
TAUL A DE CONT INGUT

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència ha-
bitacional
202-00005/13 10

Propostes d’audiència
352-00261/13 i 352-00274/13 13

Propostes d’audiència
352-00262/13 i 352-00275/13 13

Proposta d’audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant del 
Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00303/13 14

Propostes d’audiència
352-00266/13 i 352-00279/13 14

Propostes d’audiència
352-00268/13 i 352-00281/13 14

Propostes d’audiència
352-00270/13, 352-00282/13, 352-00292/13, 352-00293/13 i 352-00301/13 14

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institucio-
nals de Sogeviso, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-
gents per fer front a l’emergència habitacional
352-00296/13 15

Propostes d’audiència
352-00265/13 i 352-00278/13 15

Propostes d’audiència
352-00264/13 i 352-00277/13 15

Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Bar-
celona amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 
front a l’emergència habitacional
352-00271/13 15

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt amb 
relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional
352-00284/13 16
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Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesu-
res urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00304/13 16

Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, conse-
llera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l’ens Habitatge Metròpolis 
Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 
fer front a l’emergència habitacional
352-00272/13 16

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del pla territorial 
sectorial d’habitatge i cap del Servei d’Habitatge, amb relació a la proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00283/13 16

Propostes d’audiència
352-00263/13 i 352-00276/13 16

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Ad-
ministradors de Finques de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00288/13 17

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 
d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació a la proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00290/13 17

Propostes d’audiència
352-00269/13 i 352-00273/13 17

Propostes d’audiència
352-00289/13 i 352-00300/13 17

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors 
de Catalunya (APCE) amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00291/13 17

Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de l’Associa-
ció de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació a la proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00297/13 18

Propostes d’audiència
352-00267/13 i 352-00280/13 18

Propostes d’audiència
352-00285/13 i 352-00299/13 18

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional
352-00286/13 18

Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, professor titular de 
dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00287/13 18

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especialista 
en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
352-00294/13 19

Propostes d’audiència
352-00295/13 i 352-00298/13 19

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus 
de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb relació a 
la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional
352-00302/13 19
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Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència ha-
bitacional
202-00005/13 20

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Drets Socials sobre les mesures 
adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels infants i llurs famílies durant el 
període de les vacances escolars
354-00029/13 21

Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Es-
perança, perquè informi sobre el balanç de les actuacions del telèfon de l’esperança 
i el de prevenció del suïcidi
356-00075/13 22

Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la pobresa 
infantil
250-00024/13 23

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en situació de so-
ledat no desitjada
250-00042/13 30

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres residen-
cials i la reducció de les llistes d’espera
250-00043/13 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia al barri de 
Sant Pere Nord, de Terrassa
250-00044/13 49
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Sessió 4 de la CDS

La sessió de la Comissió de Drets Socials (CDS) s’obre a les deu del matí. Presideix 

Mónica Ríos García, acompanyada de la vicepresidenta, Maria Jesús Viña i Ariño, i de la 

secretària, Anna Feliu Moragues. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents Judit Alcalá González, Eva Candela Lopez, Raúl Moreno Montaña i 

Jordi Riba Colom, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Ana Balsera i Marín, Bartomeu 

Compte Masmitjà i Najat Driouech Ben Moussa, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Maria 

Antònia Batlle i Andreu, Francesc de Dalmases i Thió, Glòria Freixa i Vilardell, Mònica Pa-

lacín i París i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Mónica Lora Cis-

quer, pel G. P. de VOX en Cataluña; Basha Changue Canalejo i Montserrat Vinyets Pagès, 

pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jessica González 

Herrera i Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. d’En Comú Podem; Joan García González, 

pel G. P. de Ciutadans, i Eva Parera i Escrichs, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 

habitacional (tram. 202-00005/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de les 

propostes d’audiència. 

1.1. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Taula del Tercer Sector 

Social amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 

a l’emergència habitacional (tram. 352-00261/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

Debat i votació de la proposta.

1.2. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat de Llogateres 

amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-

gència habitacional (tram. 352-00262/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat  

i votació de la proposta.

