltres continuarem amb la comissió.
(Pausa. Veus de fons.) No pot demanar la paraula. Després..., ara, si un cas, que sà-

piga, doncs, que a qualsevol grup parlamentari, a fora, pot demanar vostè, que els ho 
explicaran, eh? Moltíssimes gràcies per assistir i bon dia.

Esperem a que surtin i continuem amb la comissió.
(Pausa llarga.)
Demano si us plau que, de la mateixa manera que han estat vostès aquí, nosaltres 

també, respectin, si us plau, la comissió, eh? (Veus de fons.) Els comentaris si us plau, 
senyors, senyors, si us plau... Esperem... Gràcies. (Veus de fons.) Sí, d’acord, moltíssimes 
gràcies, bon dia.

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de 
modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

352-01027/11 a 352-01034-11, 352-01046/11 a 352-01053/11, 352-01058/11 i 

352-01059/11

Doncs, continuem amb l’ordre del dia. Hem dit que el punt número 3 queda posposat 
–el punt número 3 queda posposat.

El lletrat

Si tenen cap inconvenient en acumular totes les propostes d’audiència o volen...

La presidenta

D’acord.
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El lletrat

Primer, si es volen defensar o les donen per defensades. Número 1 i 2, si volen acu-
mular-les o volen...

La presidenta

D’acord. Mireu, tenim ara, del punt número 4 fins al punt número 21, són propos-
tes d’audiència en comissió –posa aquí, ara ho mirarem– amb relació a la proposició de 
llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència.

Pregunto, les podem acumular totes? Podem votar-les totes alhora? Algú vol fer la 
defensa d’alguna de les propostes, un moment...? Paraula? (Veus de fons.) Té la paraula 
la diputada senyora De la Calle, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Noemí de la Calle Sifré

Gràcies, presidenta. A mi m’agradaria demanar que les compareixences fossin en 
ponència.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Alguna paraula més? Senyor Rodríguez, si us plau.

David Rodríguez i González

Només volíem fer..., no sé si ara parlàvem només de les compareixences que tenen a 
veure amb aquesta llei que s’està tramitant, o si ja parlaven de totes les compareixences 
que tenen a veure amb l’ordre del dia.

La presidenta

No, no. He dit, de moment, de la 4 a la 21, sabent que la..., bé, ara ho diré, de la 4 a 
la 21, que es refan. Primer, per tant, està tothom d’acord en que es facin en ponència? 
(Veus de fons.) Sí, estan d’acord en que aquestes es facin en ponència? (Pausa.) Per part 
de Ciutadans, sí; per part de Junts pel Sí? (Veus de fons.) Perdoni, té la paraula, per part del 
Grup Parlamentari Socialista, la senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, presidenta. És possible, tot i que la iniciativa parlamentària s’ha registrat 
com a ponència en comissió, passar-la a ponència? Si és així, per part nostra no hi hau-
ria problema.

La presidenta

Molt bé, passo la paraula al lletrat...

El lletrat

No, jo no intervinc.

La presidenta

No intervé, però m’ho explica a mi. (Veus de fons.) D’acord, el Reglament preveu 
que, si es demanen en comissió però tothom està d’acord en que es facin en ponència, és 
possible fer-les en ponència. Per tant, ara demano: hi ha algun problema en que es facin 
en ponència o en comissió?

Marisa Xandri Pujol

Jo, si em permets un moment, és que el ponent d’aquest projecte serà el Fernando i, 
per tant, m’agradaria parlar un moment amb ell.

La presidenta

D’acord, doncs, aturem un moment. Si us plau, si li pot dir al senyor Sánchez...

David Rodríguez i González

No, no, però és que, a més a més, nosaltres, en aquests moments, la ponent sobre 
aquesta llei no la tenim aquí i, per tant, ens sembla que, amb aquest poc temps no 
podem decidir passar-la a ponència. Per tant, nosaltres, si les sol·licituds s’han fet en 
comissió...
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La presidenta

Doncs, no hi ha acord i, per tant, el que farem serà votar-les perquè siguin en comis-
sió i després, si hi ha algun canvi, ens el fan vostès saber. És així? (Veus de fons.) Bé, 
doncs, ara esperem que entri el Grup Parlamentari del Partit...

(Pausa llarga.)
Bé, continuem la comissió. Senyor Sánchez, no... Dèiem a l’inici que, com que són..., 

o bé aquí hi ha acord que sigui l’audiència en comissió, si hi havia algun grup que no hi 
estava d’acord perquè es fes en ponència, el Grup de Junts pel Sí no hi està d’acord i, per 
tant, les votem totes, de moment, per fer-les en audiència en comissió. D’acord? (Pausa.)

Llavors, jo us pregunto: podem votar-les totes juntes, de la 4 a la 21, només les refe-
rents a la proposició de llei que he dit, senyora Granados, per part del Grup Parlamen-
tari Socialista?

Eva Granados Galiano

Sí, gràcies, presidenta. Donat que Junts pel Sí no s’està manifestant en contra de fer-
les en ponència, sinó que desconeix el criteri d’aquell que ha de donar el sentit del vot, 
jo proposo, si a Junts pel Sí li sembla bé, que posposem aquesta votació, perquè potser 
si tots els grups estan d’acord a fer-ho en ponència seria una tramitació molt més ràpida, 
però no sé sí Junts pel Sí, quan pot saber si el criteri pot ser en comissió o en ponència.

La presidenta

A veure, si la consulta es pot fer ara, millor. Si no, tot el bloc passaria a la propera 
comissió, eh? Senyor, si us plau, per part de Junts pel Sí, la senyora Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Sí, no, més que res perquè –en aquesta comissió està passant– ja massa repetides ve-
gades que els grups, per exemple, eh?, demanen literalment que aquestes compareixen-
ces es facin en comissió, però després demanen, si us plau, que es canviïn, no?, a ponèn-
cia. Altres, per exemple, sol·licituds de compareixença que es fan aquí, quan es poden 
fer a Infància... Jo estic segura que no hi ha mala fe ni cap tipus de voluntat de res, però 
simplement jo el que demanaria és rigor. Tots, em sembla que, a hores d’ara ja sabem 
quins són els procediments que hem de seguir en aquesta cambra i que, per tant, doncs, 
no sé, fixem-nos més en el que fem.

Sí que és veritat que, en tot cas, doncs, agraïm la proposta que ens fa la companya 
del Partit Socialista, i demanem, en tot cas, poder-ho votar, perquè és veritat que avui 
tampoc no tenim aquí, doncs, la ponent que ha de portar aquesta llei. Però en tot cas, 
home, anem una mica amb compte; és veritat que moltes vegades la feina, potser, la fan 
assessors, però, en tot cas, doncs, revisem-la, perquè ens estem adonant que en aquesta 
comissió, constantment, hem d’anar variant tràmits.

Per tant, doncs, no ho sé, rigor, que crec que ens l’hem d’imposar tots, eh? No és que 
aquí vulgui donar lliçons de res.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per tant, sent així, votarem de la 4 a la 21, totes juntes. És 
possible? (Veus de fons.) De la 4 a la 21, o volen vostès... (Veus de fons.) Del punt 4 fins 
al punt 21 són aquestes propostes d’audiència en comissió. Les podem votar totes jun-
tes? (Remor de veus.) Posposar-les. Per tant, estem d’acord tots en posposar-les, eh?

Noemí de la Calle Sifré

Yo no estoy de acuerdo porque no entendemos, si se pide rigor, rigor seria que la 
persona que va a ser la ponente de esta ley estuviese el día que se votan las comparecen-
cias, y, en todo caso, aplazarlo significaría aplazar una ley que es muy necesaria, preci-
samente, para combatir la pobreza infantil, que es una de las noticias que está constan-
temente saltando en los últimos días, así que preferimos votarlo en comisión y que se 
pueda votar hoy mismo.

La presidenta

Per tant, els sembla bé que les votem en comissió, ara i avui? Sí? (Veus de fons.)
Doncs, de la 4, del punt 4 al 21, es poden votar totes juntes? (Remor de veus.) Sí?
La paraula, per part del Grup Socialista, al senyor Raúl Moreno.
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Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. A veure si ho acabo d’entendre, jo també, perquè m’acabo d’in-
corporar. És a dir, les que votem en aquests moments, les compareixences, són aquelles 
que tenen a veure amb la proposició de llei. Per tant, no hi ha problema, i ho hem fet 
altres cops, de poder votar-les avui, tenint en compte que es faran en ponència. (Remor 
de veus.) Hi ha un debat que m’he perdut, no?, veig. És que no ho acabava d’entendre.

La presidenta

Senyor diputat, és a dir, el debat era si havien de ser en ponència o havien de ser en 
comissió. Com que no hi està tothom d’acord, finalment les votem totes perquè es facin 
en comissió, les d’aquesta proposició de llei, d’acord?, que són els punts del 4 al 21, i lla-
vors ara, com que és l’hora de la votació, jo demano si es poden votar totes juntes. Si? 
Senyors diputats, si us plau, es poden votar totes juntes, del punt 4 a la 21, que són totes 
les compareixences en comissió d’aquesta proposició de llei? Sí?

Raúl Moreno Montaña

Presidenta, és a dir..., nosaltres...

La presidenta

Un moment, un moment, senyor diputat del Grup Socialista, Raúl Moreno, té la pa-
raula.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Hi votarem a favor. Ara, si haguéssim de fer el mateix amb to-
tes les lleis que tenim en marxa –entenem, per exemple, la Proposició de llei per l’apro-
fitament de l’excedent alimentari–, no tindríem comissions per treballar. Per tant, en-
tenc que les compareixences de les lleis s’han d’encabir dins de la ponència de la llei i 
buscar un dia a banda, per poder fer-ho... (Forta remor de veus.)

La presidenta

Si us plau.... D’acord, d’acord, miri, senyor diputat, farem dues coses, la primera és... 
Si us plau, dues coses. La primera és que, si es demana en comissió, per passar-les a po-
nència hem de tenir tot el vistiplau de tothom, i que com que no el tenim, passarem ara 
a la votació. I sí que després, si els portaveus es volen quedar un moment aquí, amb mi, 
mirem exactament què tenim i com ho tenim i quines ponències i quines comissions. 
Després, al final, eh?

Per tant, passem a votació del punt 4 al 21 tenint en compte que el punt 7 i 8 és la 
mateixa persona la que ha de... (Veus de fons.) Sí? Ens trobem amb dos casos, en els 
punts 7 i 8 i en el punt 14 i 15, eh? En el cas... (Veus de fons.)

Mireu, el 7 i el 8 n’hi ha una que ens demanen amb una entitat que no hi figura i que, 
per tant, nosaltres creiem i que es creu que són la mateixa persona, eh?, el 7 i el 8, que la 
proposta és del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; i l’altra és del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, que nosaltres diríem que és la mateixa persona, la mateixa entitat que ha 
de comparèixer. Per tant, les votaríem només una vegada. D’acord? (Pausa.)

I els punts 14 i 15, que està fet pel Grup Parlamentari de Ciutadans i, després, de la 
Crida Constituent, es refereixen els dos a Save the Children, d’acord? Per tant, també 
la votaríem una sola vegada, les compareixences. D’acord? Sí? (Pausa.)

Senyor diputat Fernando Sánchez, per part del Grup Parlamentari Partit Popular.

Fernando Sánchez Costa

Sí, perdoni, jo, és que s’ha produït aquesta discussió mentre entràvem i sortíem 
«despedint» els..., i el que s’aprovi, doncs, em semblarà bé, però era per expressar l’opi-
nió del grup de que el més lògic seria que es votessin, però que es substanciessin en po-
nència.

La presidenta

Sí, d’acord, senyor diputat, però l’hem fet i, per tant, hi ha un grup que en aquest 
moment no hi està d’acord. Si no hi ha el vistiplau de tots els grups, hem de votar el que 
posa i així ho diu el Reglament. Per tant, en aquest moment, insisteixo en que votem les 
propostes d’audiència...
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Fernando Sánchez Costa

Molt bé, molt bé.

La presidenta

D’acord, sí? Doncs, del 4, del punt 4 al punt 21... (Remor de veus.) No, no ho permet 
el Reglament, eh?, hem dit, si no tothom està d’acord, ja passem directament a votació. 
No hi ha votació per discriminar... (Remor de veus.) D’acord, per tant, el lletrat insisteix 
en que quedi clar que reglamentàriament s’ha demanat en aquest procediment i que si 
tothom, amb aquest caràcter, si tothom i convencionalment, si tothom hi està d’acord, 
es podria haver canviat. Però, com que no ha estat així, deixem el debat i, hi insisteixo, 
votarem aquestes propostes d’audiència en comissió, el punt número 4 fins al 21, tenint 
en compte el 7 i el 8 i el 14 i 15, que ja els he dit que eren subsumits.

Vots a favor?
Vots a favor del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, vots a favor del Grup Parlamen-

tari del Partit... Per unanimitat, molt bé. Doncs, aprovat per unanimitat.
Moltes gràcies, aprovats els punts del 4 al 21 per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia 
Internacional Catalunya, perquè exposi les conclusions i les 
recomanacions respecte a l’acollida de persones amb dret d’asil de 
l’informe El asilo en España: un sistema poco acogedor

356-00444/11

Bé, doncs, passem al punt 22. Recordin, que és el que la Mesa ha acordat a can-
vi de..., cap a la Comissió de la Infància. Passarem a la sol·licitud de compareixença 
d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional, demanada pel Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Catalunya Sí que es Pot vol la paraula? No? Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, sol·licita aquesta defensa? Demana la paraula? 
No cal? La dona per defensada? (Veus de fons.)

Vots a favor d’aquesta proposta, de la sol·licitud de compareixença de la senyora 
Adriana Ribas? (Remor de veus.) Sí? 

D’acord, doncs, per unanimitat s’aprova el punt número 23.

Sol·licitud de compareixença de Teresa García i Marín, presidenta de 
SOS a la Capacitat Intel·lectual, perquè informi sobre el Projecte integral 
d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual

356-00446/11

El punt número 24 és la sol·licitud de compareixença de la senyora Teresa García i 
Marín, presidenta de SOS a la Capacitat Intel·lectual, que l’ha demanat, també, Catalu-
nya Sí que es Pot. La vol defensar? La dona..., el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot la dona per defensada? La dona per defensada.

Per tant, vots a favor de la proposta?
També, Ciutadans, Grup Parlamentari de... (Veus de fons.) Doncs...
Vots a favor de la proposta dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i del Grup Parla-

mentari del Partit Popular, del Grup Parlamentari Socialista, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Abstencions?
El Grup Parlamentari de la CUP.
I cap vot en contra.
Per tant, s’aprova la proposta, 20 vots a favor i 1 abstenció.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo, president de la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya, perquè informi sobre les accions i 
els objectius de l’entitat per a fomentar l’esport escolar

356-00459/11

El punt 25 és la sol·licitud de compareixença del senyor Jaume Domingo, que és el 
president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, davant d’aquesta comissió, a 
proposta del Grup Parlamentari Socialista. Vol fer la defensa, senyor Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Bé, simplement dir que l’esport també forma part, diguem-ne, del benestar del con-
junt de la ciutadania i és un tema que aquí l’hem tractat poc i, per tant, semblava que era 
molt adient el fet de demanar al president de la Unió de Consells Esportius de Catalu-
nya, doncs, de les accions i objectius que s’estan portant a terme en temes de foment de 
l’esport escolar.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies, senyor diputat.

David Rodríguez i González

Només volíem fer una pregunta, al Grup Socialista, eh?, perquè no entenem el per 
què en aquesta comissió i potser no en una altra, és...

La presidenta

Si em deixen anar passant la paraula, si us plau... Té la paraula, una altra vegada, el 
senyor diputat del Grup Parlamentari Socialista, Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Perquè el projecte que venen a defensar té més a veure amb el voluntariat, amb l’ob-
jecte de la cohesió social, no tant amb el fet de fer esport com a tal, sinó en els valors 
que es volen transmetre a través d’aquest esport, és simplement per això.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Alguna paraula més? (Veus de fons.) Té la paraula el Grup 
Parlamentari de la CUP, la senyora Gabriela Serra.

Gabriela Serra Frediani

Perdó, compartint la importància que pot tenir, no creieu que això correspon més, 
si parla de valors, a Ensenyament? Perquè Ensenyament o Infància, vull dir, vaja, em 
sembla que seria més adient. Simplement això.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada.
Per tant, passem a votació.
Vots a favor de la proposta?
En aquest cas, vots a favor de la proposta, de 10 per part de Junts pel Sí..., ai!, la se-

nyora... Ah! perdoni, no havia vist la diputada de la CUP. Per tant, per unanimitat de 
tots els grups parlamentaris.

Recordin que al punt 26 també hi ha hagut, per acord de la Mesa, un canvi a la Co-
missió de la Infància.

I ara sí, que tenim dues compareixences. La compareixença de la senyora Sílvia 
Giménez-Salinas, i després la compareixença del senyor José Manuel Ramírez. Per 
tant, un minut, suspenem la sessió per donar pas i la benvinguda a la compareixent se-
nyora Sílvia Giménez-Salinas.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i un minut i es reprèn a les dotze i set minuts.

La presidenta

Reiniciem la comissió, diputats i diputades.
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Compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en 
dret de família, per a informar sobre el sistema de protecció de menors 
des del punt de vista legal

357-00265/11

Substanciem ara el punt número 27, que és la compareixença de la senyora Sílvia 
Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant d’aquesta comissió.

Per tant, molt benvinguda i li passo la paraula per un temps de trenta minuts, com 
a màxim trenta minuts, d’acord. Doncs, endavant, moltes gràcies per ser aquí i benvin-
guda.

Sílvia Giménez-Salinas (advocada especialista en dret de família)

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tothom, diputats i diputades, per tenir 
l’oportunitat d’informar d’un tema que porto molts anys treballant com a advocada. Em 
presento: jo soc advocada de família i, per tant, la meva intervenció sempre serà des del 
punt de vista del dret i des del punt de vista d’una de les parts implicades en la protec-
ció a la infància, que és la part biològica, la part acollidora, la part que s’oposa a qual-
sevol activitat de l’Administració de protecció de la infància. Per tant, el que intentaré 
explicar, d’alguna manera, és com es veu, des del punt de vista de la part biològica, de 
la part que està sotmesa a la mesura de protecció, com es veu l’actual llei, la protecció 
de la infància, i com es veu si els drets i les llibertats que és necessari contemplar en tot 
procediment legal es contemplen en l’actual normativa. Aquest és el per què de la meva 
intervenció.

El per què de les veus que reclamen canvis en el sistema de protecció... Moltes vega-
des estem sentint que la gent es queixa, que la gent diu que això no és just, que la gent 
diu que no són formes. Aquí han vingut, sé i tinc constància que a la comissió parla-
mentària han vingut associacions i queixes constants. L’altre dia va sortir a El Periódico 
una carta d’un nen, no?, que parlava que als onze anys, amb una discussió entre pares 
per la seva custòdia, la DGAIA va decidir prendre la tutela, assumir la tutela de forma 
automàtica i ingressar-lo en un centre durant cent trenta dies i escaig. És clar, això ens 
preguntem: l’Estat té l’obligació de protegir els nens; ningú està en desacord amb aques-
ta afirmació general, però la forma, és la millor opció per al nano? I, per tant, el que ens 
plantegem és: per què hi han tantes veus que avui dia protesten sobre el sistema de pro-
tecció a la infància? 

Jo m’havia plantejat de que si fèiem la pregunta al revés, potser seria una mica més 
clar, no? Diguem: què vol dir que un sistema funciona, què vol dir? De què parlem? 
Què volem? Què li demanem a un sistema perquè funcioni? Potser que no hi hagi nens 
maltractats? Potser que no hi hagi nens al carrer? Potser que tinguem tots els nens es-
colaritzats fins a segon de batxillerat i tots passin a la universitat? Potser que tenen un 
nivell educatiu superior? Potser que no hi hagi por de que algun nen a la nostra societat 
estigui abandonat o maltractat? Potser és aquesta l’eficàcia del sistema que volem? Pot-
ser que les malalties mentals dels nanos són tractades amb eficàcia? Potser que els 
mena, que s’incorporen totalment en els nostres valors, en el nostre llenguatge, en el 
nostre idioma, i no tenim cap problema? Potser que no hi ha adolescents escapolits dels 
centres i adolescents que tornen embarassades? Potser que no n’hi han? Això és el que 
volem? I li demanem l’eficàcia al sistema de protecció de la infància per assolir totes 
aquestes fites? Potser llavors el que necessitem és saber on estem. 