1.3. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió d’Habitatge 

del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’ampliació de 

les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00263/13). Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.4. Proposta d’audiència en comissió de Guillem Soler Solé, titular del Jutjat de Prime-

ra Instància número 1 de Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les 

mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00264/13). Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.5. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup d’Habitatge i Salut 

de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la proposició de llei d’ampliació de  

les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00265/13). Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.6. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Grup Emancipació, del 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació a la proposició de llei d’amplia-

ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00266/13). 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.7. Proposta d’audiència en comissió de Martí Batllori, jurista especialitzat en habitat-

ge, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 

l’emergència habitacional (tram. 352-00267/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. De-

bat i votació de la proposta.

1.8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’entitat Habitat Interna-

tional Coalition amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 

fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00268/13). Grup Parlamentari d’En Comú 

Podem. Debat i votació de la proposta.

1.9. Proposta d’audiència en comissió de Jèssica Casals, portaveu de les famílies afec-

tades per l’anul·lació del Decret llei 17/2019, amb relació a la proposició de llei d’ampliació 
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de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00269/13). Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.10. Proposta d’audiència en comissió de representants del grup promotor de la ini-

ciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Ali-

ança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, amb relació a la proposició de llei 

d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-

00270/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

1.11. Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de 

Barcelona amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer 

front a l’emergència habitacional (tram. 352-00271/13). Grup Parlamentari d’En Comú Po-

dem. Debat i votació de la proposta.

1.12. Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, con-

sellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l’ens Habitatge Metròpolis Bar-

celona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 

a l’emergència habitacional (tram. 352-00272/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 

Debat i votació de la proposta.

1.13. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’una família afectada per 

l’anul·lació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, amb 

relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergèn-

cia habitacional (tram. 352-00273/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat  

i votació de la proposta.

1.14. Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o del responsable en matèria 

d’habitatge de la Taula del Tercer Sector amb relació a la proposició de llei d’ampliació de 

les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00274/13). Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

1.15. Proposta d’audiència en ponència del portaveu del Sindicat de Llogateres amb 

relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergèn-

cia habitacional (tram. 352-00275/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat  

i votació de la proposta.

1.16. Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o d’una representació de la 

Comissió d’Habitatge del Col·legi de Treball Social de Catalunya amb relació a la propo-

sició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 

(tram. 352-00276/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la 

proposta.

1.17. Proposta d’audiència en ponència de Guillem Soler Solé, jutge de primera instàn-

cia de Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 

fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00277/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Debat i votació de la proposta.

1.18. Proposta d’audiència en ponència de la presidenta o d’una representació del 

Grup d’Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb relació a la pro-

posició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional 

(tram. 352-00278/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la 

proposta.

1.19. Proposta d’audiència en ponència del president o del responsable d’Emancipació 

del Consell Nacional de la Joventut amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les 

mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00279/13). Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

1.20. Proposta d’audiència en ponència de Martí Batllori, jurista especialitzat en habi-

tatge, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 

l’emergència habitacional (tram. 352-00280/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na. Debat i votació de la proposta.

1.21. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Habitat International Co-

alition amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
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l’emergència habitacional (tram. 352-00281/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na. Debat i votació de la proposta.

1.22. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del grup promotor de la 

iniciativa legislativa popular de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-

gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, amb relació a la proposició de llei 

d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-

00282/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

1.23. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del pla terri-

torial sectorial d’habitatge i cap del Servei d’Habitatge, amb relació a la proposició de llei 

d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-

00283/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la proposta.

1.24. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt 

amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-

gència habitacional (tram. 352-00284/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. De-

bat i votació de la proposta.

1.25. Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, exsecretària d’Habitatge 

i presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i de la Fundació Hà-

bitat3, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 

l’emergència habitacional (tram. 352-00285/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

1.26. Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Uni-

versitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-

gents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00286/13). Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.27. Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, professor titu-

lar de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la proposició de 

llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-

00287/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.28. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis 

d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’ampliació de 

les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00288/13). Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.29. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de 

Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’amplia-

ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00289/13). 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.30. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·le-

gis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació a la proposició de llei 

d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-

00290/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.31. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Promo-

tors de Catalunya (APCE) amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures ur-

gents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00291/13). Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.32. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 

fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00292/13). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.33. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori DESC 

amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emer-

gència habitacional (tram. 352-00293/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. De-

bat i votació de la proposta.

1.34. Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especia-

lista en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les 
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mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00294/13). Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.35. Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre, catedràtic d’Habitatge de 

la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures 

urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00295/13). Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.36. Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions Institucio- 

nals de Sogeviso, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per  

fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00296/13). Grup Parlamentari de Junts  

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.37. Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de l’Asso-

ciació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació a la proposició de llei 

d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-

00297/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.38. Proposta d’audiència en ponència de Sergio Nasarre Aznar, director de la Cà-

tedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la proposició 

de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 

352-00298/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 

proposta.

1.39. Proposta d’audiència en ponència de Carme Trilla Bellart, presidenta de la Fun-

dació Hàbitat3 i de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, amb relació a la 

proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacio-

nal (tram. 352-00299/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta.

1.40. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell General de 

Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’amplia-

ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00300/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.41. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma d’Afectats 

per la Hipoteca amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per 

fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00301/13). Grup Parlamentari Socialistes  

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.42. Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecno-

campus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb relació 

a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència ha-

bitacional (tram. 352-00302/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat  

i votació de la proposta.

1.43. Proposta d’audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, representant 

del Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les 

mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00303/13). Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació 

de la proposta.

1.44. Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge 

de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures 

urgents per fer front a l’emergència habitacional (tram. 352-00304/13). Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la pro-

posta.

2. Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència ha-

bitacional (tram. 202-00005/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Nomenament, si escau, de 

la ponència.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de 

Drets Socials sobre les mesures adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels in-
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fants i llurs famílies durant el període de les vacances escolars (tram. 354-00029/13). Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i 

Esperança, davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre el balanç de les ac-

tuacions del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi (tram. 356-00075/13). Raúl 

Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

5. Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la pobresa 

infantil (tram. 250-00024/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 

21; esmenes: BOPC 84, 11).

6. Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en situació de so-

ledat no desitjada (tram. 250-00042/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 24, 42; esmenes: BOPC 84, 12).

7. Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres residen-

cials i la reducció de les llistes d’espera (tram. 250-00043/13). Grup Parlamentari Socialistes 

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presenta-

des (text presentat: BOPC 24, 44; esmenes: BOPC 84, 13).

8. Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia al barri 

de Sant Pere Nord, de Terrassa (tram. 250-00044/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 24, 46; esmenes: BOPC 84, 14).

La presidenta 

Bon dia, diputats i diputades. Engeguem sessió ordinària de la Comissió de Drets 
Socials.

Al primer punt de l’ordre del dia tenim la proposició de llei d’ampliació de les 
mesures urgents... (Veus de fons.) Perdó, substitucions (la presidenta riu), sí.

(Bartomeu Compte Masmitjà demana per parlar.)

Bartomeu Compte Masmitjà

Sí, la companya Ana Balsera substitueix la companya Alba Vergés. 

La presidenta

Ana Balsera?

Bartomeu Compte Masmitjà

Sí.

La presidenta

Alguna substitució més?

Ferran Roquer i Padrosa

Presidenta... Sí, per nosaltres, el diputat Francesc de Dalmases substitueix la 
diputada Titon Laïlla, i és probable que d’aquí..., quan comenci..., d’aquí una hora, 
la diputada Antònia Batlle substitueixi la diputada Glòria Freixa.

La presidenta

N’hi ha alguna més?

Montserrat Vinyets Pagès

Sí. Bon dia. Amb relació, únicament, al punt primer de l’ordre del dia de la pro-
posició de llei d’ampliació de les mesures urgents per l’emergència habitacional, jo, 
Montserrat Vinyets, substitueixo la meva companya Basha Changue, de la CUP. 

Gràcies.
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La presidenta

Molt bé. 
(Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.)

Susanna Segovia Sánchez

Sí, per part del nostre grup, en els punts 1 i 2 de l’ordre del dia, la diputada que 
soc jo, Susanna Segovia, substitueix la diputada Jessica González.

(Mónica Lora Cisquer demana per parlar.)