Des de fa molts anys es demana a l’Administració pública protectora de la infància 
que necessitem dades. Per saber si un sistema és eficaç no vol dir «funciona» i ja està, 
vol dir que necessitem dades, necessitem dades per, precisament, assolir objectius. Jo 
tinc aquí, he portat un estudi que va fer Ferran Casas, fa molts anys, l’any 2012, publi-
cat a la revista d’UNICEF, que deia.., són unes dades, simplement, eh?, que deia: «Un 
cop disponibles, les dades ens permetran constatar que els professionals assenyalaven 
el temps de diferència abismal entre les dues poblacions, és a dir, comparant la població 
de nens sense tutelar i la població de nens tutelats.» I en matèria d’escolaritat, només, 
perquè no tenim més dades, mentre que als quinze anys, el 69 per cent de la població 
fa el curs que li toca per edat, només entre un 26 i un 32 per cent de la població tute-
lada el fa. I mentre que, en la població general, un 60 per cent dels nois i noies es gra-
duen a l’ESO a l’edat que els pertoca, això només succeeix entre un 16 i un 21 per cent 
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de la població tutelada. Mentre que un 62 per cent de la població general és orientada a 
batxillerat quan acaba l’ESO, només un 13 o un 22 per cent és orientat, de la població 
tutelada. Es evident. 

I he portat aquí, que li tinc molt de «carinyo», perquè m’ho va regalar el meu pare 
fa molts anys, la memòria del Tribunal Tutelar de Menors de Barcelona, de l’any 1921, 
quan fa vint-i-cinc anys, i parlàvem que..., no els explicaré, evidentment, ni els llegiré la 
memòria; són els vint-i-cinc anys del primer Tribunal Tutelar de Menors i parla, preci-
sament, de la necessitat que als nens se’ls ensenyi matèries perquè després es guanyin 
la vida. En el fons, no ha canviat tant; els antics tribunals tutelars de menors, que reti-
raven els nens abandonats i infractors de la llei penal, retiraven els nens de la societat, 
els posaven en grans orfenats, grans cases, per ensenyar-los un ofici; a les noies se’ls 
ensenyava el servei domèstic i als nois l’agricultura, per tenir un ofici, perquè siguin in-
dependents, després.

No estem molt lluny, si analitzem les poques xifres que tenim, com les que ens va 
aportar el professor Ferran Casas. Per tant, això és una necessitat, quan parlem de que 
el sistema funcioni. Ni l’hem d’atacar ni l’hem de defensar; hem de decidir què volem 
dir quan parlem de que el sistema funcioni. I per tant, per això, una de les obligacions 
que ha de tenir una administració encarregada de la protecció i tutela dels menors, són 
xifres, estadístiques i investigacions sobre la seva població. Tenim, per exemple, al Codi 
civil de Catalunya, que el tutor està obligat a retre comptes al jutge cada any sobre l’es-
tat del seu pupil, sobre l’estat de la seva situació patrimonial, personal, etcètera. Per què 
no tenim dades? Per què no sabem si l’absentisme escolar, que és una de les causes de 
desemparament, també es dona en els nens tutelats? Ho sabem? Què passa entre el mo-
ment de l’execució, de la notificació de desemparament, que és la retirada del nen dels 
pares, fins que comença l’escolaritat en un altre centre, que els pares no saben, perquè 
com que estan apartats del seu funcionament habitual, no sabem quant de temps pas-
sa. No sabem a quin centre va, si va al mateix centre o al mateix curs que anava. No ho 
sabem i, per tant, per parlar de l’eficàcia del sistema, el primer que hem de tenir són xi-
fres. Dades i investigació que, hi insisteixo, com a Administració i com a entitat protec-
tora dels menors, està obligada a fer-ho.

El tercer punt de la meva intervenció, que després els..., perquè només serà sobre 
el desemparament, perquè jo ja no conec el funcionament de centres, tot allò que no..., 
i per tant, la meva intervenció, per trenta minuts, només dona per parlar una mica del 
desemparament. Quins límits de la prevenció en l’àmbit de la protecció podríem dema-
nar a un país qualsevol que es digui que compleix la normativa de l’estat de dret? Els 
límits de la prevenció és el control de la por. La por és el que fa que el sistema funcioni 
d’una manera o d’una altra. La por dels professionals de ser sotmesos a una pressió me-
diàtica perquè hi ha hagut un maltractament. La por dels fiscals perquè en un moment 
donat els poden acusar de que no ha fet el necessari per controlar la vida dels menors. 
La por dels professionals als EAIA o als centres que passi qualsevol cosa dintre de 
l’àmbit de la seva família i de la seva llar, i resulti que el responsable és l’equip d’atenció 
a la infància que no ha determinat això.

I per tant, cada vegada la prevenció, el llistó de la prevenció –les persones que m’han 
sentit alguna vegada ho saben, que sempre parlo del mateix–, és que el llistó de la pre-
venció està tan alt en la nostra societat que tot està permès. Perquè la por ens fa apujar 
aquest llistó de prevenció. No ens podem permetre, com a societat, que hi hagi un nen 
o que hi hagi una persona dolenta que estampa contra la paret un nen; algú és responsa-
ble d’aquesta persona dolenta i d’aquesta malaltia. No ha d’existir, i per això al principi 
els preguntava què li demanem a un sistema de protecció de la infància. I el que tenim 
ara és por. Tenim por, com a societat, perquè, algú de nosaltres està disposat a dir que 
no vol protegir els nens? Cap de nosaltres. Algú de nosaltres està disposat a afirmar 
que no volem l’interès del nen, que la Convenció de Drets del Nen no s’ha de complir? 
Impossible. I què ens fa funcionar apartant el dret de la vida ordinària de la protecció, 
que això és el que està passant? La por. El dret a la protecció a la infància molesta, mo-
lesta perquè el dret necessita proves. No pot jutjar, un jutge, amb base en presumpcions. 
I com la justícia, i el nostre cap, el de les persones de dret, està acostumat a estructu-
rar-se amb base en les garanties d’un procés i amb base en la prova, el món interdisci-
plinari que tracta els nens, precisament, prescindeix de la prova.
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Ens trobaríem mil exemples, que després els posaré, com possible pertorbació 
mental, possible risc del futur del desenvolupament integral del menor quan sigui 
més gran, possible risc davant de la manca d’habilitats maternals que s’observa de la 
mare... I tot això què és? Per a una persona acostumada, com nosaltres, a basar-nos en 
la prova, tot això són suposicions, i tot això s’ha d’erradicar. El 105 de la llei estableix 
quines són les causes de desemparament, i hi ha un seguit de circumstàncies tan gran, 
tan gran... Jo, si els llegeixo el 105, vostès diran: «Bé, és que aquí hi cap tot.» Doncs, és 
que sí, hi cap tot. I si veiem les estadístiques que en un moment donat em va donar la 
diputada Gemma Lienas, que és la que ha demanat la meva compareixença aquí, i que 
li agraeixo molt la seva preocupació per la protecció a la infància, perquè dels nens es 
parla poc i per això estem així, com estem, el 70 per cent de les causes de desempara-
ment eren per negligència.

Què vol dir negligència? És tan ampli com vostès vulguin, és tan obert com cada 
tècnic pugui descriure en cada informe-proposta. Hi cap tot, i si a això li sumem les 
mesures cautelars, que fins i tot del 110, fins i tot permeten la retirada d’un nen sense 
intervenció prèvia de pares, d’acollidors, de tuteles, el canvi immediat per raons conve-
nients, com diu la llei, tenim aquí un calaix d’arbitrarietat prohibit per la Constitució a 
l’Administració pública, que no vol dir discrecionalitat, sinó arbitrarietat, enorme. Per 
què neix el dret administratiu? Per controlar l’Administració. L’Administració tendeix a 
ser gran, tendeix a envair els ciutadans. Nosaltres dipositem la nostra confiança en les 
lleis. Els ciutadans descarreguen la confiança en les lleis, però el poder que té l’Admi-
nistració se l’ha de limitar. I qui el limita? Perquè, en aquest cas, qui el limita? L’Ad-
ministració investiga, resol, notifica, executa i fa el seguiment, tot això sense la inter-
venció d’un jutge. No ha intervingut en tot el procediment un jutge, ni cap organisme 
extern que pugui dir que tot aquest procés és correcte. I si li sumem la por, que estava al 
començament –si li sumem la por–, què és més dur? Equivocar-me i que després hi hagi 
un nen maltractat, o no equivocar-me i que només pateixin el nen i la família? Que mai 
se sabrà, a la llarga, les conseqüències d’aquesta situació.

I, per tant, el llistó de la prevenció és tan elevat, la por i el sistema de procediment 
administratiu permet tot això, que estem en una situació que, o s’hi posen les mesures 
oportunes o, realment, les coses començaran a cridar a la societat. Perquè, si fa quinze 
anys només la població que tenia certes dificultats –parlem de pobresa, parlem de mar-
ginació– eren les que patien el sistema de protecció, cada vegada és més gran, perquè, 
com que el llistó de la prevenció està més amunt, cada vegada ens arriba més i tindrem 
parents, cosins, germans que els passa. I de cop i volta ens adonem que aquesta forma 
de funcionar està allunyada del dret.

Que és el desemparament, en termes generals? Que podem dir? Inadequat exercici 
de la responsabilitat parental. I per tant, hi insisteixo, aquí podem dir el que vulguem, 
podem dir el que sigui, que això, amb la suma de determinades circumstàncies, ens do-
narà uns pares, una mare, una àvia que no pot assumir la responsabilitat parental. Qui 
decideix? Ja he parlat que només decideix la Direcció General d’Atenció a la Infància. 
Només decideix la direcció general; no hi ha cap intervenció més. Per tant, els tècnics 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància són els que fan l’informe-proposta per-
què la DGAIA faci la resolució de desemparament.

Quina llei tenim? La Llei 14/2010. Quin reglament tenim, d’execució d’aquesta llei? 
Cap. O sigui, en set anys, no hem sigut capaços de desenvolupar un reglament? És que 
estem parlant exactament igual d’un reglament que abasti la nostra vida d’adults respec-
te a hisenda o estem parlant d’un reglament que només afecta els nens? No té res a veu-
re, però la Llei de responsabilitat penal de menors va trigar, des de la Constitució, fins 
a l’any 2000 en ser promulgada, en dir que els nens cometien un delicte o una infracció 
penal prevista en el Codi penal. Mirin vostès el que importen els nens. Per tant, com 
és possible que el detall del funcionament d’una llei, que és el reglament d’execució, 
no hagi sigut encara promulgat i entrat en vigor? Doncs, és una mica sorprenent. Això 
seria la forma d’entendre que és més ampli el poder o la facultat, perquè hem de prote-
gir el nen. O sigui, la clàusula final de cierre és «hem de protegir». I com que hem de 
protegir i l’interès del menor no està en discussió, no cal, perquè la voluntat de tothom 
és protegir el nen, però hem de fugir de paternalismes i proteccionismes i hem d’anar a 
la professionalitat, a l’ordre i al dret.
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Quines conseqüències té, la resolució de desemparament? Doncs, la suspensió de 
la responsabilitat parental, la separació del menor de la seva família i el tancament 
de tot envers els pares. Això pot ser en vint-i-quatre hores o en vint-i-quatre mesos, no 
importa. En vint-i-quatre hores, si... Vostès ja saben que qualsevol nen de menys de dos 
anys que vagi a Sant Joan de Déu o a la Vall d’Hebron, hi ha un protocol establert que 
fan una sèrie de proves als nens de menys de dos anys. Quan hi ha indicis de quelcom 
o, simplement, no entenen bé el quadre clínic que té el nano, automàticament, si detec-
ten alguna qüestió física, els metges, per la por, pel sistema de prevenció, pel que sigui, 
denuncien: sospita de maltractament. Comunicació a la DGAIA. DGAIA, automàtica-
ment, retenció hospitalària i resolució de desemparament automàtica, perquè hi ha una 
sospita mèdica. I per tant, si hi ha una família correcta, si hi ha uns avis, etcètera, el 
duran als avis, i si no, a un centre, o si no, a una família aliena. Aquestes són les conse-
qüències de la notificació de la resolució de desemparament. 

Per tant, el que demanem en la resolució de desemparament, tal com diuen les ob-
servacions de la Convenció de drets del nen, ha de ser no una resolució motivada, sinó 
expressament motivada. Perquè es parla de que el procediment administratiu, que és 
aquest, es parla de que no és un procediment..., és un procediment de protecció que bus-
ca les formes perquè es pugui ajudar els pares. No, perdoni, hem de dir les coses pel seu 
nom: és el procediment sancionador més greu que qualsevol pot tenir a la seva vida; per 
tant, no em parlin de que és un procediment terapèutic, no em parlin de que volen aju-
dar, no canviem les formes. Serveis Socials tenen una formació per ajudar la gent, no 
per investigar, no per controlar. Però aquí són agents de la llei, són els que, hi insisteixo, 
investiguen, estudien, comuniquen, executen i desenvolupen i, per tant, hi ha una enor-
me confusió entre quins equips han de fer cada cosa. I l’usuari, per descomptat, no sap 
en quin món està. 

A l’usuari li acaben de treure el nen, potser li han tret perquè, en comptes de tenir 
una situació de maltractament a l’hospital, que ningú critica –ningú critica que sigui 
així–, potser l’entrada de la família ha sigut a través d’una ajuda a servei social bàsic, 
que la senyora ha pogut explicar, com ha passat. A veure jo els explico coses que sé, co-
ses que no sé, que la senyora els explica, doncs, que cada nit ha de sortir a ocupar-se de 
fregar escales en una comunitat que està a prop, perquè, si no, no té diners, i deixa els 
quatre nanos sols i, evidentment, no pot arribar al matí, perquè no pot anar a l’escola 
i els nens falten a l’escola. Tot això va fent gros l’expedient, i aquesta usuària no sap 
que tot això s’apunta i tot això forma part del seu expedient, i que algun dia és possi-
ble que tot això que ella ha explicat per les necessitats que té, tot això està transcrit en 
un informe-proposta. Per tant, el primer que s’ha de fer és que aquesta usuària sàpiga 
on està. No està demanant una ajuda, està explicant les seves mancances, els seus pro-
blemes, les seves insuficiències per la criança i la cura dels nens, i té tot el dret a tenir 
una assistència lletrada que li digui «vostè pot dir això» o «vostè no pot dir això», però 
sàpiga les conseqüències.

Hi insisteixo, no estic discutint com s’ha de fer o com no s’ha de fer, l’únic que es-
tic discutint és, si us plau, a cadascú se li ha de donar la seva professió. Nosaltres som 
de dret, els equips multidisciplinaris són treballadors socials, són educadors, són psicò-
legs, han de fer la seva feina i han d’estar informats de la seva feina. Els tècnics estan 
tan desemparats en el dret com els usuaris. Els tècnics necessiten un recolzament diari, 
als EAIA, als centres, d’advocats, no juristes que no han trepitjat un jutjat, sinó advocats 
que els diguin com s’ha de fer un informe, que els diguin quina manera de fer, perquè la 
protecció del nen també és la protecció jurídica. Perquè si l’expedient s’inicia correcta-
ment, amb totes els elements de dret i de prova, mai un jutge resoldrà al final que això 
està mal fet i, per tant, la protecció també abasta la seguretat jurídica. Hem de fer que 
aquest procediment sigui avalat per tots. I això és amb la confiança que els tècnics no 
han de saber dret, l’han d’entendre, han de tenir el suport i no li han de tenir por, al dret.

La por també fa que els tècnics diguin: «No, vostès, senyors, no es preocupin, no cal 
un advocat, no el necessiten, que ho emboliquen tot; vostès el que necessiten és venir 
aquí i explicar-nos les coses.» Això és una falsa afirmació d’uns tècnics que no saben 
que els advocats ajuden l’usuari en comptes de perjudicar el procediment, i donen segu-
retat jurídica. Els tècnics necessiten que algú els digui: «Miri, si vostè entra en un do-
micili i observa que hi ha un nen a zero graus en bolquers, que té la pell morada, i que 
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només porta el bolquer, mullat i remullat, de fa dos dies, si vostè descriu això, què és? 
És un maltractament, oi que sí? No cal que digui res més. Però si vostè posa a l’informe 
que li manca el “carinyo” perquè té els ulls tristos, amb això no anem enlloc.» Per tant, 
els advocats han d’informar els tècnics de com han de fer els escrits, com han de fer els 
informes. Els informes han de ser objectius. No podem permetre que els tècnics facin 
descripcions subjectives dels seus valors, no podem permetre això. El que hem de fer és 
que aprenguin a fer, conforme al dret, els informes, perquè ningú discuteixi això.

Un cop està notificada la resolució de desemparament, s’executa. I s’executa vol dir 
que es separa el nen de la família. I com es separa el nen de la família? Doncs, pot-
ser sense saber-ho. A la guarderia, el treuen de la guarderia i se l’enduen, citen a la 
DGAIA la família i el nen entra per un cantó i surt per un altre. Amb qualsevol dels sis-
temes que serveixin per retirar el nen, això passa. I no pot dir que no passa, perquè ha 
passat al mes de maig en l’últim cas, que els mossos d’esquadra van anar a la guarderia, 
el van retirar i la guarderia li va dir: «Vostè vagi demà a la DGAIA i li diran on està el 
seu fill.» Per tant, aquestes no són formes, en un estat de dret, de controlar i protegir 
el nen. Un cop està notificat, l’únic que pot fer la família és oposar-se davant del jutge 
de família en el termini de dos mesos. Per tant, una de les peces fonamentals és que una 
persona ha de tenir un advocat des del començament de l’expedient, no en el moment 
que ha de fer l’oposició al jutjat.

Tres casos, molt ràpids –quatre minuts. En tinc un: sospita de maltractament d’un 
nadó d’un mes. Retenció hospitalària. La mare estava, també, embarassada. Separen 
el nen de la mare, diuen que hi ha hagut una lesió amb la nena. Al cap de dos mesos, 
Sant Joan de Déu demostra que no, que és simplement un problema genètic. Un any per 
tornar el bebè als seus pares. Potser no és discutible, la primera resolució, potser no és 
discutible. Davant d’una sospita, s’ha d’investigar; potser el que és tremend és que això 
trigui un any. Perquè la urgència ve en el moment inicial, però després, el patiment de la 
família ja no importa. Acusats d’haver maltractat la seva filla i, per tant, vostès pensen 
o poden pensar: aquesta parella, durant un any, com s’acusa un a l’altre, davant del ma-
teix equip que li ha retirat el nen i que els situen un cop al mes, davant seu, per 
ser investigats, si tenen alguna malaltia o tenen alguna pertorbació que els impedei-
xi ser bons pares?

Fecundació in vitro, un altre cas que he tingut jo. Llar d’infants avisen que la mare 
té comportaments estranys. Por, molta por, retiren el nen de tres anys, la mare té un 
bebè al cap d’una setmana; no sé on està el maltractament prenatal, que és una causa de 
desemparament, perquè si et retiren un nen de tres anys, probablement, el part no sigui 
tot el tranquil que hauria de ser, i el nen, quinze dies en una família aliena. I ens tro-
bem que de la resolució de desemparament ens diuen únicament, «és cautelar», ens 
diuen únicament que a la mare li manquen les habilitats necessàries per a la cura dels 
seus fills, quan no l’han vist –no l’han vist–, quan l’únic que tenen els informes, infor-
mes arran d’anar a veure el nen a la llar d’infants, informes arran d’anar als hospitals 
privats i demanar tot l’historial clínic. Perquè, això sí, i vostès ho han d’entendre, nosal-
tres estem exposats, en el moment que entrem en mans de la DGAIA, a que qualsevol 
cosa que hem fet és transparent. No tenim història clínica, no hi res, no hi ha secrets. 
L’interès del nen està per sobre i, per tant, totes les nostres vides estan per sobre de la 
investigació.

Tercer cas. Una senyora la qual, des de fa quatre anys, no té el seu fill perquè encara 
no han sigut capaços, els equips, de dir-li si té o no pertorbacions mentals. Quan allò lò-
gic no és que l’equip decideixi o no si té pertorbacions mentals, sinó que per això tenim 
un sistema, com hi ha els forenses, com hi ha salut mental, per ficar els recursos de veri-
tat, els recursos econòmics perquè puguin atendre persones amb necessitats, separades 
del procediment administratiu d’investigació. Que sàpiguen que una teràpia i un tracta-
ment en salut mental és confidencial i és per millorar, i que sàpiguen que ells no poden 
fer el tractament envers si tenen o no pertorbacions mentals. I aquesta paraula, «pertor-
bacions mentals», s’arrossega durant quatre anys en tots els expedients.

Queixes més freqüents? Sobretot –sobretot–, de què es queixa l’usuari amb més fre-
qüència? Es queixa, sobretot, de la manca de credibilitat que té davant dels equips. Els 
equips interpreten el que l’usuari diu, interpreten i transcriuen les entrevistes. Per tant, 
una de les batalles més importants que, si és possible, els faci comprendre, és que totes 
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les entrevistes que afecten un procediment sancionador administratiu han de ser grava-
des. D’aquesta forma, garantim el dret de l’equip davant de possibles amenaces o inclús 
denúncies i protegim l’usuari que no pot després dir, «jo no he dit això» o «sí he dit 
això». Eliminem la subjectivitat que comporta la transcripció per un informant de les 
coses que jo he dit, perquè queda gravat. Això nosaltres, els advocats, sabem que des 
del 2001 els judicis es graven i ha millorat moltíssim de la transcripció, que abans era 
pel secretari del jutjat. 

Què necessitem, també? Una modificació dels terminis de la LDOIA. No pot ser 
que amb una mesura cautelar es trigui sis mesos, vuit mesos, per resoldre si és confor-
me o no és conforme. Amb tres mesos en tenim prou. La limitació a les mesures cau-
telars. Unes mesures cautelars preventives, sense intervenció de la família biològica, 
necessita tenir una motivació expressa molt raonada, tal com diu la Convenció de Drets 
del Nen. No pot ser una resolució on parli de futuribles riscos per al nen. Futuribles vol 
dir habilitats, no estar preparat per al desenvolupament integral del menor, no estar pre-
parat per mantenir una cura integral davant de l’absència de capacitats. Tot això, en una 
mesura cautelar, no pot ser. Si està provat el risc, si hi ha un risc greu, perquè, com sem-
pre dic, els blanc i els negres mai tenen problemes, el problema sempre són els grisos i, 
per tant, ningú estaria en desacord amb una mesura cautelar flagrant, amb una possibi-
litat real. El problema són els grisos, i amb els grisos hem de tenir compte que són totes 
les veus que estan cridant avui dia pels grisos. Per tant, necessitem limitar les mesures 
cautelars...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, eh?, que així podem passar la paraula als diputats.

Sílvia Giménez-Salinas

Bé...

La presidenta

No, no, pot anar acabant, absolutament, sí.

Sílvia Giménez-Salinas

Concreció de les causes de desemparament. Limitacions a les mesures cautelars. Un 
reglament d’execució. Evidentment, una clarificació del que és procediment administra-
tiu, investigador, procediment de teràpia i ajuda, clarament diferenciat. L’usuari no pot 
confondre cap equip i cap sistema que no sigui clarificador.

Contracte bilateral, essencial a la llei. És a dir, un cop m’hagin notificat la resolució 
de desemparament, si jo sé què és el que haig de fer a través, no del pla de millora, que 
no em serveix, sinó d’un contracte vinculant amb l’Administració, jo sé què és el 
que haig d’aconseguir: un pis, una feina, una vegada al mes a salut mental, portar 
els nens a classe, però vinculant. Si jo compleixo, vostès també em tornen els nens. Ha 
d’existir un contracte vinculant per les parts, de l’Administració envers els usuaris, obli-
gatori i vinculant i amb terminis. Gravacions: si no és gravat, senyors diputats i senyo-
res diputades, aquí no tindrem objectivitat. Suport jurídic: essencial, l’Administració 
necessita suport jurídic per als tècnics i per als usuaris. Fiscalia, no em donarà temps, ja 
de parlar, perquè seria una altra situació. 

I abans..., ja sé que no està al nostre abast, però simplement dir-los que, abans d’una 
resolució de desemparament, hauria de ser un jutge el que mirés les proves i decidir si 
hi ha o no causes de desemparament. I mentrestant no hi hagi una modificació legal a 
nivell de l’Estat espanyol i de la LEC, com a mínim, nosaltres ens hauríem de dotar 
d’una comissió externa que, abans de resoldre respecte del desemparament, amb la vi-
sió del dret a la mà, independent i externa a la DGAIA, digués si hi han o no causes mo-
tivades i que enviï, si existeixen o no, i si es poden notificar, les causes de resolució per 
desemparament. 

Gràcies. Perdó, eh?

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Giménez-Salinas. Perdoni, però després tenim una altra 
compareixença i, per tant, intento deixar-la parlar, per descomptat, però el temps és el 
que ens regula una mica. 
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Ara hi haurà les explicacions i les intervencions dels grups parlamentaris. Comen-
çarem per qui ha sol·licitat la compareixença, que és, en aquest cas, el Grup Parlamen-
tari Catalunya Sí que es Pot i, per tant, té la paraula la diputada senyora Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyora Sílvia Giménez-Salinas, per la seva ex-
posició tan clara i tan contundent. Intentaré ser molt breu, perquè potser així podrà vos-
tè tenir més espai per respondre les preguntes. 

De fet, el meu grup es va començar a interessar per aquest tema perquè vam rebre 
moltes queixes de moltes famílies i també de nanos. I ens trobàvem amb situacions 
en que vèiem que es partia més de la base d’una situació de risc o d’una suposició que 
d’una certesa. Jo no dic que quan hi ha una certesa absoluta no s’hagi d’actuar imme-
diatament, això és obvi, però en aquest gran calaix que vostè citava, de la negligència, 
hi entren tantes coses, i moltes d’elles tan subjectives, depenent de la visió que té la per-
sona que ha de prendre la decisió, que ens semblava que moltes de les famílies que ens 
venien a veure tenien raó en el que exposaven.

Nosaltres hem fet dues intervencions en el Ple explicant aquestes situacions. Ens 
adonem que les famílies no tenen prou garanties jurídiques. Ens adonem que pateixen 
coaccions, això ens ho han explicat les mateixes famílies, també ho han explicat els tre-
balladors i treballadores, eh?, perquè també són conscients que hi ha nanos que estan 
als centres que no caldria que estiguessin als centres si s’actués d’una altra manera, això 
també ens ho han dit els treballadors i treballadores. Que no hi ha una transparència, 
la transparència que necessitarien les famílies, que una mica vostè ja ho ha dit, per part 
de l’Administració. I que a més, desgraciadament, es produeix el trencament del vincle 
quan en realitat l’Administració, llevat que fos en casos molt, molt greus, hauria de pro-
curar que aquest vincle no es trenqués i fa tot al contrari, trenca tots els vincles, no no-
més a familiars, sinó també els dels amics, els de l’escola, etcètera.

Només, jo li volia fer algunes preguntes. Per exemple, vostè ha dit que la DGAIA pot 
accedir al nostre historial, si no ho he entès malament, al nostre historial mèdic, a les 
nostres dades econòmiques, suposo, o a qualsevol altra dada personal sense passar per 
un jutge. Això és així? Perquè, no sé, és admissible, en un estat de dret, una qüestió com 
aquesta?

En la seva explicació deia que era important tenir gravacions. També m’agradaria 
que especifiqués bé per què? Potser ja ha quedat molt clar, però si ho pot especificar. 
De fet, els treballadors socials amb els que nosaltres hem parlat també diuen que s’esti-
marien més tenir les gravacions, perquè a ells també els descarrega de responsabilitat, 
també els carrega de raó, en molts casos.

Les coaccions, vostè n’ha parlat i jo n’he sentit explicar moltes, perquè tenim el tes-
timoni de moltes famílies. Per què creu que no es denuncien? Ha dit que és partidària 
de que els desemparaments els resolgui un jutge i no pas la DGAIA. Entenc per què, 
però com els ho explicaria als treballadors i treballadores? Nosaltres hem parlat amb 
molts que creuen que seria que ells haurien fallat si això hagués de ser així, i jo, m’agra-
daria que vostè els expliqués per què creu que realment seria el millor i no pas que ells 
haurien fallat.

És partidària que les famílies puguin tenir, no només l’advocat, sinó un psicòleg en 
les avaluacions, al seu costat? Hi ha una cosa que em preocupa moltíssim, i és perquè 
últimament he rebut bastantes queixes en aquest sentit. I és la qüestió de la malaltia 
mental, quan la malaltia mental està controlada, està sota control d’un professional i la 
persona és capaç de prendre la medicació, creu que és pertinent que se separi la criatu-
ra? Ho dic perquè últimament m’han arribat casos d’aquests tipus. I després, una altra 
cosa que també m’ha arribat molt és la retirada de la criatura just després quan acabes 
de parir, que en molts casos aquest paper arriba al quiròfan, al paritori, i se li retira a la 
mare la criatura. 

Res més. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara passem a la resta de grups parlamentaris no 
sol·licitants, i té la paraula, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Car-
men de Rivera.
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Carmen de Rivera i Pla

Gracias, presidenta. Agradecer muy sinceramente la comparecencia de la señora 
Giménez-Salinas, porque nos acerca a la práctica y a la problemática real que se vive en 
los juzgados, a la problemática real que padecen aquellos padres que –ella lo ha dicho 
muy claro– a lo mejor no son los casos graves, sino las zonas intermedias. No estamos 
hablando, a lo mejor, de malas praxis de la DGAIA en casos como desgraciadamente 
se han dado, que es evidente para todo el mundo que hay un maltrato o hay un abando-
no, pero sí en muchas..., con la praxis que da, o la manera de funcionar de la DGAIA y 
de todos los procedimientos que ha ido instalando a lo largo del tiempo ha creado, me 
ha parecido entender, lo que podríamos llamar una auténtica indefensión de los padres 
ante la Administración.

Por eso, y aquí viene mi primera pregunta: ¿Sería adecuado, para evitar esta inde-
fensión o esta inseguridad jurídica de los padres, la asistencia letrada desde el inicio de 
las actuaciones en sede administrativa? A mí me consta, o no estoy segura, pero vamos, 
creo que el turno de oficio empieza a funcionar para estos padres a partir del agotami-
ento de la vía administrativa. Entonces, sí, quisiera aclarar esto y el por qué es impor-
tante. 

Yo lo que..., hablando de la comparecencia y hablando de la DGAIA, son muchos 
los..., hay términos que se asocian inmediatamente a la DGAIA, como es la palabra 
«miedo», como es la palabra «indefensión», como es la palabra «inseguridad jurídica», 
como es «juez y parte». Usted ha hablado de que la DGAIA no aporta verdaderamente 
pruebas, sino unos informes subjetivos que, a la vez, cuesta luego desmontar en la fase 
judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta, según tengo entendido, he leído y me ha pare-
cido ver, que la DGAIA es juez y parte. Hace estos informes, se encarga de las terapias 
y luego, esos informes forman prueba que casi tienen la presunción de certeza, como 
ocurre con los actos de inspección de hacienda o de seguridad social. Entonces, por tan-
to, ¿en qué parte de la ley está regulado o cómo se organiza esto de la terapia y a la vez 
la investigación instructora, o al revés, la investigación instructora y la terapia? ¿Y qué 
base tiene y qué consecuencias tiene?

Decirle que el aumento en las quejas en el síndic ha sido exponencial, en cinco años 
se ha..., o sea, se van aumentando las quejas respecto al funcionamiento de la DGAIA y 
estas familias que quedan desamparadas. No ha podido usted hablar por falta de tiem-
po de la fiscalía, pero quisiera que me dijera: ¿qué pasa con la fiscalía? Porque, según 
parece, la fiscalía no tiene acceso a todo el expediente del menor, sino que muchas ve-
ces el fiscal comparece con dos folios en el acto de juicio, se apoya en el informe de la 
DGAIA y siempre son los padres los que tienen que hacer llegar a la fiscalía todo el ex-
pediente que tienen del niño. Y bueno, y la trascendencia de esto. 

Nada más, y muchísimas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. I ara, per part del Grup Parlamentari Socialista, té 
la paraula el senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Agrair la compareixença, interessantíssima compareixença de 
la senyora Giménez en aquesta comissió. Entre altres coses perquè ens ha fet un resum 
d’allò que tots hem escoltat alguna vegada per part de familiars, o fins i tot dels que hem 
tingut algun contacte amb la DGAIA des del punt de vista polític i també administratiu, 
però que costa molt posar sobre la taula: hi ha una certa, diguem-ne, una certa por, tam-
bé –abans ho deia, però també des del punt de vista polític–, d’incidir en un tema en el 
qual potser no tots tenim tota la veritat, no?

I pels debats que hem tingut aquí, val a dir que la gran majoria, per no dir que els 
professionals de la DGAIA fan una tasca molt intensa, molt difícil, i prenen decisions 
segurament molt complicades, les més complicades que pot prendre una persona des 
del punt de vista de la seva responsabilitat a l’Administració pública, no? Però també, fi-
nalment, la setmana passada en aquest Parlament vam tenir la discussió de dos mocions 
al Ple, que parlaven de la protecció d’infància. I jo vull fer, també..., no és que em faci 
autobombo, però a la segona intervenció vaig posar el tema de la necessitat de que un 
jutge prengui la decisió de desemparar o no un menor. 
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I aquest, que era un tema que havíem parlat amb famílies i altres, després vaig rebre 
felicitacions perquè, per primer cop, semblava que un diputat deia una cosa així. I lla-
vors, dins del grup de treball que Catalunya Sí que es Pot va aconseguir, d’alguna mane-
ra, amb la seva moció portar a terme, amb l’aprovació d’altres partits polítics, parlàvem 
de la necessitat de canviar el model. I jo, com que no em vull estendre, voldria dir dues 
coses fonamentals: primer, l’acompanyament a les famílies per part d’un lletrat, en les 
reunions que tenen amb la DGAIA, es va aprovar en aquest Parlament l’any passat. El 
dret de les famílies a rebre tot l’expedient, es va aprovar en el Ple d’aquest Parlament 
l’any passat; i l’informe de compliment de la moció que es va aprovar no diu res sobre 
aquests dos punts que es van aprovar. Per tant, entenc que, tot i que hem fet l’esforç 
d’analitzar quines són les problemàtiques concretes, aquestes encara no s’han portat a 
terme. Per tant, hi ha una deixadesa per part del Govern, en aquest cas, en fer-les efec-
tives.

I jo, la pregunta que li vull fer és una, fonamentalment és: quan parles amb repre-
sentants del consell mundial de la infància, per exemple, del Congrés Mundial de la 
Infància, on aquest tema, d’alguna manera, també ha sobrevolat, i alguns professionals 
jutges, companys de professió, sobre el tema del tractament de la infància, no estan, 
no són contraris al fet de que un jutge hi participi. El que m’agradaria saber és si vos-
tè ens pot dir quins serien els passos a seguir per tal de fer partícip un jutge de la de-
cisió de desemparament d’un menor. Això crec que no treu que, per via d’urgència, la 
DGAIA pugui actuar davant d’una situació que clama al cel, però que després aquesta 
decisió s’ha de veure referendada per un jutge que doni cobertura legal i jurídica a la fa-
mília, a l’Administració, en el cas que els doni la raó, però sobretot al menor. 

Per tant, què és el que hem de fer, des del punt de vista legislatiu –abans apuntava 
alguna cosa, diguem-ne, d’alguna comissió externa, d’un...–; m’agradaria que concretés 
una miqueta més com es podria fer això. I aquesta és, fonamentalment, la meva pregun-
ta. I agrair-li, sobretot, la seva intervenció i el resum final, que em sembla que és molt 
il·lustratiu. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. I passem a la resta de grups parlamentaris no sol·lici-
tants, que és en aquest cas el Partit Popular. Té la paraula el senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. I gràcies, també, a la senyora Giménez-Salinas, doncs, per 
aquesta compareixença tan i tan interessant i tan reveladora i trencadora. S’ha obert un 
debat blindat, que havia estat blindat fins ara. Jo després li preguntaré una mica més 
sobre els motius d’aquest blindatge, no? Però, i aquí han estat altres companys, han es-
tat altres companys del Parlament, que han obert aquesta porta, i jo crec que és positiu 
que s’hagi obert la porta i hem d’anar fins al fons, escoltant totes les veus, parlant amb 
llibertat i fent-ho amb responsabilitat, no? Jo crec que hem d’anar molt fins al fons i ho 
hem de fer aquí, al Parlament, i no en un plató de televisió. O sigui, que ho hem de fer 
amb sensibilitat, sabent que hi ha molt en joc, molts sentiments implicats, moltes famí-
lies per les quals això provoca molt de dolor i, per tant, ho hem de fer molt bé i ho hem 
de fer fins al fons. 

Jo li volia preguntar una mica més, es clar, diguem-ne: no és habitual el que vostè ha 
fet, que és fer un discurs que xoca frontalment amb el que era políticament correcte, i jo 
li volia preguntar, també, una mica més sobre la seva trajectòria. És a dir, perquè, qui-
na és la seva experiència completa en aquest camp, que l’ha portada a treure aquestes 
conclusions? Vostè ens ha demanat dades i té tota la raó, és veritat que és difícil, perquè. 
és clar, per tenir dades significatives sobre aquesta qüestió hauríem de comparar nanos 
tutelats i la seva evolució amb nanos en les seves mateixes circumstàncies i no tutelats. 
Però, en principi, els nanos que estan en aquelles circumstàncies, se’ls desempara i, per 
tant, no hi ha dos grups que puguin ser comparats, perquè tots els que estan en aquella 
situació se’ls desempara i no és fàcil, per tant, tenir unes dades objectives. I potser la 
política comparada pot ser la millor via per fer-ho. Jo no sé si vostè ens pot proposar..., i 
jo porto molts anys dedicant-me a això i crec que el millor model, el que millor funcio-
na és el que practiquen a Bèlgica, o a Alemanya, o a França, o si té vostè...
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Vostè ens ha parlat d’un sistema basat en suposicions, en imprecisions, en arbitrari-
etats i, en el fons, contrari a les regles d’un estat de dret. I jo m’anava preguntant, no?: 
i per què hem arribat a aquest sistema? I vostè què pensa? o sigui, és clar, aquí hem 
estat en un sistema que tothom deia que va ser votat per aquest Parlament, que va ser 
votat pel Govern tripartit, que va ser presentada com una llei d’allò més progressista i 
garantista dels drets dels infants. Però aquest sistema que vostè ha denunciat, d’on pro-
vé? Prové d’una expansió, diguem-ne, natural i incontrolada de l’Administració, d’in-
tentar arribar cada cop a més llocs, és a dir, una dinàmica com natural, de dir: «Bé, soc 
l’Administració, les persones que treballen allà, vaig a actuar i cada cop intento actuar 
més», com una pendent lliscadissa?

Això ve d’un grup d’experts catalans identificables, que han estat els ideòlegs, d’al-
guna manera, d’aquesta llei, d’aquest sistema de protecció, i que l’han defensat a capa 
i espasa? Prové d’alguns partits polítics que sempre han cregut en això i han fet un gran 
accent? Prové de la por? És clar, els que no ens hem dedicat a això i venim de partits 
polítics, efectivament, no t’atreveixes a posar-ho en dubte, perquè sembla que estiguis... 
I això passa en alguns àmbits que són tabús a la societat actual i normalment tenen a 
veure amb el políticament correcte, però, és clar, si no en saps especialment, no pot 
semblar i tu no vols semblar que estiguis posant en dubte la integritat dels infants? I en 
cas de dubte, el consens és passar-se per molt que per poc, no?, per si de cas, com vostè 
deia. Però a mi sí que m’agradaria saber si vostè ha pensat d’on ve, per identificar una 
mica la matriu ideològica, o d’on prové aquesta llei i d’on prové aquest paradigma 
que ens ha portat fins aquí. Perquè llavors ho podrem abordar millor. Perquè, si no, és 
clar, ens trobem amb una llei que tothom va aprovar, que tothom ha dit que és una mera-
vella i que, de sobte, en aquesta legislatura, sembla que no funciona per res, no? 

Jo li agraeixo, finalment, i ja acabo, i ho volia esmentar i fer l’enumeració, però no 
ho faré perquè no hi ha temps, però vostè ens ha donat cinc o sis línies molt concretes 
d’actuació, que les portem directament el grup de treball, doncs, com les entrevistes 
gravades, el contracte vinculant amb els pares, el lletrat des de l’inici, etcètera. Sí, i 
perdonin, aquí s’ha afirmat, en seu parlamentària, que hi ha coaccions i amenaces a les 
famílies des de l’Administració. No ho ha fet vostè, eh?, però crec que avui, vostè té ex-
periència, creu que és així? És a dir, creu que des de l’Administració, en alguns casos, 
es coacciona o s’amenaça les famílies perquè no denunciïn, perquè no vagin a la via pe-
nal, etcètera? 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara té la paraula la senyora Gabriela Serra, per part 
del Grup Parlamentari de la CUP.

Gabriela Serra Frediani

Seré breu, perquè, donada l’hora que és i la quantitat de preguntes que ha de res-
pondre la senyora que ens acompanya, serà difícil. Primer de tot, agrair-te moltíssim 
–moltíssim– la teva intervenció. Penso que ens ha donat molta llum a bastantes preocu-
pacions que tenim sobre la taula, eh? Jo penso que la llei és bona, penso que l’aplicació 
de la llei és insuficient –és insuficient–, deficient, sense mitjans i sense tal i, per tant, 
penso que hi ha, una mica, un rovell de l’ou que es diu aquest reglament, que és el que 
ha d’emparar i el que ha de delimitar i el que ha de precisar com s’articulen tots els es-
tadis d’intervenció que intervenen en el procés de desemparament o d’emparament, tots 
aquests estadis que hi intervenen i totes aquestes persones que intervenen en el procés. 
Si això no ho tenim reglamentat, articulat i definit, això dona peu a una quantitat d’arbi-
trarietats tremendes, no?

Ras i curt, hi han dos temes que has tractat i que em preocupen molt. No és el mo-
ment per discutir-ho, no faré preguntes, però sí que em donen molt a pensar. Potser 
no ho he entès bé. La qualitat de formació i professionalitat de la gent que està a la 
DGAIA. Perquè, és clar, quan parlem i generalitzem que els informes són subjectius, 
que els informes no són tal i no són tal, jo penso «potser és falta del reglament», però, 
realment, tot el personal que hi ha a la DGAIA fa informes subjectius? Tot el personal 
que tenim a la DGAIA està mancat d’una professionalitat, està mancat d’una formació, 
està mancat d’uns coneixements que puguin fer que el seu treball no només sigui digne, 
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sinó que, a més a més, sigui professional i sigui..., per tant, es pugui admetre certa reso-
lubilitat en el que fan?

I per altra banda, també penso que li hem de donar moltes voltes, en aquesta comis-
sió, que molt bé ara recordava el Fernando i també abans el Raúl, al paper del jutge i 
dels advocats. Per què? Perquè jo penso que haurem d’articular que aquest reglament 
hauria d’articular, precisament, quina ha de ser la funció del jutjat i dels advocats, però 
també aquests jutjats i aquests advocats poden ser subjectius, poden tenir-ho, perquè la 
llei és interpretativa i no tots els advocats són iguals ni tots els jutges són iguals, i això 
ho veiem quotidianament, ho veiem cada dia, com no tots els professionals són iguals. 
Per tant, penso que és un tema que l’hem d’entomar amb molta serietat, perquè és molt 
necessari, perquè és francament imprescindible, però que també haurem d’articular 
quin és paper i quin és el punt, el moment i amb quins elements d’observació objectiva, 
professional, han d’actuar i treballar aquests jutges que, en última instància, els dema-
nem que prenguin una decisió.

Vull dir que penso que aquí hem d’articular una sèrie d’elements que són substan-
cials per intentar que la llei que tenim, que jo considero que és bona –tot és millorable, 
però és suficientment bona–, sigui una llei que realment serveixi per fer el que diu que 
ha de fer, que és pensar en l’interès últim de la infància, no?, i en els béns i d’això...

Moltíssimes gràcies. Ens dones elements per pensar i això sempre és d’agrair.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. I ara passo la paraula, per al Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí, a la seva portaveu, la senyora Anna Figueras.

Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, presidenta. Una cordial salutació a la senyora Giménez-Salinas des 
del Grup Parlamentari de Junts pel Si i donar-li les gràcies. Em toca parlar l’última i se-
gurament em repetiré en certes coses, però la veritat és que vostè avui ens ha donat una 
lliçó, una classe. Moltes vegades la gent es pensa que els diputats hem de saber de tot i, 
segurament, doncs, no sabem massa coses, no? Per tant, gràcies per il·lustrar-nos avui. 
La veritat és que una no és advocada, és mestra, és a dir, jo estic més, diguem, a l’altre 
cantó, eh?, o a la branca més social; vostè a la branca del dret, però evidentment, doncs, 
avui, vaja, a mi també m’ha dissipat alguns dubtes que tenia.

Vostè començava, també, per dir-nos que, evidentment, dins d’aquesta sala, vaja, 
tots estàvem per la protecció dels menors, a més a més, amb més vulnerabilitat i, so-
bretot, en casos d’aquests, parlant de desemparament. I que, per tant, la majoria de 
nosaltres, la majoria no, tots nosaltres, i suposo que la gran majoria de població, doncs, 
estaria per això, no? Perquè aquests infants, evidentment, puguin tenir una vida plena, 
però sobretot, doncs, que es garanteixin els seus drets, no? Però jo també estic segura 
que en aquesta sala, i la gran majoria dels que estem aquí i de la població, saben i veuen, 
doncs, que l’Administració, amb els seus tècnics i els seus càrrecs polítics, tampoc no és 
que tinguin una capacitat, una voluntat expressa d’anar retirant, evidentment, custòdies 
de pares i nens, perquè estem en el cap del carrer. Què millor que qualsevol nen estigui 
amb els seus pares, no?, sempre que hi pugui estar en condicions. Per tant, jo crec que 
hem de partir d’aquestes dues premisses, no?

I també, en tot cas, intentar, bé, parlar des d’això, des que sabem que tots tenim ga-
nes, en tot cas, eh?, que la cosa funcioni, que aquests infants tinguin els seus drets com-
plerts, però que a més a més sabem, doncs, que l’Administració actua no per voluntat, 
segurament, de fer segons què, sinó perquè a vegades té les eines que té. I aquí volia 
anar, no?, perquè jo crec que vostè hi ha hagut un moment que ha parlat del desempa-
rament dels casos grisos. I jo crec que, realment, on ens centrem en la seva intervenció, 
és en aquests casos grisos –li manllevo les seves paraules, eh?, no vull que em malin-
terpreti–, aquells casos que, segurament, doncs, no està tot prou clar i que, a més a més, 
doncs, el que deia vostè, pot influir la por i la subjectivitat de tècnics que no dubtem 
de la seva bona feina, però que, evidentment, són persones humanes, no? I a vegades, 
doncs, ens podem deixar portar per determinades pors, o mancances, febleses, en tenim 
tots, segurament. El suport jurídic, m’emporto això del que deia vostè, eh?, però vull 
centrar-ho en els casos grisos. 
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Hi ha casos flagrants, tant per blanc com per negre, que crec que no estem en aquest 
cas, sinó que, en tot cas, em volia centrar molt... Vostè ho ha definit com molt bé. Per 
tant, la necessitat del suport jurídic, per tècnics i usuaris, que segurament, doncs, és 
possible. Jo he estat treballant molts anys –molts anys– a l’Administració, i sobretot en 
temes relacionats amb això, i, per tant, és possible que els tècnics no vegin..., és a dir, la 
seva possible protecció amb un suport jurídic, també, eh? Per tant, li veig més avantat-
ges que inconvenients. Les garanties jurídiques, que evidentment ha de tenir, les mesu-
res cautelars, no?, deia vostè, les motivacions expresses. El tema de la gravació –tot això 
és el que jo em vaig emportant, eh?, i després li diré el perquè–, i el contracte bilateral 
vinculant obligatori, però em centro en aquests casos grisos. 

Vostè també ha començat la seva intervenció dient que potser no teníem prou da-
des, que la DGAIA, eh?, potser perquè està l’Administració, també..., és a dir, no teníem 
prou dades per avaluar. És veritat que potser n’hauríem de tenir més i saber de quin tant 
per cent de casos estem parlant, quin tant per cent són aquests casos grisos, no? Si és 
que resulta que són la gran majoria o no, perquè, jo insisteixo, els que hi hem treballat 
una miqueta de prop..., ara fa deu anys que no, eh?, que estic aquí, però sí que és veritat 
que sabem, vaja, la dificultat que hi ha, i a més a més que suposa i és normal que sigui 
així, diguem, del desemparament, eh? Suposo que, també per la seva formació, bé, per-
què ho viu amb passió, perquè vostè és advocada de família, doncs, està clar que hi veu 
en el dret, doncs, tota una colla de beneficis per a tots aquests casos, eh? Per als que pot-
ser ens hem dedicat més, com jo li deia, a estar a l’altra banda, el dret moltes vegades 
ens sembla fred. I vostè deia, no?, segurament aquests processos són els processos més 
bèsties que pot patir un infant i els seus pares. Per tant, a mi m’agradaria que vostè avui 
em convencés de que el dret no és fred, eh?, que és necessari per a aquests casos.

Però sobretot a mi hi ha una cosa que m’ha semblat, no sé si estic errada o no, eh?, 
però sí que també m’agradaria que, amb la sinceritat que ha parlat, doncs, jo crec que... 
Jo a vostè la veig més partidària de que la DGAIA estigui a Justícia que no a Afers So-
cials. Jo no sé si realment vaig equivocada o no, però sí que m’agradaria, en tot cas, per-
què Infància, no?, la DGAIA, ja ha estat alguna vegada a Justícia, i és més, potser vostè 
creu que també s’hauria de vincular, com està vinculat, a Justícia, per exemple, Justícia 
Juvenil. Que, evidentment, aquí, com que hi ha processos judicials pel mig, bé, té molt 
més sentit, potser, que hi sigui, eh?

Però, en tot cas, sí que m’agradaria saber si és que m’he equivocat o no, si és que vos-
tè creu que això hauria d’estar vinculat i que, en tot cas, m’expliqui els beneficis. Perquè 
una, que és mestra i que, en tot cas, ha estat a l’altre cantó, n’hi veu pocs, per aquesta fre-
dor que a vegades els que no hi entenem un bri en dret ens sembla que tracta determinats 
temes, hi insisteixo, en aquests casos grisos, que segurament no estan prou clars i que, 
per un cantó, és veritat que no ens podem centrar en la subjectivitat i la por, però que ara 
el dret no ens faci cometre alguns altres errors, que segurament tot és perfectible. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. I ara, la compareixent té la paraula per donar resposta, 
en una única intervenció, a les preguntes formulades i a les qüestions plantejades pels 
senyors diputats i diputades. Dir-los que tenim una compareixença després, per tant, ara 
vostè té el contacte de tots els diputats i diputades i que, per tant, entenem que no podrà 
contestar absolutament totes les preguntes, però faci un esforç per comprimir-les, eh? 

Moltíssimes gràcies.

Sílvia Giménez-Salinas

Bé, diputada Gemma Lienas, gràcies per les seves preguntes. La veritat és que les 
coaccions no es denuncien; les coaccions no són tant una realitat com una percepció 
d’aquesta realitat. És a dir, si jo sé que qui tinc davant és qui exerceix el poder sobre tor-
nar-me a mi els meus fills, és clar, què em diu «és que nosaltres tenim la paella pel mà-
nec», és prou coacció. El saber que tinc davant unes persones que decidiran en el futur 
immediat si jo he fet bé o malament les coses. «Ah!, si no vens demà, no col·labores», 
si el no col·laborar és un indicador de desemparament, el contingut del no col·laborar, 
perquè està a la llei com indicador de risc i causa de desemparament, llavors, bé, no 
col·laborar té diverses interpretacions. No col·laborar és no venir a les entrevistes, o és 
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no anar a les obligacions de la feina, o no anar al centre de toxicomania per rebre cada 
setmana, puntualment, conforme jo no estic en drogoaddicció. És a dir, les coaccions 
no són tant de l’usuari quan parlen de «em sento coaccionat», no és tant perquè siguin 
coaccions penals, sinó que és perquè el procediment és coaccionador. Perquè no és un 
procediment contradictori, és un procediment acusatori i, per tant, tu ho fas i jo decidiré 
si compleixes. Jo no tinc opció. 

El sentiment és de coacció per això, no és tant de dir: «No, és que no s’atreveixen a 
denunciar.» A denunciar què? Que estan en un procediment per retornar els nens i si no 
compleixen exactament les mesures que els estan dient no els els tornen? I si no parlen 
de tota la història familiar i de totes les seves mancances avui, en aquesta entrevista, no 
col·laboren. Aquesta és la coacció quan parla la gent, entenc jo. No entenc tant que sigui 
el fet de denunciar-la. És a dir, quan tu parles amb una persona i et diu: «Jo tinc la pae-
lla pel mànec, i tu no ets un bon pare i tu no funcionaràs», bé, doncs, jo ho entenc com 
una coacció claríssima. Però és que és el procediment que ho permet. El procediment 
ho permet i, per tant, per això demano les gravacions, perquè això s’evitaria, perquè tot 
seria molt més suau, sabent que hi ha gravacions. No és tant, hi insisteixo, aquest tipus 
de coacció. Intento explicar-me, no? 

El trencament del vincle. Per sistema, en el moment que hi ha separació, sogui, no-
tificació d’una resolució de desemparament, com a màxim és un dia per setmana o una 
hora la visita amb els pares sota un vidre que controlen els tècnics, i tu estàs en una ha-
bitació de set metres, arribes i veus el teu bebè o el nen, sigui en un centre o sigui en uns 
punts de trobada de centres específics d’entrega de nens. Recordo una senyora que em 
va dir: «Escolti, m’han pres el nen, però ho no suporto que portin el meu fill, que 
té sis mesos, amb una motxilla a sobre. Que el portin en cadireta, perquè, si l’educador 
pot portar-lo amb motxilla, és meu.» És a dir, els sentiments són tan elevats en aquestes 
situacions que la confusió entre realitat i enveja contra els educadors perquè tenen els 
nostres fills s’ha d’entendre en aquests termes i, per tant, una visita d’una hora setmanal 
és voler el trencament del vincle. Directament –directament–, tingui l’edat que tingui el 
nen, perquè en un mes s’ha oblidat de tot. I normalment, amb la retirada, passen quinze 
dies que no venen els pares. Per què? Per l’acomodació del nen en el centre.

És clar, en realitat estàs buscant un nen més còmode, estàs buscant una normalitat 
que tu entens normal, dintre d’uns valors que la societat entén com a normals. Tu t’has 
comportat malament, família? Doncs, jo t’ensenyaré a assumir els termes de normalitat 
per recuperar el teu fill. D’alguna manera, una de les coses més greus que han passat és 
el sistema de visites, que és en funció de la rotació dels centres i de les possibilitats dels 
torns de vuit hores que es donen més o menys, i moltes vegades se li ha de dir: «Escolti, 
és que vostès facin el que vulguin, però una visita d’una hora setmanal controlada pels 
educadors perquè vegin com es relaciona el nen amb els pares és tan artificial com in-
suficient.» I, per tant, a la resolució de desemparament s’haurien de posar unes visites 
reals, de continuació de la família, i que siguin amb certa independència i intimitat. No 
estem parlant d’un cas negre, per entendre’ns; estem parlant del cent per cent, que és 
una hora setmanal. Si hi ha hagut un maltractament provat, i declarat, i fet, i un abús, 
etcètera, els casos que són determinants, s’entén la limitació. Els casos que no, que són 
la majoria, s’ha de buscar un sistema que apropi els pares als fills.

El sentiment que podrien tenir els equips SIF que fallen, si resulta que no són els que 
decideixen, bé, és que és un altre..., i aquí contesto la majoria de les preguntes en rela-
ció amb els equips. A veure, els equips són interdisciplinaris, són treballadors socials, 
psicòlegs, pedagogs; no tenen res a veure –res a veure–, les seves disciplines i la seva 
forma d’entendre i la seva forma de treballar, amb les proves i, per tant, ells han de fer 
la seva feina. Per què han de decidir ells, al final de tot? Que ho posin. O sigui, jo no he 
parlat..., la senyora diputada de la CUP m’ha dit si jo havia parlat de que tots els profes-
sionals eren dolents, totes les persones que treballaven, perquè tots tenien subjectivitats. 
Jo no he parlat d’això. Jo he parlat de la necessitat de la professionalitat en cada disci-
plina. El treballador social ha de fer la seva professió, la de treballador social, i li han 
d’explicar des de fora la necessitat de que els informes siguin subjectius, i aprendre una 
tècnica per fer a la seva disciplina els informes subjectius. No té obligació d’entendre de 
dret; té obligació de que li facin entendre els termes, res més. Del que parlo és que ca-
dascú ha de fer allò seu. 
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Per què els equips tècnics han de decidir al final? No vam dir fa molts anys que el 
jutge instructor estava pervertit, d’alguna manera, en les seves decisions i necessitàvem 
un jutge sentenciador, i vam dividir les dues jurisdiccions? Per què ens sobta tant, per 
què és tan greu que els equips tècnics facin la seva funció, que és informar en les seves 
disciplines, i la decisió sigui d’un altre? Si al final els necessitem, perquè no es pot fer 
la protecció de la infància sense aquests equips, no es pot, és impossible. Necessitem 
l’educador, necessitem el psicòleg, necessitem l’educador social, però no necessitem la 
seva angoixa i la seva por per si fallen. Han de fer la seva feina tranquils, sense l’an-
goixa d’haver de decidir. I si alguna cosa trontolla i hi ha un nen maltractat, la culpa és 
seva? No, home, no, que hi hagi un altre superior, que la culpa sigui seva, que hi hagi un 
jutge, que està acostumat a posar la gent a la presó i és la seva feina decidir en funció 
del que veu.

Per tant, aquests tècnics no han de desaparèixer, tot al contrari, per canviar-los pel 
món del dret, tot al contrari. El món del dret, l’únic que fa és el camí pel qual tots els 
professionals han de marxar a través d’un procediment adequat amb garanties, res més. 
No soc una defensora de l’eliminació, però sí de que el dret marca les pautes de compor-
tament, marca les garanties de la gent i, per tant, ningú ha de saber dret si no pertany 
al món del dret, però sí té el dret a ser informat, tant l’usuari com els tècnics. Jo he vist 
tècnics desesperats, davant d’un judici, dient: «Com és possible que el jutge no m’hagi 
cregut?» Perquè no és culpa teva, no et culpabilitzis d’una situació així; és que no t’han 
informat bé de com s’havia de fer. La culpa és dels tècnics juristes, no teva. I per tant, 
posem a cada lloc i posem cada un al seu lloc.

Respecte a la problemàtica de per què jo crec en el dret –a la pregunta de la diputa-
da Carmen de Rivera– i crec que és necessari que tothom entengui? Començant perquè 
parlar en veu alta no és criticar, parlar en veu alta és millorar i, per tant, per millorar 
hem d’entendre les coses. Perquè és necessari que tothom entengui que això és un pro-
cediment sancionador sota el dret administratiu, que ha de tenir totes les garanties, que 
ha de tenir les garanties de la Llei del procediment administratiu, i que no té res a veu-
re això amb l’interès del menor –res a veure– i que, per tant, si les persones que reben 
una mesura de protecció necessiten d’altres professionals, hi insisteixo, de psicòlegs, de 
psiquiatres, de treballadors del camp de la salut diferents, tot això, l’Administració ha 
de fer convenis amb altres institucions per fer les teràpies oportunes a tota aquesta gent. 

Per què existeixen els centres de salut mental? Per què existeixen els forenses? Per 
què existeixen? Doncs, perquè l’usuari els utilitzi, i per tant, l’Administració ha d’utilit-
zar aquests professionals i no posar-ho tot dintre de la mateixa caixa de la DGAIA, que 
ningú controla al controlador. Per tant, hem d’aprendre a ser transparents amb les xi-
fres, hem d’aprendre a no culpabilitzar els equips de res, a no culpabilitzar si hem fallat, 
perquè, escolta, d’errors n’hi ha a tot arreu. I finalment, la meva experiència personal, 
només dir-li, senyor diputat del PP, només dir-li que després d’acabar la carrera vaig tre-
ballar en una investigació al Tribunal Tutelar de Menors de Barcelona, i des de llavors 
m’he dedicat al món de la infància, al dret de família, evidentment, però al món de la 
infància, tant des de la vessant de menors delinqüents, fins al 2000, que va ser quan 
ja van fer la Llei de responsabilitat penal del menor i jo em dedico només al civil. I des-
prés, la protecció.

Que això, sí només per fer una reflexió, que quan vam assumir les competències en 
matèria de menors infractors i menors objecte de protecció, es va decidir, l’any 85, que 
assumiríem aquesta competència, i en tema de menors infractors es va decidir que el 
Departament de Justícia faria les lleis i el desenvolupament i el control dels centres de 
tancament de compliment de la condemna. L’any 2000, la Llei de responsabilitat penal 
del menor diu que el compliment de la pena ha de ser equitatiu i proporcional a la me-
sura educativa, perquè un nen és un ésser en desenvolupament i, per tant, fins als divuit 
anys el que s’ha de tractar és que la mesura que sigui més adequada serveixi per a la 
seva educació. Això en l’àmbit d’infractors penals. Què ha passat? Que el Departament 
de Justícia ha creat la mediació, està en contacte amb els fiscals de menors, un regla-
ment de centres, té absolutament, des del punt de vista del dret, la norma pautada per-
què això no passi...

La presidenta

Sí, hauria d’anar acabant, eh?, perdó.
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Sílvia Giménez-Salinas

...en canvi, en l’àmbit de protecció, la meva crida és que potser seria hora de que el 
món del dret entri de veritat i no faci por, sinó que és per ajudar. 

Res més.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. Disculpi, però avui tenim una altra compareixença. Hem anat 
així, esperem i desitgem que els grups parlamentaris es puguin posar en contacte amb 
vostè, i suspenem la sessió un minut per acomiadar la compareixent i per rebre el proper 
compareixent.

Sílvia Giménez-Salinas

A disposició.

La presidenta

I em substituirà la vicepresidenta, que jo estaré atenta a la propera.

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i dotze minuts i es reprèn a dos quarts 
de dues i un minut.

La vicepresidenta

Bien, continuamos.

Compareixença de José Manuel Ramírez, president de l’Associació 
Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials per a informar de 
les conclusions de l’informe sobre dependència presentat per aquesta 
associació el 27 de juliol

357-00255/11

A continuación tenemos la comparecencia de José Manuel Ramírez, presidente de la 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Bienvenido a la Co-
misión de Asuntos Sociales y, bueno, tiene un tiempo de treinta minutos. Le dejo aquí el 
reloj y ya puede empezar cuando quiera.

José Manuel Ramírez (president de l’Associació Estatal de Directores i 
Gerents de Serveis Socials)

Pues bien, muchísimas gracias por haberme invitado y haber invitado a la Asocia-
ción Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, y analizar los 
informes que hacemos desde el Observatorio para la Dependencia. Quiero agradecer 
eso también, y agradecer a nuestro representante en Cataluña, que es el presidente de 
ASCAD, Andrés Rueda, que me acompaña en esta intervención. Y como presidente 
de esta asociación les voy a contar, aproximadamente, en esta media hora, cómo está 
evolucionando el sistema de atención a la dependencia en España, pero fundamental-
mente en Cataluña, que es lo que realmente nos interesa.

(L’exposició és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden ésser consul-
tats a l’expedient de la comissió.)

Además, aprovechamos que el próximo viernes presentaremos el decimoséptimo 
dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia en Madrid, y que hemos hecho 
un análisis, muy concienzudo, durante estos diez años de ley. Alguna de la documen-
tación la hemos anticipado y se la hemos entregado en esta comparecencia. Hay un pe-
queño folletito, que hicimos aprovechando los diez años de la Ley de dependencia, que 
se lo hemos entregado, un documento explícito de la comunidad de Cataluña y también 
una breve síntesis, en una nota de prensa que hemos elaborado.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales tiene veinticuatro 
años de existencia. Somos una entidad que tenemos una característica, y es que, fun-
damentalmente, nos caracterizamos por un compromiso explícito, un compromiso so-
cial, somos profesionales, científicos. Yo soy funcionario de carrera del Gobierno de 
Aragón, llevo treintaicuatro años trabajando en el sistema de servicios sociales. Ahora 
soy profesor de la Universidad de Málaga, pero todos mis compañeros trabajan altruis-
tamente, o trabajamos altruistamente, de manera gratuita, voluntaria, en defender este 
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sistema público de protección social de los servicios sociales. También tenemos una ca-
racterística, que es la sensibilidad social y, por otra parte, la independencia. El proble-
ma de la independencia, para nosotros, es que nunca hemos recibido, en estos veinticua-
tro años, ninguna financiación ni pública ni privada, jamás, nunca hemos recibido ni un 
euro de una entidad privada, ni tampoco un euro de una entidad pública. 

Tenemos un sesgo, el sesgo fundamental que tenemos es que defendemos lo públi-
co, creemos en el municipalismo como base del sistema público de servicios sociales 
y, para nosotros, por encima de corporativismos, la persona es el centro de todas nues-
tras intervenciones. Esta es nuestra razón de ser, el rostro humano de la gente. Hemos 
tenido una participación muy activa con la Ley de dependencia. Este observatorio tiene 
contactos continuos con todos los grupos políticos y los portavoces de los grupos par-
lamentarios y de las comunidades autónomas para plantear nuestras alternativas a un 
sistema de atención a la dependencia que languidece, en este momento. Y también te-
nemos una presencia continua en los medios de comunicación, defendiendo un sistema 
que a nosotros nos parece que para estar en la agenda pública hay que estar en la agenda 
política, y para estar en la agenda política hay que estar en la agenda de los medios de 
comunicación. En esa línea, hemos trabajado durante todos estos años y hemos publica-
do más de veintitrés libros sobre el sistema de atención a la dependencia. 

Todos los datos que voy a presentar en este informe son datos oficiales. Lo digo 
para no entrar en una disquisición de que, si son cálculos, si son aproximaciones... Los 
datos son de las comunidades autónomas y están publicados o en el Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas o en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Es decir, no utilizamos ningún otro dato que no sea un dato oficial. Pero yo, antes de 
dar todos esos datos, querría explicarles o ponerles en antecedentes, que vean el rostro 
humano de la gente que sufre. Que vean..., les voy a dar un titular: «En Cataluña, cada 
hora que pasa muere un dependiente catalán sin recibir la prestación o el servicio a que 
tiene derecho.» Esto no es una ayuda, es un derecho, y las leyes hay que cumplirlas. 

Por eso, en este momento, los noventa mil dependientes catalanes que en este mo-
mento están en la lista de espera están abocados en su inmensa mayoría, porque si-
guiendo el ritmo que tardaríamos siguiendo a los nuevos beneficiarios que se han in-
corporado al sistema en el 2016, tardaríamos 416 años en atender a los noventa mil 
dependientes catalanes que hay. Verdaderamente, este es un tema dramático. Si hubie-
ra un indicador de sufrimiento, seguramente las personas dependientes, que son muy 
vulnerables, estarían en lo más alto de ese indicador. Pero si además buscáramos ese 
indicador de sufrimiento y buscáramos cuáles son los que más sufren, serian aquellas 
personas que abandonamos a morir sin la atención a la que se le ha recogido como dere-
cho. Piensen solo un dato, que es que el 54 por ciento de las personas dependientes son 
mayores de ochenta años y todos tienen una discapacidad física, psíquica o sensorial.

Por eso, nosotros estamos empeñados en que este tema no es un tema partidista, es 
un tema que tiene que ser un tema de Estado, tiene que ser un tema de todos y de todas, 
porque el sufrimiento que llevan esas personas en situación de dependencia –1.250.000 
que hay en España– y sus familiares son terribles. Se podría analizar cualquier cosa, 
nosotros llevamos muchos años: el impacto de género en el tema de la dependencia, se 
podría analizar el tema del empleo, se podría analizar mucho, pero piensen en el su-
frimiento. Cada vez que yo les dé un dato piensen en una persona que, seguramente..., 
porque, además, todos vamos a ser dependientes algún día en nuestra vida o vamos a 
convivir con una persona en situación de dependencia. Nos impele la sociedad, a que 
este tema lo arreglemos, sean los gobernantes, que se ocupen de las personas más vul-
nerables de nuestro país.

Dicho eso, quiero decir que he preparado una exposición para poder valorar lo que 
sería la ley, que se podría resumir en una frase a modo de tuit, que sería: en términos 
económicos, la Ley de dependencia ha sido una oportunidad perdida; en clave humana, 
ha sido la versión de la dignidad pisoteada de las personas más vulnerables, y en clave 
jurídica, se podría decir que ha sido un ejercicio de insumisión de los gobernantes, por 
parte de los gobiernos, de, precisamente, no cumplir el derecho que les asiste a estas 
personas tan vulnerables. Esto es insumisión, es decir, no cumplir una ley; una ley no 
es de primera o de segunda, hay leyes que se deben de cumplir. En España hay 350.000 
personas que no tienen el derecho porque los gobernantes no les dan la prestación o 
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servicio que se les ha reconocido por ley. Dicho eso, estos son los datos, unos datos ca-
tastróficos, unos datos que yo no tengo inconveniente en darles toda la documentación; 
la ponencia se va a quedar aquí, hemos hecho más análisis, que ayer hasta las tres de 
la mañana estábamos un equipo de la asociación preparando algunos datos que hemos 
incorporado en la documentación, valorando cómo impacta esto en España y cómo im-
pacta en Cataluña.

En España ha habido como cuatro fases de situación de la dependencia, de desarro-
llo de la dependencia. Ha habido una fase de inicio, donde hubo mucho desconcierto, 
donde –en ese inicio había– precipitación, había mucha confusión; había un laberinto 
administrativo, porque es una ley que genera mucho expediente administrativo, partici-
pan muchas administraciones; había diferentes criterios por territorios. Hubo comuni-
dades autónomas que incluso utilizaron como rehenes a las personas más vulnerables 
para hacer política –no voy a señalar cuáles–; hubo un desarrollo territorial muy dispar. 
Esos primeros años, del 2007-2008, incluso primeros del 2009, fue un desarrollo de la 
ley de fase muy compleja. 

Luego, a partir del 2009, como verán, en esta gráfica se ve clarísimamente como 
los beneficiarios de la Ley de dependencia, en el 2009, 2010, 2011, crecieron de manera 
inusitada. Fue un desarrollo de la ley impresionante; fue un desarrollo de la ley donde 
incorporábamos más de cien mil dependientes al sistema como beneficiarios; fue un 
desarrollo de la ley tremendo para que las personas más vulnerables encontraran esas 
prestaciones o servicios; fue un desarrollo muy expansivo de la ley. Pero luego vino un 
real decreto maldito, un real decreto que es el Real decreto de julio del 2012, un real 
decreto que hizo un desastroso..., hubo una derogación encubierta de la ley. Se cambia-
ron dieciséis artículos de la ley y se hicieron todas las posibles canalladas que se podían 
hacer a las personas dependientes y a sus familiares. No voy a entrar en detalles, pero 
se redujo la prestación económica de cuidador familiar, se expulsaron a 170.000 cuida-
doras familiares del sistema de la seguridad social, se aumentó el copago, se quitaron 
los niveles, se endureció..., todo lo que se puedan imaginar. Hubo una derogación encu-
bierta de la ley, y esto provocó un retroceso. 

¿Ven el pico de los beneficiarios? Es la parte azul de la gráfica. ¿Ven cómo hasta ahí 
se puso en desarrollo? También hubo una clara –cómo diría– deslealtad institucional 
por parte del Gobierno de España, reduciendo la economía de las comunidades autóno-
mas. Se produjo una reducción del nivel mínimo de financiación en un 13,6 por ciento 
y en el primer presupuesto del año 2012 se suprimió el nivel acordado de servicios de 
prestación de la ley. Verán ustedes las cifras, son demoledoras; solo para Cataluña sig-
nificó recibir 85 millones de euros menos todos los años. Con eso se podía atender a 
12.500 dependientes catalanes. Pero eso, verdaderamente, sí, sí, es así, el Real decreto 
de julio del 2012 redujo el nivel mínimo de financiación en un 13,65 por ciento, y en el 
primer presupuesto que hizo el Gobierno de Rajoy eliminó el nivel acordado, que supu-
so quitar 283 millones de euros al sistema de atención a la dependencia, y esto son da-
tos oficiales que, sí, son datos oficiales que están en el Boletín Oficial del Estado.

Y todavía, miren, esto provoca mucho sufrimiento, pero todavía es mucha más 
crueldad hacer una manipulación de la información y decir que hemos hecho sosteni-
ble con determinados..., podemos decir, no sé, determinadas palabras que la gente no 
entiende, como sostenibilidad –por lo menos mi madre, que es dependiente, no lo en-
tiende– sostenibilidad financiera, no sé qué, todavía eso, todavía es más cruel. Es decir, 
hubo una reducción, lo demuestra incluso el propio documento que manda Moncloa a la 
troika, que lo manda a Bruselas, donde reconoce..., ellos le llaman ahorro. Ahorro, pero 
no fue un ahorro, fue un recorte inmisericorde con las personas más vulnerables de 
nuestro país. Y eso está en el Boletín Oficial del Estado y en el documento del plan 
de reformas del Reino de España que Moncloa mandó a Bruselas. Dicho eso, que pien-
sen que luego hubo una fase de expansión. En julio del 2015 entraron los moderados, 
porque también se aplazó la atención a los dependientes moderados, y a partir de julio 
del 2015 entraron los moderados y ha habido una fase de recuperación en el resto de las 
comunidades autónomas, menos en Cataluña. En Cataluña, la línea azul sigue bajando; 
en Cataluña, la línea azul, que es la de los beneficiarios, no se ha incorporado a esa fase 
de recuperación. Es un tema gravísimo. Ahora explicaremos por qué. 
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Estos son los datos globales, ¿no?, pero de este dato, lo que sí que querría explicar-
les es que Cataluña ha sido la única comunidad autónoma que ha incrementado la lista 
de espera de todas las comunidades autónomas en del año 2016, con datos oficiales. Es 
decir, no puede ser que todas las comunidades autónomas se han incorporado al siste-
ma... Por ejemplo, hay comunidades autónomas, Castilla León tiene plena atención en 
el sistema de atención a la dependencia, 0,7 por ciento de lista de espera. La lista de es-
pera de Cataluña es la segunda más alta de toda España después de Canarias, el 45 por 
ciento. Es terrible, este dato es un dato que debería, digamos, decirnos a todos los que 
tenemos responsabilidad en esta materia que tenemos que resolver. Han visto, este es el 
gráfico donde va la lista de espera en España, y en Cataluña han visto que la línea roja, 
que es la de Cataluña, aumenta en lista de espera. Este dato es terrible, es el segundo 
después de Canarias. Tiene el 42 por ciento de personas en lista de espera, el 42 por 
ciento. Son datos de la Generalitat, datos publicados en el Ministerio de Sanidad.

Es decir, ser la segunda en el limbo de la dependencia es algo terrible para aque-
llas personas que están esperando, pero todavía es más terrible si vemos el ritmo con 
que entran al sistema. En el año 2016, Baleares, Canarias, Valencia, Aragón, Galicia, 
Murcia, Castilla León aumentaron por encima del 16, 18, hasta el 25 por ciento en Ba-
leares. Sin embargo, en Cataluña el aumento fue del 0,17 por ciento. Miren, fue en el 
último mes de diciembre donde prácticamente se pusieron dos mil y pico de dependien-
tes beneficiarios, que yo creo que era para no dar una cifra negativa, pero con este rit-
mo, es decir, con el número de dependientes que entraron al sistema en el año 2016, la 
Generalitat terminaría de atender a los 90.000 que están en la lista de espera 416 años. 
Seguramente, la inmensa mayoría de las 90.000 personas que están en la lista de espe-
ra van a fallecer; estas personas son muy vulnerables, estas personas no tienen tiempo 
para comisiones, no tienen tiempo para estudios de evaluación; estas personas necesitan 
que haya una inyección económica por parte del Gobierno de España y por parte de la 
Generalitat, que atiendan de manera inmediata la posibilidad de que tengan un servicio, 
una prestación a la que se les ha reconocido el derecho.

Estos son los datos globales de valorados, de eso... Fíjense en servicios y prestacio-
nes, de prestación económica, Cataluña tiene déficits negativos. Ahora les explicaré lo 
que repercute esto en el empleo. Otro de los sistemas que tiene Cataluña, que es muy 
preocupante, es que el 52 por ciento tienen prestación económica de cuidador familiar. 
Esto es terrible porque ahí esas personas que están, cuidadoras familiares, el 96 por 
ciento son mujeres. Ténganlo en cuenta, porque a esas personas se las ha expulsado de 
la seguridad social. También es verdad que esto fue del Real decreto de julio del 2012, 
que lo hizo Rajoy, pero también es verdad que antes, en el Gobierno de Zapatero, no se 
pagaba la seguridad social de las cuidadoras no profesionales. Es decir, cada palo que 
aguante su vela. Entonces... Pero la mejor forma no es retirar a las 170.000, la mejor for-
ma es poner esos 170.000, que tengan cotización en el convenio de cuidadores no profe-
sionales, esa sería la solución.

Bueno, este es el decrecimiento neto por tipo de atención. Miren, se han cerrado 
1.676 –para ser exactos– camas residenciales en Cataluña, en el año 2016; se han cerra-
do 2.472 plazas de centro de día; se han cerrado 2.640 prestaciones de cuidadores, de 
prestaciones vinculadas al servicio. ¿Saben qué significa esto? Que 3.000 personas se 
han ido directamente al paro al cerrar esto en Cataluña. Estos datos negativos solo ocu-
rren en Cataluña en el año 2016; es un tema para preocuparse, no solo por el impacto de 
empleo, sino también por el sufrimiento que generan las personas que no reciben eso. 
Es decir, también se ha expulsado, en prestaciones económicas de cuidador familiar: 
13.464 mujeres, han dejado de recibir esta prestación económica. Que es verdad que 
Rajoy recortó el 15 por ciento de la prestación económica, que es verdad que las expul-
só de la seguridad social, pero por lo menos hay que dejarle eso; 13.464 ni siquiera reci-
ben eso, es menos cuidadoras profesionales que las que había.

Esta es la tendencia de las prestaciones económicas y de los servicios. Creo que este 
es un debate que podríamos entrar, porque es cierto que cuantos más servicios se ge-
neran, de alguna manera, mucho más empleo y más retornos económicos se hacen. El 
equilibrio de servicios y prestaciones económicas, Cataluña también está en el 58 por 
ciento, ¿y cómo va lo de la inversión económica? Estos son los datos oficiales, por eso 
digo que el Gobierno de España ha ido quitando dinero de la Administración general 
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del Estado para el sistema de atención a la dependencia, eso ha incrementado el copago 
y eso ha incrementado lo que tenían que pagar las comunidades autónomas para atender 
a las personas en situación de dependencia. Esta es una escala desde el 2009 al 2016; 
la propia Ley de dependencia dice que la financiación de la Ley de dependencia estará 
al 50 por ciento de la financiación pública entre la Administración general del Estado y 
la comunidad autónoma. En este momento, la Administración general del Estado está 
aportando el 16,8 por ciento. 

Miren ustedes, el copago aporta más, el 20,4 y el 62,8 lo aportan las comunidades 
autónomas. Son cifras oficiales, son cifras que resultan del presupuesto general del Es-
tado, lo que significa que, de la financiación pública, el gasto en Cataluña lo aporta el 
82 por ciento la Generalitat catalana y el 18 por ciento la Administración general del 
Estado. Es verdad que tenemos un problema de financiación. No lo tienen solo ustedes, 
lo tienen todas las comunidades autónomas. Nosotros nos alegramos muchísimo que en 
la reunión de la conferencia de presidentes hayan introducido este tema de la financia-
ción de la dependencia, y nos alegramos mucho, también, que Cataluña esté representa-
da en esa comisión de la financiación de la dependencia. Porque, como les digo, piensen 
en ese rostro humano de la gente que tiene ese sufrimiento; es un tema no partidista, es 
un tema de todos y todas las personas que están gobernando y todas las personas que 
tienen alma. Por eso es un tema que hay que resolver.

Este es el quebranto económico, con datos del Boletín Oficial del Estado. El nivel 
acordado supuso para Cataluña recibir, cuando se suprimió en el primer presupuesto del 
año 2012, supuso recibir 48.194.000 euros menos. Y, en el nivel mínimo, cada año se 
deja de recibir 36.000, 41.000, 36.600..., eso depende del número de beneficiarios. 
Es decir, cada año, en torno a 85 millones de euros deja de recibir Cataluña en el sis-
tema de atención a la dependencia con el recorte del nivel mínimo del Real decreto de 
julio del 2012 y con la supresión del nivel acordado. En definitiva, con esos 84 millones 
y medio se podían atender a 12.300 personas más, que hubieran podido ser, digamos, 
beneficiarias del sistema, y se hubieran podido generar 2.300 empleos nuevos. 

En la inversión por habitante-año, Cataluña está por primera vez por debajo de la 
media española: se hace ciento quince euros por habitante-año en este año 2016, y el 
gasto por dependiente es de 6.871 euros por habitante. Miren, este es el dato más intere-
sante que yo creo que deberemos de plantear: aquellos gobernantes que no les preocupa 
el tema de la justicia social o aquellos economicistas que no les preocupa más que lo 
que es el gasto público, creo que deberían de analizar esta gráfica, que demuestra que la 
inversión pública en dependencia, en el sistema de atención a la dependencia, es la más 
eficaz y eficiente de todas las inversiones públicas. Hemos estado en el Congreso de los 
Diputados con todos los grupos políticos y les hemos explicado que, aproximadamente, 
de cada millón de euros que se invierte, treinta y cinco empleos se generan de manera 
directa, estable y no deslocalizable. Directa porque se contrata, fundamentalmente, a 
una mujer; estable porque aquí vamos a tener personas dependientes y personas mayo-
res para mucho tiempo, y no deslocalizable porque, evidentemente, no te puedes llevar 
al abuelo a China o a Marruecos para atenderlo, tienes que atenderlo en su entorno. En-
tonces, es una gran inversión.

Si se fijan, en Cataluña está más por debajo del 35. ¿Saben ustedes por qué? Por-
que hay un sobredimensionamiento de la prestación económica del cuidador familiar, 
en Cataluña, es la prestación más barata. Es la prestación que no genera retornos eco-
nómicos ni retornos sobre el empleo, porque las mujeres que cobran la prestación de 
cuidadoras familiares, aunque se les cotizase en la seguridad social, no se consideran 
empleo. Esto la ley lo explicó, y los sindicatos, todos los sindicatos y todas las organiza-
ciones profesionales estamos de acuerdo: eso no es empleo, es otro tipo de cuestión. Es 
un tipo de justicia social y de una cuestión de compromiso con la igualdad de género, 
no es un tema relacional con 350 euros para que cuides a la persona dependiente de por 
vida. Es una ayuda económica no profesional, como bien dice la ley.

Los empleos directos vinculados en cada millón de euros son, de media, como de-
cía, treinta y cinco, pero hay comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla León, 
que el ingreso de este sistema público de financiación genera 50 empleos directos, esta-
bles y no deslocalizables. Lo digo para que lo tengan en cuenta, porque yo ahora voy a 
hacer una jornada con el presidente de la comunidad de Castilla León, que es del Par-



DSPC C 320
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CASF 39 

tido Popular. Nosotros creemos que en esa gestión que están haciendo en esa comuni-
dad autónoma, al apostar por servicios, están generando unos retornos por empleo muy 
interesantes. Es decir, ¿por qué? Pues porque las características de esa comunidad au-
tónoma, con mucha dispersión, etcétera, hacen que los servicios no solo dejen a la per-
sona dependiente en su entorno, sino que, además, fijen población a través del empleo. 
Entonces, fíjense, desde 50 a 27, prácticamente la mitad de retornos económicos, los 
que se generan en Cataluña con respecto a Castilla León.

En cuanto a los retornos económicos, otra gran cifra para todos los economistas: no 
hay ninguna otra inversión pública que genere mayores retornos económicos. Aproxi-
madamente, el 40 por ciento del gasto público reinvierte otra vez al Estado en virtud de 
los impuestos, de la seguridad social, del IRPF, del impuesto de sociedades, de todos 
esos impuestos, vuelven a revertir. Cataluña ha generado unos retornos económicos de 
369 millones de euros, bastante, mucho más de lo que recibe del Gobierno de España. 
Es decir, son retornos económicos que van a las arcas de la seguridad social, del im-
puesto de sociedades, del IRPF, del IVA, etcétera.

Miren, otra vez lo mismo, los retornos son del 39,5 por ciento. Son estudios que he-
mos elaborado con colaboradoras de la Asociación de Directoras y Gerentes, la Uni-
versidad del País Vasco, la Universidad de Cantabria, Montserrat Codorniu, que es una 
persona que analiza estos datos de retornos económicos de manera muy interesante 
desde el punto de vista de la Ley de dependencia, y el sistema en Cataluña ha ido... Esto 
es simplemente para ver el análisis de Cataluña. En el 2013, Cataluña ha estado ubicada 
en eje cartesiano mejor, que era donde menos dependientes en lista de espera había y 
donde más personas se atendían, más personas dependientes se atendían por mil habi-
tantes. El eje cartesiano ese, imaginemos que, al fondo, donde está cerca Castilla León, 
está el sol de la dependencia, es decir, y todos los planetas, el tamaño de la burbuja es 
la población potencialmente dependiente que tiene cada comunidad autónoma, ¿eh? Ca-
taluña tiene, junto con Andalucía, pues, la comunidad autónoma que más dependientes 
tiene. Si se fijan, está en el eje cartesiano en el 2013.

Pero fíjense ustedes lo que pasó. En el 2014 empezó a bajar, tenía menos atendidos, 
pero es que en el 2015 tenía una lista de espera grandísima, pero es que, en el 2016, ya 
no solo tiene la lista de espera, sino que está por debajo de la media nacional en depen-
dientes atendidos en relación con la población. Es decir, lo ideal sería estar donde están 
Castilla León, Asturias, Cantabria, Murcia, País Vasco. Si se dan cuenta, es un tema 
de gestión, aquí hay de todos los partidos políticos, ¿eh? Es decir, no es un tema, diga-
mos, cuando entendía que... Cuando hablaba contigo –eras del Partido Popular, por eso 
te has enfadado–, cuando hablaba de Rajoy, pero ahora estarás contenta, porque hablo 
de Castilla León. (Rialles.) Es decir, nosotros somos absolutamente independientes; es 
decir, estos datos son oficiales; es decir, se construyen a partir de datos que están en el 
Ministerio de Sanidad. No creo que ni Montoro ni la ministra Montserrat manipulen los 
datos. Bueno, a veces sí, pero no como manejar esa lista. 

Si fuera la órbita del planeta de Cataluña, si lo vieran, Cataluña empezó a crecer en 
dependencia, se fue acercando hasta el 2012 y a partir del 2012 la órbita ha ido retroce-
diendo en número de atendidos y en lista de espera con respecto a las medias naciona-
les. El sistema de atención a la dependencia está paralizado desde el 2012, el retroceso 
ha destruido tres mil empleos. La única comunidad que ha aumentado la lista de espera. 
La generación de empleo es por debajo de la media y el quebranto económico del Go-
bierno de Rajoy, desde que gobierna Rajoy, a Cataluña, es de 416 millones de euros. En 
definitiva, estos 9.000 que morirán este año sin servicios y prestaciones, si no se hace 
rápido, si no se hace una medida rápida, inteligente y valiente para atender a estas per-
sonas, deberíamos de recuperar financiación, digamos, global de todo el Estado y tam-
bién financiación de la Generalitat. Cada día fallecen en España ochenta personas, una 
cuarta parte de ellos son catalanes. 

Hasta aquí lo de la Ley de dependencia. Terminaré hablando del pacto de Estado 
por la dependencia. Pero durante estos dos días hemos estado analizando cómo va la 
inversión pública –y me quedan dos minutos–, y esto no lo tienen en la documentación 
porque me quedé ayer sin tinta en la impresora, a las dos de la mañana, pero no tengo 
inconveniente en dejárselo. ¿Cómo va el gasto autonómico en Cataluña? Lo hemos he-
cho de todas las comunidades autónomas. El gasto autonómico en Cataluña es un au-
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téntico..., mire, esto es muy preocupante. Esto, solo hablo del gasto de la Generalitat, y 
hemos analizado desde el 2007 al 2016, y son documentos de Montoro. No, de Monto-
ro, no, de la Generalitat, que manda a Montoro y Montoro los publica en el Ministerio 
de Administraciones Públicas. Pueden hacerlo ustedes. Si se fijan, la línea azul es la lí-
nea de la sanidad. La línea del resto de políticas es la línea azul más clarita, la roja es la 
línea de educación, la verde es la línea de servicios sociales, incluida dependencia, y 
la morada –lo de los colores es casual, ¿eh?– la morada es la deuda pública.

Fíjense, verdaderamente, es un tema que este gráfico es preocupante. Es decir, es 
un tema que, desde el punto de vista de la gestión podríamos hablar mucho tiempo de 
este asunto, pero la deuda pública en el 2016, cada catalán ha pagado 946 euros por ha-
bitante al año, en 2016, con esos datos. Es decir, lo mismo que se gastan en el resto de 
políticas, o muy por encima de la suma de lo que se gasta en educación y servicio social 
y dependencia juntos. Y fíjese que todas las tendencias de políticas sociales están ba-
jando, ¿vale?

En España también ha ocurrido así, pero, desde luego, la deuda pública no ha subido 
tanto, es decir, la distribución del gasto autonómico en grandes grupos en el último año 
en Cataluña sería del 52 por ciento en sanidad, educación, servicios sociales; deuda pú-
blica, estaríamos –me he perdido– en el 23 por ciento, y el resto sería otras políticas. Si 
analizamos este dato por sanidad, educación, servicios sociales, deuda pública y resto 
de políticas, verán ustedes cuál es el porcentaje que se gastan en cada una de esas polí-
ticas. Estoy hablando solo de gasto de lo que sería la Generalitat. Termino. Este sería el 
gasto autonómico en servicios sociales en Cataluña, en gasto por habitante y en el por-
centaje sobre el total del gasto autonómico, en todos, está por debajo de la media nacio-
nal. Este sería cómo han ido disminuyendo las políticas sociales en gasto autonómico, 
cómo el resto de políticas se ha mantenido y el tema de la deuda, a pesar de que se ha 
reducido, todavía sigue siendo muy importante. Aquí tenemos ese mismo gráfico, pero 
con los datos globales. Y la distribución del gasto presupuestario en políticas sociales, 
en el resto de políticas, y la deuda.

Nosotros planteamos este documento con motivo del décimo aniversario de la Ley 
de dependencia y ante el clamor y el sufrimiento de este millón 200.000 personas más 
vulnerables que hay en España, planteamos hacer un pacto de Estado por el sistema de 
atención a la dependencia y plantear que esto tiene que ser un asunto de Estado. Elabo-
ramos cinco puntos muy sencillos, los mínimos que se podrían hacer. Lo primero, en 
el presupuesto del año 2017, recuperar los recortes, eso lo primero, incorporar el dinero 
del nivel acordado e incorporar la reducción del nivel mínimo. Eso supone 450 millo-
nes de euros más en el presupuesto del Estado a nivel nacional. Eso significaría que la 
Generalitat recibiría 85 millones de euros más para la dependencia, eso lo primero. 

Porque, claro, luego lo siguiente sería la elaboración de esa comisión para establecer 
una financiación pública estable, en el marco de la LOFCA, que fuera finalista. Es de-
cir, darle esa estabilidad financiera. Pero la primera condición es sine qua non, porque 
durante este año, mientras se hace la comisión, se llega a los acuerdos en el consejo eco-
nómico, en el consejo territorial financiero a nivel estatal, vamos a perder un año. En-
tonces, antes de perder ese año, se trataría de recuperar los recortes. Y lo tercero sería 
atender la lista de espera en dos años. En este momento, la situación es crítica; hay dos 
comunidades autónomas que están en una situación crítica, que no van a poder atender 
a los dependientes. Una es la comunidad autónoma catalana y la otra es la comunidad 
autónoma de Andalucía, por el volumen de gestión. Es decir, es imposible, si no se toma 
una medida inmediata. La otra medida sería no dejar, no permitir, como hasta ahora ha 
sido –ha habido cinco reales decretos, con una derogación encubierta de la Ley de de-
pendencia–, no permitir que haya ningún acuerdo fuera del Parlamento, fuera del Con-
greso de los Diputados. Es decir, que no se haga la legislación a través de reales decre-
tos, sino que sea debatido en el Congreso de los Diputados.

La quinta medida sería velar por la transparencia en el sistema de información. Te-
nemos que ser transparentes para poder analizar las organizaciones científicas. Nos ve-
mos con grandes dificultades para poder tener datos que sean fiables para poder hacer 
análisis. Entonces, hay que hacer transparencia. Y con todos estos planteamientos, ver-
daderamente, lo que no se puede hacer es mirar para otro lado o ser como la orquesta 
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del Titanic, ¿no?; es decir, andar con músicas celestiales mientras la gente está naufra-
gando en la dependencia.

La vicepresidenta

Le voy a tener que ir cortando, ¿eh?

José Manuel Ramírez

Ya está, perdón. Lo que les convido es a quitar esto de la confrontación política, 
pensar que es un asunto de Estado y, cada vez que hablen del tema de la dependencia, 
piensen ustedes que el rostro humano de la persona en situación de dependencia es una 
mujer, de más de ochenta años, con una discapacidad física, psíquica o sensorial, que no 
tiene la capacidad para valerse por sí misma en las actividades básicas de la vida diaria. 
Y que detrás de eso hay familias desesperadas, especialmente mujeres, que están aten-
diendo a estas personas. 

Muchísimas gracias por su atención.

La vicepresidenta

Gracias al compareciente por sus explicaciones. Y ahora, tiene la palabra el diputa-
do que representa al PSC, Raúl Moreno. Tiene diez minutos.

Gracias.

Raúl Moreno Montaña

Tranquilos, porque, además, yo creo que –gracias, presidenta– lo haré más rápido 
y hablaré en castellano, también, para que el señor Ramírez pueda seguirme con total 
comodidad. En primer lugar, agradecerle la comparecencia, agradecerle que nos hayan 
traído al Parlament de Catalunya unos datos que, si lo comparamos con la comparecen-
cia que hizo el Govern hace pocas semanas, en esta misma comisión, explicando la si-
tuación de dependencia en Cataluña, no hay color. No hay color desde el punto de vista 
de la cantidad de datos, de la comparación y de las fuentes, porque una de las preguntas 
que hacíamos en aquel momento, era: «Oiga, estas cifras, ¿de dónde las sacan ustedes?» 
Y eran sus cifras, las que ellos consideraban que eran las válidas, ¿no? Y, en todo caso, 
le agradecemos al señor Ramírez que nos haya hecho, pues, este ejercicio que llevan 
haciendo desde hace años y que todos nosotros hemos podido consultar todas las veces 
que hemos querido y hemos podido analizar cuando hemos deseado a través de la pá-
gina web.

Y yo destacaría algunas cosas, ¿no? Primero, lo que tiene que ver desde el punto de 
vista de la financiación. Es decir, efectivamente, los datos también demuestran lo que ya 
muchos decíamos y todos sabemos, yo creo, en este Parlament, y es los recortes que 
el Gobierno estatal, en este caso del Partido Popular ha venido aplicando en la Ley de 
la dependencia, que hace que sea muy complicado poner en marcha una ley de la de-
pendencia suficiente, útil y que atienda a todos los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, 
este es el primer problema a destacar: que sin una buena financiación la cosa se com-
plica e, históricamente, el Gobierno del Partido Popular, pues, ha sido lo que ha venido 
haciendo, no solo con la comunidad autónoma de Cataluña, también con el resto de co-
munidades autónomas. Y de ahí que tengamos –luego entraré– que diferenciar algunas 
cosas que pasan en Cataluña y que no pasan en otras comunidades, teniendo un nivel de 
infrafinanciación como el que tenemos aquí.

Por otro lado, si recibiésemos, según dice el informe, esos 84 millones de euros que 
el año 2016 se dejaron de recibir, podríamos atender a doce mil personas más, pero es 
que la lista de espera es de noventa mil. Por lo tanto, el problema entiendo que no es 
solo un problema de financiación, sino que también hay una serie de problemas de ges-
tión, que espero también nos pueda concretar después. Es decir, por qué eso nos pasa 
aquí y no pasa en otras comunidades y qué es, desde el punto de vista de gestión, lo que 
se puede mejorar. Constatamos, por lo tanto, que dos de cada diez euros que se gastan 
en dependencia los pone la comunidad autónoma. Y constatamos, también, que quién 
más ha visto aumentado el gasto, desde el punto de vista de la contribución, a la ley, son 
los propios usuarios, que han visto como el copago iba subiendo año tras año. 

Delante de la situación que nos ha expresado el señor Ramírez, que yo creo que deja 
a la comunidad autónoma de Cataluña en una situación muy complicada, desde el pun-
to de vista de la gestión de la dependencia, lo que no acabo de entender es cómo toda-



DSPC C 320
15 de febrer de 2017

Sessió 15 de la CASF 42

vía nos podemos permitir el lujo, como Gobierno, de no acudir a conferencias donde el 
tema a tratar es la dependencia, y cómo no podemos activar las comisiones bilaterales 
entre el Gobierno de Cataluña, el Gobierno del Estado, para solucionar los problemas 
de esa mujer a la que hacía referencia el señor Ramírez. Y aquí ponemos o anteponemos 
el conflicto político delante de la solución concreta de los ciudadanos. 

Y algunos datos a tener en cuenta, ¿no? Llevamos con el sistema congelado desde 
el año 2012; tenemos, por lo tanto, los mismos beneficiarios en el 2016 que en el año 
2012. Hemos reducido los servicios, 6.800 ayudas menos en dependencia y 13.400 ayu-
das menos de cuidadores familiares, que va en la línea de los 40 millones de euros en 
dependencia, que llevan asociados los presupuestos de la Generalitat de este 2017 y 
que la consellera Bassa nos explicó perfectamente en esta comisión y en la Comisión 
de Economía. Si a esta situación le sumamos lo que os digo, 40 millones de euros me-
nos en dependencia para estos próximos presupuestos, parece que la situación no tiene 
visos de mejorar en los próximos años. Solo en Cataluña sube la lista de espera, que, 
además, esto ya pasaba en el 2016, en el informe del 2016, por lo tanto, no hemos hecho 
nada, desde aquel informe, que también hicimos público, además, en este Parlamento, 
y lo hicimos también en el propio Ple del Parlament cuando hablamos de la situación de 
dependencia, en el mes de junio del año pasado. Y a pesar de haber –entre todos– con-
seguido llegar a acuerdos en algunas medidas concretas, siguen sin aplicarse y, por lo 
tanto, si siguen sin aplicarse, la situación no hará más que agravarse.

Y hay un dato que yo creo que es importante tener en cuenta. Llocs de treball, tra-
bajo. La Ley de dependencia bien aplicada genera empleo, y eso es fundamental en una 
situación, en este caso, como tenemos, Cataluña, ya no solo hablando del retorno econó-
mico, que muchas veces aquí, es aquello de cuánto podemos generar de riqueza, cuánto 
se va hacia afuera y no recaudamos... Hombre, si no gestionamos bien, todavía se nos va 
mucho más. Es decir, tenemos menos capacidad de recaudar, de aquello que nosotros, 
con una buena aplicación de la ley, podríamos, como comunidad autónoma, recibir.

Aumentamos en el número de dictámenes de solicitud de lista de espera. Es decir, 
hay un aumento en el número de personas que tienen derecho a recibir la ayuda, pero 
que no la reciben. Aumenta la media de personas desatendidas y es mucho más alta, 
en el último año, que la media española. Aumentan las valoraciones de las PIA. Es de-
cir, baja el número de PIA que se valora y se demuestra –estoy traduciendo, ¿eh?– que 
aquello que dijo la consellera en sede parlamentaria, que era: «Vamos a intentar... Lo 
que hemos hecho ha sido reducir el número de ayudas a dependencia relacionadas con 
cuidadores no profesionales, porque lo que nos piden es que vayan a ser atendidos a re-
sidencias.» Bueno, pues no es así, exactamente. El número de prestaciones vinculadas 
a residencia tampoco sube. Por lo tanto, se genera una cierta parálisis que, con algunos 
discursos fáciles y algunas frases fáciles, hacen que perpetuemos la situación en la que 
estamos.

Voy acabando. A mí me gustaría preguntarle –porque yo creo que la exposición ha 
sido muy extensa y merece la pena, también, ver los documentos, con su experiencia 
ante lo que sucede en otras comunidades autónomas, y me consta que también ha ido a 
otros parlamentos explicando la situación de cada una de las comunidades autónomas– 
¿por qué en Cataluña sucede lo que sucede? ¿Es solo una cuestión económica? ¿Es solo 
una cuestión de recursos? ¿O tiene también que ver con una cuestión sociológica, o con 
la propia gestión de la dependencia? ¿Qué es lo que hacen otras comunidades que no-
sotros no hacemos? Que esa sería la solución. Y, desde el punto de vista como experto, 
también, ¿cuáles deberían ser las tres o cuatro prioridades que deberíamos, como Go-
bierno, llevar a cabo, o como Parlamento, instar al Gobierno a que llevase a cabo, para 
solucionar la situación de caos y de parálisis en la que se encuentra la dependencia en 
Cataluña? 

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. A continuación, tiene ahora la palabra Noemí de la Calle, en 
nombre del Grupo Parlamentario de Ciutadans, con un máximo de diez minutos.
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Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Bueno, pues, en primer lugar, querría agradecer la comparecencia de José 
Manuel Ramírez y también, pues, aprovechar para saludar a Andrés Rueda, presiden-
te de ASCAD. Agradecer, también, la exposición de este informe, que es demoledor y 
que nos ha puesto a todos los pelos de punta. Y no querría..., me gustaría empezar mi 
intervención..., yo, cuando me afilié a Ciudadanos en los principios, esta ley acababa de 
aprobarse, la Ley de la dependencia. Nosotros no teníamos representación en el Con-
greso de los Diputados, porque la conseguimos hace poquito, pero a mí me gustaría 
agradecer a los partidos políticos que trabajaron en ella, a los partidos políticos que la 
apoyaron y a todas las personas que han trabajado en una ley tan necesaria.

Voy a recoger el guante de José Manuel Ramírez, pues, que intentemos evitar echar-
nos las culpas los unos a los otros, porque es que, cada vez que se trata el tema de la 
dependencia, yo tengo como un déjà vu. Escucho, pues, por parte de un partido, que 
la culpa es del que recortó la financiación, pero también se olvida del agujero que se 
dejó al salir del Gobierno. Luego escucharemos, también, que la culpa es del Gobierno 
del PP, pero de un partido de derechas, pero también se olvidarán de que se podría ha-
ber cambiado ese Gobierno apoyando el acuerdo de Ciudadanos con el PSOE para un 
gobierno reformista y de progreso. Se escuchará que la culpa es del Partido Socialista, 
que dejó las arcas vacías, pero también, pues, se olvidarán de que antes de recortar en 
derechos se puede recortar, por ejemplo, en la sobredimensionada Administración. Se 
escuchará que la culpa es de España, la culpa es de Eurasia, la culpa es de Madrid, pero 
se olvidarán que su partido, Convergència, fue el que en Madrid fue a votar a favor de la 
Ley de estabilidad presupuestaria. También escucharemos que la culpa es de la troika y 
sus políticas neoliberales responsables del genocidio social del Sur de Europa y se olvi-
darán de decir que también, pues, ese partido ha apoyado unos presupuestos que perpe-
túan esas políticas que venimos sufriendo desde hace años de la mano de Convergencia 
y de sus diferentes socios.

Una vez que, pues, más o menos, he puesto sobre la mesa lo que probablemente se 
vaya a decir, porque es que ocurre siempre, me gustaría dejar al lado la política de bus-
car culpables e intentar buscar soluciones. ¿Qué soluciones proponemos nosotros? Le-
yendo no solo este informe, sino los de los años anteriores, y además el examen sobre el 
territorio, creemos que, más allá que buscar culpables, soluciones. Por ejemplo, exigir 
al Gobierno de España que priorice a las personas por encima de, por ejemplo, privile-
gios políticos, que racionalice la Administración, por ejemplo, suprimiendo las diputa-
ciones, que son agencias de colocación, y destinar esos recursos a las personas depen-
dientes. Exigir, también, el cumplimiento, al Gobierno de España, del pacto firmado 
con Ciudadanos para recuperar la inversión en dependencia previa a 2011. 

Exigir al Govern de Cataluña que acuda a la Conferencia Sectorial de Presidentes 
Autonómicos para negociar una mejor financiación de Cataluña, tal y como es su deber 
y obligación con todos los catalanes que les pagan el sueldo, y no enviar al vecino del 
quinto, aprovechando que pasaba por allí e iba a la conferencia. Exigirles, también, lo 
mismo que al Gobierno de España; exigir a la Generalitat que prioricen en las personas, 
y que, si hay que recortar, que recorten en oficinas de expresidentes, en altos cargos, en 
asesores a dedo, propaganda, subcontratas y destinen ese dinero a mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía.

Y al resto de grupos parlamentarios, les pedimos que se lean con detenimiento nues-
tra proposición de ley de medidas urgentes para la mejora de la calidad en la prestación 
de servicios relativos a la autonomía personal y la atención a las personas en situación 
de dependencia. Porque una de las conclusiones que hemos sacado, tras leer todos estos 
informes, es que el modelo puede mejorarse aún mucho en coste y eficiencia, eso sin 
calcular los retornos inducidos. Que la diferencia entre modelos de gestión de las dife-
rentes comunidades autónomas hace que algunas estén funcionando mejor que otras, y 
que la clave está en el modelo de prestaciones y servicios adaptado y en la optimización 
del gasto público.

Datos: Cataluña, por ejemplo, es una de las nueve comunidades sin buenas prácti-
cas acreditadas por este observatorio. Cataluña es una de las nueve comunidades autó-
nomas en la que no existe ni un sistema de información en tiempo real ni un modelo de 
seguimiento sistematizado. Cataluña, además, está entre las peores ratios de servicios 
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de proximidad frente a prestaciones económicas. Entonces, solicitamos que, en base a 
estos datos, que se lean con detenimiento nuestra proposición de ley porque, entre otras 
cosas, lo que pide es mejorar la puntualidad y calidad de las prestaciones relativas a la 
dependencia, dotar de transparencia el proceso y las listas de espera porque, como di-
cen estos informes, no necesariamente se necesita hacer un desembolso presupuestario 
para mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios que se prestan a una parte de la 
población que es más vulnerable, que son las personas dependientes.

Luego, en el informe también, en los informes había datos muy interesantes. La 
atención residencial consume más de la mitad de los recursos, ofreciendo una cober-
tura que no llega al 18 por ciento. Las prestaciones económicas vinculadas, las PEV, 
consumen un 20 por ciento de los recursos y ofrecen cobertura al 43,50 por ciento de 
los usuarios. La ayuda al domicilio, pues, consume un 11 por ciento de los recursos y 
ofrece una cobertura similar a la de los usuarios de residencia, que es el 17 por ciento. 
Luego, en el análisis por territorios autonómicos del observatorio, se ve cómo los terri-
torios que han optado por favorecer la prestación económica vinculada están obtenien-
do mejores ratios de cobertura de creación y mantenimiento del empleo y de generación 
de retornos.

Además, no querría terminar, también, sin comentar una parte, que es la feminiza-
ción del cuidado, que ha hecho un pequeño inciso, porque muchas veces no es una libre 
elección de la mujer, sino que es una necesidad, una imposición social o económica y, 
claro, esto es algo que además ha empeorado con esta pérdida de cotizaciones en la se-
guridad social de esas 170.000 cuidadoras familiares expulsadas en 2012. Es realmente, 
pues, preocupante. En cualquier caso, bueno, esto es un tema que es recurrente, es un 
tema que digamos que no queremos buscar culpables, pero aquí todos tenemos que po-
ner de nuestra parte, tanto el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat, tene-
mos que gestionar mejor nuestros recursos, en una época de crisis tenemos que apren-
der a priorizar en qué nos gastamos el dinero de todos nosotros y, de todos los grupos 
parlamentarios, cada vez que se presente una proposición de ley o una propuesta de re-
solución, una moción, intentar llegar al máximo consenso. Y el Govern, sobre todo, que 
cumpla, que cumpla las propuestas que se aprueban, que cumpla con el verdadero man-
dato democrático de la ciudadanía.

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Catalun-
ya Sí que es Pot, tiene la palabra Gemma Lienas, por un máximo de diez minutos.

Gemma Lienas Massot

Gracias, presidenta. Y muchas gracias, señor Ramírez Navarro, por esta exposición 
tan clara, tan documentada, con datos objetivos de los que muchas veces carecemos y 
que permiten hacerse una idea exacta de la situación. Porque a veces hablamos de las 
situaciones sin tener los datos y la foto es nebulosa. Cuando tienes los datos, tienes una 
certeza de, exactamente, cuál es la magnitud del problema. Y, en este caso, la magnitud 
del problema es enorme. Cierto que, a través del informe que usted nos ha...

La vicepresidenta

Perdone diputada, es que no se la escucha, no se la oye...

Gemma Lienas Massot

¡Ay!, perdón ¿Tengo que volver a empezar o no hace falta? (Remor de veus.) Vale.
Cierto, perdón, ¿eh?, perdón. Estaba demasiado lejos del micro. Cierto que el Go-

bierno del Estado tiene una enorme responsabilidad en lo que está ocurriendo, cierto 
que tiene a las comunidades autónomas ahogadas, cierto que no paga, cierto que ha de-
rogado la Ley de dependencia de un modo encubierto, cierto que no ha tenido ninguna 
piedad, ni de las personas dependientes, ni de las personas cuidadoras –luego entraré en 
la cuestión de género, porque para mí es muy importante– y cierto que, además, mani-
pula muchas veces la información que se nos da. Eso también ocurre aquí, en Cataluña. 

Precisamente lo que le quería comentar es que, si bien es cierto toda la responsabi-
lidad que tiene el Gobierno del Estado, que es mucha, también es cierto que, desde la 
Generalitat, desde el Gobierno de Cataluña, no se hace nada para revertir, en la medida 
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que sea posible –que ya sabemos que no es todo posible, pero en la medida que sea posi-
ble–, revertir algo esta situación. Al revés, a veces se aplican medidas que son medidas 
regresivas, sobre todo para las clases medias.

Desde nuestro grupo pensamos que, si no se aborda un cambio, una modificación 
fiscal, no podremos tener un sistema catalán sostenible. Ya digo, sin restar toda la res-
ponsabilidad que tiene el Gobierno del Estado, pero, en el caso de cambiar el modelo 
fiscal, el Gobierno de la Generalitat no quiere abrir este melón. Está claro que hay un 
bumerán que va y viene entre la responsabilidad que tiene Madrid y la responsabilidad 
que tiene Cataluña, y ese bumerán va dando vueltas, pero de ahí no salimos. Pero mien-
tras, como usted señalaba, la gente muere, y además muere de una manera pésima, de 
una forma que nos tendría que avergonzar. Y luego tenemos, además, a todas las per-
sonas cuidadoras, la gran mayoría de las cuales son mujeres, que tienen una calidad de 
vida muy mala, que además no pueden dedicarse a otras actividades, que no perciben 
un salario y, lo que es peor, tampoco tendrán una pensión en el futuro.

Yo quisiera incidir aquí en la cuestión de género, porque me pregunto hasta qué pun-
to las cosas no podrían ser distintas si esta no fuera una cuestión que se apoyara, básica-
mente, en las mujeres, como ha ocurrido con tantas y tantas cosas en nuestra sociedad, 
que es claramente patriarcal. Y, por lo tanto, me pregunto si esta cuestión no estaría mu-
chísimo mejor si la carga no la llevasen entre hombres y mujeres. Es terrible que el esta-
do del bienestar no cubra el bienestar de las personas dependientes y que busque la solu-
ción cargándola a la espalda de las mujeres. Nosotros hemos propuesto alguna medida y 
yo ahora se la expongo aquí, nuestro grupo Catalunya Sí que es Pot, se la expongo aquí 
porque quisiera saber qué opina usted de ellas. Son medidas que, evidentemente, afec-
tan al Gobierno de Cataluña, no podemos afectar al Gobierno del Estado.

En primer lugar, en Cataluña, para acceder al sistema de dependencia cuenta el pa-
trimonio. No cuenta para acceder al sistema de salud, ni para la educación ni para las 
pensiones, que son tres de los pilares del sistema del estado del bienestar, y sin embargo 
para acceder a lo que tendría que ser el cuarto pilar del sistema del estado del bienestar, 
si se cuenta el patrimonio. Nos parece injusto, y por eso nosotros hemos pedido que se 
suprima.

Por otro lado, y ahora sí que lo siento, porque yo había preparado la intervención en 
catalán y no sé cómo se dice topalls. ¿Los topes? (Veus de fons.) Hay unos límites, a ver, 
se puede establecer límites sobre la renta, lo que no se pueden establecer es sobre el pre-
cio del servicio, porque es injusto. Nosotros hemos pedido que se eliminen también es-
tos topes. Me gustaría saber qué opina de estas propuestas nuestras. Y, por otro lado, le 
querría señalar, también, algunos problemas que, efectivamente, están relacionados con 
la falta de presupuesto. Ya hemos hablado de las listas de espera. Usted ya lo ha dicho, 
es terrible que haya unas listas de espera de dos años o más y que haya, sobre todo, una 
distancia de dos años o más entre el momento en que se hace la valoración de la depen-
dencia y el momento en que se establece el plan individual de atención.

Son insuficientes, también, el número de horas de servicio de atención domiciliaria; 
se castiga la prestación económica, ya se ha dicho también, del cuidador familiar, pue-
de pasar un año y medio desde que se acepta el plan individual de atención hasta que se 
cobra. Nosotros insistimos: la dependencia es un derecho, la prestación de dependencia 
es un derecho y, por lo tanto, si los presupuestos no la cubren, hay que ampliar estos 
presupuestos, porque esto es un derecho del estado del bienestar.

Por otro lado, también pensamos, desde el punto de vista del Gobierno catalán, que 
hay algunas situaciones que no solo son de dinero, sino también de voluntad política. 
Por ejemplo, la Generalitat prioriza las residencias colaboradoras frente a las residen-
cias concertadas. Claro, hay unas diferencias evidentes entre un sistema y otro. En el 
caso de las residencias colaboradoras se paga a la persona para que pueda ir a una resi-
dencia privada, pero estas residencias colaboradoras no tienen el mismo control que las 
concertadas y entonces, muchas veces, la calidad asistencial es mala, a veces ha habido 
escándalos por cuestiones de nutrición, también por cuestiones de ubicación en sótanos, 
en lugares insalubres. Hace algo más de un año murieron unas personas ahogadas por 
culpa de la ubicación de la residencia, después de unas lluvias torrenciales. En cambio, 
las residencias concertadas tienen mayor control, tienen unas ratios mucho más lógicas, 
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por lo tanto, tienen una mayor calidad asistencial. Eso ya no es una cuestión tanto de 
presupuesto, que también lo es, pero, sobre todo, es una cuestión de voluntad política.

Otro problema, por ejemplo, yo creo que ya se ha dicho: carecemos de información. 
Por ejemplo, no sabemos qué ingresa la Generalitat por el copago, no hay forma de sa-
berlo, es un tema tabú. Bueno, me gustaría saber cómo valora, también, todo esto que 
le acabo de decir. 

Muchísimas gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Partido Popular, 
la señora Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gracias, presidenta. Bien, agradecer las explicaciones del señor Ramírez, que hoy 
nos ha presentado aquí en la Comisión de Afers Socials y, evidentemente, hay algunas 
cuestiones que no comparto tanto o que me parecen un poco que les falta un poco de 
sustancia, bueno, de coherencia, ¿eh? Y le voy a decir por qué.

Usted ha dicho que Rajoy había expulsado a los dependientes de este país, a las cui-
dadoras. Muy bien. Rajoy no ha expulsado a nadie; lo que tuvo que hacer Rajoy es hacer 
frente a una situación insostenible y que ustedes mismos, en el dictamen del año pasa-
do, denunciaban y que usted también se ha referido aquí de puntillas, ¿no? Y es que, 
en su propio dictamen, digo, hablaban de que el Gobierno del Estado, cuando Mariano 
Rajoy accedió al Gobierno, se encontró con una deuda a la seguridad social de 1.034 
millones de euros, fruto del incumplimiento de pago por el concepto del convenio espe-
cial de cuidadores familiares. Es decir, facturas que se tuvieron que pagar, que liquidar 
con los presupuestos de 2013, ¿vale? Esta deuda se venía acumulando desde el inicio 
de la LAPAD el 2007. Por tanto, tenemos un pasado, o sea, Mariano Rajoy llegó y se 
encontró miles de facturas por pagar y tuvo que hacer frente a esa situación. Por tanto, 
también, le pediría al diputado del Partido Socialista que, lecciones, ni una, por favor, 
porque su Gobierno, pues, nos dejó endeudados hasta las cejas.

También quería decir que, bueno, usted sabe que el sistema de financiación de la 
dependencia es a través de dos vías; una, que es finalista, que es a través de los presu-
puestos generales del Estado, y otra a través de la LOFCA. (Veus de fons.) Sí, a través de 
la..., donde cada Gobierno autonómico, pues, puede destinar ese dinero a lo que quiera, 
¿eh?, y en Cataluña, en el período 2012-2015, ha recibido 2.518 millones de euros, 851 
a través de la financiación de nivel mínimo y 1.667 millones por financiación adicional. 
Y no son datos que digo yo, o sea, son datos que el Tribunal de Cuentas del 2014 man-
tenía, que la financiación de Cataluña ha sido de un 50,77 por ciento y la del Estado un 
49,23 por ciento. Los datos aportados por el Imserso para el ejercicio del 2015 van en 
la misma línea: Cataluña aportó 722 millones, un 52 por ciento, y el Estado 661, lo que 
supone un 47 por ciento. O sea, que me gustaría que, cuando se hable de recursos, no 
confundamos a la gente, porque hay dos maneras de financiar la dependencia.

Y también hay que tener en cuenta que el nivel de financiación de la protección mí-
nima garantizada por el SAD en cada comunidad autónoma es una cuantía en euros al 
mes, que se determina en función del número de personas beneficiadas con prestación 
efectiva y de su grado de dependencia, y que son las comunidades autónomas las res-
ponsables de realizar las valoraciones que determinan tanto la cuantía como el núme-
ro de beneficiarios que la perciben. Por tanto, si el número de beneficiarios disminuye, 
también descienden las cifras de nivel mínimo. Y una disminución en la cifra de perso-
nas valoradas con el grado III conlleva una menor financiación por este concepto.

De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo en que estamos ante un drama, un dra-
ma que hay que solventar de alguna manera, ¿no? Que hay que invertir más, eviden-
temente, desde el Gobierno del Estado, desde..., cada comunidad autónoma tiene que 
poner lo que le toca, pero yo también quiero felicitar, ¿no?, que desde la conferencia de 
presidentes se haya hecho esta..., bueno, se haya creado este grupo de trabajo, ¿no?, que 
tendrá como objetivo, pues, analizar la situación actual del sistema de dependencia y de 
los actuales mecanismos de financiación. Creo que es importante y, bueno, me alegra 
que desde Cataluña ya hayan dicho que van a participar. Es verdad que el presidente no 
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participó en la conferencia, pero parece ser que aquí, que en este grupo de trabajo sí que 
va a estar presente la Generalitat.

También quiero referirme a que desde el año 2010 yo he oído en este Parlament, 
pues, que se quiere hacer, se quiere elaborar una ley de dependencia propia. Y le pre-
gunto directamente: ¿cómo vería usted que cada comunidad autónoma elaborase su pro-
pia ley de dependencia, con los recursos propios de la misma comunidad, y lo gestione, 
pues, como lo vea conveniente y según los perfiles que tenga cada comunidad? Y yo –le 
voy a ser muy sincera– creo que la Ley de dependencia que se aprobó en su día fue un 
nyap. No sé com dir-ho... (Veus de fons.) Fue un error, o sea, fue un error, ¿no?, porque 
nos encontramos con una ley sin presupuesto, que no tenía presupuesto, con facturas 
millonarias que tuvo que pagar el Partido Popular cuando llegó y que eso llevó a que se 
hiciera una modificación urgente, un real decreto para poder hacer..., bueno, que se pu-
diera al menos, atender a los dependientes más necesitados. 

Desde este punto de vista, yo estoy de acuerdo en que esta ley no fue suficiente, que 
se planteó mal y que, desde aquí, pues, los diputados haremos lo que podamos. 

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra Gabriela Serra, en nombre del 
Grupo Parlamentario de la CUP, CUP - Crida Constituent.

Gabriela Serra Frediani

Rápido, porque las horas que son, no sé cómo usted no tiene mucha hambre, mucho 
apetito. Bien, primero de todo, agradecerle profundamente porque ha sido una expli-
cación clara, precisa, coherente, coordinada, sustentada, documentada y muchas más 
«-adas» que ahora no viene al caso decir.

Fíjese, hay una cosa que me ha impresionado mucho del estudio que ustedes han 
hecho y, por tanto, de la definición de su entidad, que este intentar –y supongo que lo 
consiguen– estar por encima de las opciones partidarias, partidistas y, por tanto, inten-
tar objetivar los estudios y los análisis que ustedes hacen. A partir de ahí, porque, si 
no, aquí nos repartimos, se ha dado usted cuenta, nos repartimos..., nosotros, como no 
hemos gobernado nunca en ningún sitio, a nivel de Estado o las autonomías, tenemos 
esa libertad que nos permite opinar sin, de momento, tener ninguna chapuza entre las 
manos, ¿no? Pero usted nos hablaba que en el 2009 se desata positivamente el aumen-
to de la atención a la dependencia en Cataluña, es el último año del tripartit, y después 
hay dos años, el 10 y el 11, que sigue aumentando; son los dos primeros años del Go-
bierno, de la segunda vez que gobierna Convergencia, o la tercera –no sé cuál era– que 
gobierna Convergencia, y se acaba en el 2012, cuando el real decreto finaliza una parte 
de subvención.

Yo quisiera hacer una pregunta muy concreta. Aparte del tema financiero, que lo 
hay, ¿eh?, aparte..., no quiero repetir la explicación que ha dado la señora Lienas res-
pecto a mi fuerza política, la CUP - Crida Constituent, hemos hecho propuestas de fis-
calidad y de modificación de fiscalidad claras, precisas y contundentes, pero aparte del 
tema de la fiscalidad, que podemos repartir ahí errores, aparte... –si es posible, ¿eh?– 
aparte de la voluntad política, que indiscutiblemente cuenta, pero usted nos ha puesto 
unos ejemplos donde veíamos comunidades gobernadas por el PP, comunidades gober-
nadas por el PSOE, comunidades gobernadas, en nuestro caso, ahora por Junts pel Sí, 
con lo cual, ¿qué características hay que especializan o determinan el tema de la depen-
dencia en algunas comunidades?

Porque, aparte del tema fiscal y de la voluntad política, tiene que haber algunos ele-
mentos más que son los que, si no se cubren, podemos denunciar que es por falta de fi-
nanciación o por falta de voluntad política, pero algo tiene que haber que caracterice la 
existencia del nivel, el grado y la modalidad de dependencia en cuanto a las personas, a 
los seres humanos. Otra cosa es la atención que se les brinda, pero tiene que haber una 
característica. No puede ser..., y en este momento haría especulaciones, por eso se lo 
pregunto a usted, que sabe mucho más: seguro que el tema de dependencia no es lo mis-
mo ni tiene las mismas características en Cataluña, la Cataluña central, más industrial, 
más no sé qué, que en Castilla León; es posible que no tenga las mismas características 
en Galicia que en Extremadura; con lo cual hay algo que caracteriza y que deberíamos 
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ser capaces de poner el foco de atención de una manera especial y exigir la voluntad po-
lítica y exigir la financiación adecuada. 

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Junts pel 
Sí, tiene la palabra Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Bien, muchísimas gracias, bienvenido. Espero que haya tenido un buen viaje. Pensá-
bamos que llegaría usted más tarde y finalmente ha llegado antes. Bueno, mire, muchí-
simas gracias por los datos que nos ha hecho llegar, pero queremos decirle que sabemos 
perfectamente la realidad que vivimos, ¿eh? No nos asusta ni nos deja sin palabras, pero 
sí que es verdad que sabemos perfectamente que estos datos son, porque los tenemos, 
porque vivimos la realidad, porque convivimos con las personas que tienen dependen-
cia, porque cada uno de nosotros tiene madres o abuelos o lo que sea y, por lo tanto, lo 
sentimos. Sabemos cuál es la realidad, la vivimos, la sufrimos y entendemos e intenta-
mos enmendarla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, usted dice que las personas son el centro de 
todas las actuaciones que ustedes hacen; por descontado que el Gobierno de Cataluña 
también. No solo son el centro, sino que lo que intentamos, también, con las leyes que 
aplicamos es solucionar los problemas de las personas, sobre todo las que más sufren y, 
por lo tanto, en este caso, también muchísimos esfuerzos son los que estamos haciendo.

En Cataluña intentamos y, malgré tout, que dicen los franceses, o malgrat tot, que 
dicen los catalanes, no dejaremos nunca una persona desatendida porque sí, que sepa 
que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para no abandonar a nadie y, por lo 
tanto, ponemos remedio, con muchas limitaciones, a los problemas de estas personas. 
Reclamamos, por descontado, por justicia y por dignidad, y también por misericordia, 
esta vez, mire, ¿sabe?, a aquellos que nos deben dinero, a aquellos que, por ejemplo, el 
ministerio, no cumple, que hagan el favor de cumplir lo que haya. Queremos que la Ley 
de dependencia, aunque sea un nyap para algunos, justo en el momento en que se hizo, 
nosotros creemos que no, que la Ley de dependencia tiene que ser un derecho, una obli-
gación y, por lo tanto, no queremos que sea una oportunidad perdida, y lo que hemos 
estado haciendo hasta ahora es que sea una oportunidad y que, por lo tanto, sea un de-
recho absoluto. 

No entraré yo ahora aquí, que si uno, que si lo otro, que si... Suerte que esta compa-
recencia no tenía nada de partidismo, ¿eh?, suerte, porque es que, si no, no sé los otros 
diputados lo que hubieran hecho, porque de verdad que también me podría yo poner 
ahora las botas, pero no lo voy a hacer, ¿eh? Tenemos claro que existen problemas, te-
nemos claro que no se cumple el principio de ordinalidad, no se cumple, y por lo tanto 
que quién más aporta en estos momentos es el que está en el último de la fila. Y, por 
lo tanto, de acuerdo, muy bien, pero que quede claro que también es por estos temas. 
Y que, como mínimo, lo que necesitaríamos e iríamos mucho mejor es si el principio de 
ordinalidad fuera, aunque sea, el mismo, cosa que no es. Por lo tanto, sí que hay aquí un 
problema grave que tenemos que solucionar. Intentaremos, esperemos que cuando ten-
gamos las competencias plenas y tengamos un país nuestro y con nuestras competen-
cias, a lo mejor sí que seguro que no tendremos que echar las culpas a nadie y entonces 
alguien podrá mirar, exactamente, qué es lo que se hacía y lo que se está haciendo.

Cataluña queda siempre mermada, siempre –siempre–, y sus datos quedan claros, 
del esfuerzo que tenemos que hacer sin el dinero que nos toca para tirar adelante. Mire, 
desde Cataluña hemos creado el Observatorio de la Dependencia; intentaremos por to-
das las medidas producir y tratar todos los datos objetivamente y, por lo tanto, ir a la 
raíz del problema. Estamos de acuerdo que los servicios, que todos los servicios que 
nos tendrían que venir a través del dinero no son suficientes, pero sí que tenemos una 
cartera de servicios, aquí en Cataluña, que suplen todas aquellas amputaciones que po-
dríamos haber tenido y que, por lo tanto, vamos generando servicios para ayudar a las 
personas que más lo necesitan.

En el presupuesto pendiente –esperemos y deseemos que aviat podamos aprobarlo– 
podremos subsanar, no todo, pero sí una gran medida de los recortes, sin estos 85 mi-
llones de euros que dice que nos deben. También estamos de acuerdo, por descontado, 
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¿eh? Y, seguramente, si habláramos ya de la cuarta revolución industrial, en que lo que 
nos va a salvar, lo que va a ser más productivo serán las personas que se dediquen y 
que trabajen en el servicio de las personas, no sobre las personas con dependencia sino 
en todos muchos otros temas.

Decirle que hay otras muchas cosas que me he apuntado, pero me reservo para ha-
blar con usted, pasarle todo lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y, sobre 
todo, todo lo que se está haciendo en Cataluña para que las personas dependientes no 
acaben, como usted ha dicho, abandonadas. Esto no lo permitiremos, sin o con dinero. 

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. A continuación, para contestar a los grupos, tiene la palabra ¿Ma-
nuel Ramírez? (Veus de fons.) José Manuel Ramírez, perdón. Sí, diez minutos, por un 
máximo de diez minutos.

José Manuel Ramírez

Voy a intentar responder a las cosas que han planteado y voy a seguir un orden a lo 
mejor un poco caótico, porque hay cosas que se han repetido, en esto. Yo doy unas ci-
fras, es decir, yo me alegro de que sepan la realidad que vivimos. A nosotros nos cues-
ta mucho el trabajar desde nuestro esfuerzo personal, voluntario y totalmente altruista, 
el elaborar todos estos estudios, pero que coincidamos en que esta es la realidad ya es 
un punto de partida. Entonces, yo cuento las cifras que hay; yo soy como los cipreses; 
dicen: «No son árboles tristes, lo que pasa es que los ponen en cada sitio...» Pero yo 
cuento lo que hay, ¿no? (Rialles.) Entonces, dicho eso, la realidad es terrible –terrible– y 
hay que hacer algo y llevamos desde el 2012 sin hacer nada. La desidia e impericia del 
Gobierno catalán con los dependientes se traduce al año 2012. De ahí para adelante, es 
decir, los datos son demoledores, es que luego hay una coartada, que es la financiación, 
de acuerdo, pero habría que buscar salidas a esa coartada.

Dicho eso, en cuanto a lo que me ha planteado algún grupo, Raúl, me decía... Yo 
agradezco, primero, la amabilidad que han tenido todos de hablarme en castellano por-
que no sé hablar catalán, aunque soy de los que perdió el tiempo estudiando francés, 
entonces, algo puedo seguir, ¿no? Entonces, les agradezco esa amabilidad y le hablo, no 
sé en cuánto, por qué la gestión del Gobierno catalán es, en este momento, tan nefasta. 
A efectos de los resultados, no lo sé, no lo entiendo. Es decir, no lo entiendo. Voy a in-
tentar responder a la representante de la CUP, en cuál es el planteamiento que yo vería 
y las fortalezas que tiene Cataluña en este tema, ¿eh? Pero no lo sé; habría que pregun-
társelo a la consejera.

Yo veo tres prioridades, ¿no?, cuando decía qué prioridades. Primero, yo creo que 
el Parlamento catalán debería sumarse al Pacto de Estado de la dependencia. Es decir, 
creo que sería importante, y convencer al Partido Popular a que lo firme; creo que es 
el único partido que no lo ha firmado y creo que debería ser el partido que firmase to-
dos los puntos, incluido el de reponer los 450 millones de euros, que además lo lleva en 
el acuerdo de Gobierno. Hay que poner el dinero, porque obras son amores y no bue-
nas razones. En todos los sitios sea así. Y luego, es una cuestión de justicia social, ¿no? 
En cuanto a la persona que ha hablado de Ciudadanos, no recuerdo vuestro... ¿Noemí? 
(Veus de fons.) Decir que es cierto, el examen del territorio va a salir el viernes y ya les 
anticipo que Cataluña vuelve a suspender en la aplicación de esa escala que llevamos 
haciendo desde el año 2008, es decir, con los mismos indicadores –y son indicadores 
objetivos– vuelve a suspender en esa aplicación de la escala, porque no ha habido ges-
tión, ¿eh?

Creo que es muy importante lo de la conferencia de presidentes, y creo que..., par-
ticipe Cataluña y Andalucía, que están en un momento..., podríamos hablar de que son 
comunidades sistémicas, que, o se hace algo, o no se puede resolver el problema del 
sistema de atención a la dependencia por la cantidad de personas que hay en la lista 
de espera. Creo que tiene que haber un desembolso presupuestario, primero, del Go-
bierno de España, es decir, tiene que pagar lo que debe, sobre todo los recortes. Luego 
ya, en la conferencia, la financiación lo que sea, pero primero lo que se ha recortado. 
Y creo que el tema de la prestación vinculada al servicio daría mucho de sí, pero si eso 
funciona hay que regularla para que la prestación vinculada al servicio no suponga un 
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sistema dual, que sean las residencias quienes elijan a los dependientes, sino que sean 
los dependientes quien elijan a las residencias. Eso hay que regularlo, porque si no, en 
aquellas comunidades autónomas, por ejemplo, Extremadura no lo ha regulado y eso, 
sistema dual, se está generando. Hay una orden, por ejemplo, en Castilla León, que lo 
regula, y eso es un tema de inspección, de máximo de precios, etcétera, y tal...

En cuanto a la feminización del cuidado, me encantaría entrar en este debate, de 
verdad que me encantaría hablar de este tema, pero no hay nadie que haya evaluado 
el impacto negativo sobre el tema de género de esta ley. Creo que es importantísimo, 
cuando hay avances de protección social y hay recortes en esos avances de protección 
social, a quien más perjudican es a las mujeres. Y no porque sean el 96 por ciento de las 
cuidadoras, sino porque ese espacio de normalización de la Ley de dependencia, diga-
mos, benefició un trabajo que estaban haciendo, fundamentalmente, las mujeres.

En cuanto a los topes de renta y el patrimonio, decirle que fue un real decreto de Ra-
joy, es decir, fue el Real decreto de julio del 2012 quién incluyó el patrimonio dentro del 
copago. Esto está en el real decreto, es decir, búsquenlo, porque está dentro del acuerdo 
que había del Gobierno de España con la troika, en relación a valorar el tema de patri-
monio. Y no solo eso, es que, además, el tipo de renta, dice el artículo de la propia ley 
que no se incluirá, digamos, no se quedará nadie fuera por un tema de estar fuera de co-
tización o de seguridad económica. Y en cuanto al copago, el propio consejo territorial 
aprobó un documento que no han sido capaces de publicar en el BOE, con lo cual saben 
ustedes que el copago que hay en España, en la dependencia, es ilegal. Es decir, hay una 
sentencia del Tribunal Supremo que lo ha declarado legal. No existe, es decir, no se de-
bería aplicar, pero es que además no lo han publicado. No lo publicaron en el Boletín 
Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2013, que sí que publicaron, a su vez, otra cues-
tión que usted ha hablado, de la insuficiencia de la ayuda a domicilio.

El Real decreto de intensidades y de reducción de horas se publicó el 31 de diciem-
bre del 2013, que lo hacen el día de Nochevieja, ¿no? Lo publicó el Gobierno de Rajoy, 
donde se redujo la intensidad de la ayuda a domicilio y se declararon incompatibles las 
prestaciones y los servicios. Ahora la gente no puede elegir: me vienen a ayudar, me le-
vantan de la cama y me llevan al centro de día. No, no, elige: o centro de día o ayuda a 
domicilio. Eso es del Real decreto de julio del 2012. Entonces, esos son, digamos, los 
planteamientos que ustedes hablaban, en cuanto al tema de la feminización y tal. 

En cuanto a lo que decía la CUP, yo le agradezco el planteamiento que hace. Yo no 
tengo una vara mágica para ese tema, pero sí que le puedo decir algunas cuestiones que 
funcionan en algunos sitios. Es decir, y creo que, además, hay una potencialidad en el 
Gobierno en Cataluña, especialmente porque los servicios sociales de las entidades lo-
cales son muy potentes. Nosotros hemos comprobado que en aquellos sitios donde se ha 
desarrollado el sistema de atención a la dependencia desde la proximidad se hace mu-
cho más eficiente. Entonces, contar con los ayuntamientos y con las entidades locales 
para poder desarrollar ese sistema da mayor eficiencia al sistema, esa sería una clave. 
La agilidad de los procedimientos, hay que regular la agilidad de los procedimientos, es 
decir, intentar que el procedimiento administrativo se haga, si puede ser en una resolu-
ción, en una, no en dos. Las comunidades autónomas que las han juntado tienen mayor 
agilidad en los procedimientos. La gestión tiene que ser más diligente, es evidente que 
la gestión aquí no está siendo diligente. Y también, como en todo, en esto hace falta más 
dinero, en todo, obras son amores y no buenas razones, pues, este tema es un tema im-
portantísimo. Y aparte, pues, todo el desarrollo del sistema, en virtud de la generación 
de empleo y los retornos económicos. Si falla el alma, hay que coger la calculadora, y la 
calculadora nos dice que la inversión pública es buena. 

En cuanto al planteamiento que hacía Marisa, la del Partido Popular, mire, voy a 
ser extremadamente duro con el tema de lo de la utilización del informe del Tribunal 
de Cuentas. No se puede consentir eso, no se puede utilizar un órgano del Estado ha-
ciendo una interpretación torticera de malinformar, porque eso es de crueldad. Es de-
cir, he recortado, reconozco que he ahorrado 1.500 millones, lo reconozco en todo el 
mundo, y luego cojo un informe que fue retocado y reformado por el Tribunal de Cuen-
tas, que tuvo que ser retocado, este es el informe, digamos, inicial (l’orador mostra un 
full a la cambra), y en el siguiente informe, retocaron eso que usted dice. Porque no 
hay una doble financiación, mire, el tema de la LOFCA es un criterio de financiación, 
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en el año 2010, se incluyó como un criterio de financiación, como la insularidad, como 
la dispersión territorial, el tema de la dependencia, pero no es dinero para la dependen-
cia. No te dicen: «Yo te doy con el criterio de la dispersión geográfica, doy este dinero 
a Castilla León, y usted se lo gasta en carreteras.» No, no, mire usted, ese dinero es un 
criterio más. 

Entonces, confundir un criterio con una financiación para la Ley de dependencia 
es cruel. Y eso no se le puede consentir a un partido que está en el Gobierno porque la 
gente que está en sus casas atendiendo una persona en situación de dependencia y el fa-
miliar que está atendiendo, cuando lo ve, de verdad, es que no sé, no puede seguir esa 
línea la ministra actual. Creo que ha habido un cambio en el ministerio. Creo que deben 
de utilizar eso para mejorar el sistema de información, pero no se puede manipular ese 
tema ni utilizar un órgano del Estado, como es el Tribunal de Cuentas, para confundir 
a la opinión pública diciendo que eso es un tema finalista. No es finalista, es un criterio 
que está dentro de la LOFCA. Hay que hacer esa finalización.

Para terminar en este tema, creo que... Dice que fue un error la aprobación de la Ley 
de dependencia. Mire usted, no fue un error, la aprobó el Partido Popular, fue el mayor 
avance que se produjo en la protección social en España desde la Ley de pensiones no 
contributivas, se lo aseguro. Yo vi cómo el Estado hizo la Ley general de sanidad y yo, 
por fin, pude ir a los hospitales públicos, porque mi padre era un pequeño agricultor de 
Cariñena, de Aragón, y no teníamos derecho a la seguridad social; 6 millones de pobres 
entramos en la seguridad social y pude ir, y mis hermanas también. Luego, yo gestioné, 
como trabajador social, uno de mis primeros trabajos, las pensiones que eran del Fonas, 
y cuando se acababa el dinero decías: «Lo siento mucho, no hay dinero para usted.» 
Y con la Ley de pensiones no contributivas se generó un nuevo derecho subjetivo de 
ciudadanía, y eso ha hecho que las personas que no cotizaban, fundamentalmente muje-
res, tengan por lo menos 400 euros. 

El que en la Ley de dependencia se generara un derecho subjetivo de ciudadanía, en 
el primer artículo, porque en la ley de Caldera no llevaba ese artículo, fue en el Parla-
mento, porque la Ley de dependencia –fue curioso– se impuso el legislativo al ejecuti-
vo, y hubo tantas enmiendas, que una de ellas fue esa. Generar un espacio de protección 
social como derecho subjetivo de ciudadanía reclamable jurídica y administrativamente 
no ha sido un error. No ha sido un error, ha sido una cosa muy importante, y tenía fi-
nanciación. Llegaron a aportar, la Administración general del Estado, en los primeros 
años, casi el 47 por ciento de la financiación, lo han visto en los gráficos; lo que pasa es 
que han ido, digamos, asfixiando a las comunidades autónomas, quitando ese dinero. 
Son documentos que salen del Boletín Oficial del Estado y del presupuesto general del 
Estado, se pueden ver. Entonces, visto eso, es decir, han asfixiado a las comunidades 
autónomas para poder atender esto. Entonces, yo, de verdad, creo que hay que recono-
cer la voluntad de hacer un derecho subjetivo de ciudadanía y hay que retomar el plan-
teamiento desde la política y desde las instituciones, para poder volver a atender a esas 
personas en situación de dependencia.

Me queda contestarle a esa señora que me ha hablado, y no me querría dejar de... 
(Veus de fons.) Pero es que este tema me ha enfadado mucho porque, de verdad, no po-
demos... (Veus de fons.) No, no, usted no, digo lo del tema de utilización del Tribunal 
de Cuentas; es que ese tema no se puede utilizar como un tema de argumento. Es que, 
mire, los propios consejeros del Partido Popular no aprobaron en el Consejo Territo-
rial, y tenían mayoría, porque ahora la ventaja que hay es que, en el Consejo Territorial 
tienen que llegar a acuerdos, porque tiene que haber mayoría de los representantes de 
la Administración local y de la mayoría de las comunidades autónomas. Y en las co-
munidades autónomas, ahora, no tienen la mayoría, pero en aquel entonces, que tenían 
mayoría los del Partido Popular, le hicieron arrancar de la evaluación del 2013, precisa-
mente, lo que el ministerio puso diecisiete páginas referidas a eso, diciendo que si eso 
lo ponían en la evaluación se lo dijeran a los consejeros de hacienda de las comunida-
des autónomas para que les dieran el dinero. Pero Montoro no dijo eso, y quitaron las 
diecisiete páginas. Y fíjese usted, por eso no se ha aprobado la evaluación de la Ley de 
dependencia desde el año 2013, y está obligado por ley a aprobarse, ni 2014, ni 2015 ni 
2016, tienen que aprobarse en Boletín Oficial del Estado. Lo echaron para atrás, preci-
samente, por la utilización torticera y por el espejismo estadístico que veían en una ma-
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nipulación de unos cuadros que fueron corregidos en el informe final del Tribunal de 
Cuentas, precisamente por esa utilización que hizo el Gobierno de este informe de la 
financiación.

Pero, dicho eso, Marta... (Veus de fons.) Bueno, me ha molestado que me dijera que 
tenía poca sustancia, que es lo que me dice mi madre cuando hago un chiste que no le 
hace gracia, desustanciado; es un insulto que le dicen a los aragoneses. Pero, Marta, yo 
lo que le quería decir a usted es que agradezco muchísimo que tengan conciencia de lo 
que pasa, pero hay que hacer algo, es decir, hay que hacer algo porque se muere la gen-
te, es verdad que se muere, y se muere en unas condiciones deplorables. Es verdad que 
el sistema de servicios sociales de las corporaciones locales de Cataluña es potente y 
muchas veces lo cubren con una ayuda a domicilio del ayuntamiento, pero no es ese, es 
decir, el problema es que tenemos que ver en esto la oportunidad de tomar decisiones 
inmediatas.

Yo entiendo todo lo que usted me dice, aunque yo no estoy siguiendo esto desde 
cerca, pero... (Veus de fons.) No, yo entiendo todo eso, pero creo que hay que plantear, 
de manera inmediata, una situación urgente. Yo agradezco que tanto los representantes 
que están en el Gobierno catalán hayan firmado el pacto, digamos, por la dependencia 
a nivel de España, porque creo que es importante. Y agradezco que tenemos una posi-
bilidad, a través de esa comisión, que tiene tres meses, y que Cataluña participe en esa 
comisión, para poder reivindicar, clarísimamente, un modelo de sostenibilidad finan-
ciera del sistema de atención a la dependencia, en el marco del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera. No consideramos que el Ministerio de Sanidad tenga la capacidad de 
cambiar eso.

La vicepresidenta

Le tengo que cortar, ¿eh?

José Manuel Ramírez

Muchísimas gracias.

La vicepresidenta

Muchas gracias a todos, gracias a José Manuel Ramírez por su comparecencia, y le-
vantamos la sesión.

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