Mónica Lora Cisquer

I jo, en representació del Grup Parlamentari de VOX, com a Mónica Lora Cis-
quer, substitueixo María Elisa García Fuster.

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)

Raúl Moreno Montaña

Presidenta, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat 
Jordi Riba substitueix la diputada Eva Granados. I en el darrer punt d’aquest ordre 
del dia, la senyora Eva Candela vindrà en substitució o bé del senyor Riba o bé de la 
senyora Judit Alcalá, en funció de com vagin les votacions a les altres comissions.

La presidenta

Molt bé. Ja no hi han més substitucions, no? (La presidenta riu.)

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

Bé, jo.

La presidenta

Bé, la lletrada també està substituïda, avui. (Rialles.)
Bé, abans de començar, sí que els hi voldria fer un advertiment. Aquesta sala no 

reuneix les condicions, diguem-ne, necessàries de seguretat; per tant, no ens podem 
treure la mascareta perquè no es poden garantir les distàncies de seguretat.

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional

202-00005/13

Ara sí, iniciem l’odre del dia. Al primer punt, tenim la proposició de llei d’amplia- 
ció de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional. Debat i votació 
de les propostes d’audiència.

És cert que tenim quaranta-quatre audiències sol·licitades. Llavors, hauríem 
d’acordar si les votem en bloc –totes, les quaranta-quatre–; si ho fem per temàti-
ques, que vam enviar un correu agrupant-les per temàtiques, o si les fem d’una en 
una o es fa en bloc i alguna, en concret, que algun grup vol que es voti diferenciada.

(Eva Parera i Escrichs demana per parlar.) Endavant. 

Eva Parera i Escrichs

(L’oradora intervé sense fer ús del micròfon.)

La presidenta

Sí, i tant. 

Eva Parera i Escrichs

(L’oradora intervé sense fer ús del micròfon.)

La presidenta

2 a la 6, que podríem... 

Eva Parera i Escrichs

(L’oradora intervé sense fer ús del micròfon.)
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Eva Parera i Escrichs

I després en tindríem una que va sola, que és la 18. I la resta, tot en bloc. 

La presidenta

D’acord. Algun grup més vol fer algun...? (Glòria Freixa i Vilardell demana per 
parlar.)

Glòria Freixa i Vilardell

Sí. Disculpeu... Se sent? Sí, ja ho he engegat bé. No, que volíem demanar..., a 
veure, agrupació de la 6 amb la 19, que són la DESC i la PAH, d’acord?

La presidenta

De la 6 a la 19?

Glòria Freixa i Vilardell

No, la 6 i la 19 –la 6 i la 19–, que quedarien... Perdó, i la 20 –i la 20.

La presidenta

Per separat.

Glòria Freixa i Vilardell

No, que les ajuntaríem.

La presidenta

Aquestes tres.

Glòria Freixa i Vilardell

Exacte. (Veus de fons.) Agrupació, exacte. I després... (Veus de fons.) I després, 
que volíem canviar la petició de dues compareixences que hem demanat nosaltres 
perquè siguin per escrit i així estalviar temps en... D’acord? Que seria...

La presidenta

Sí, això ho volia comentar, eh?, que s’havia d’especificar si eren presencials o 
per escrit.

Glòria Freixa i Vilardell

Serien la 23, que seria un representant de l’Associació de Propietaris d’Habitat-
ges de Lloguer, i la 27, que també la demanaríem per escrit.

La presidenta

D’acord. (Bartomeu Compte Masmitjà demana per parlar.)

Bartomeu Compte Masmitjà

Sí, també teníem la 2 a agrupar –la 2.

La presidenta

Perdó? 

Bartomeu Compte Masmitjà

No, la 2.

La presidenta

La 2 per separat, vol dir?

Bartomeu Compte Masmitjà

No. Bé, dèiem d’agrupar, no? (Veus de «No, no.») No? No, perdona. Doncs només 
una cosa: a la 14, cridar el Jordi Bosch Meda com a expert, no en funció del que diu 
aquí, que és una errada. 

La presidenta

No l’entenc. Què vol dir?

Bartomeu Compte Masmitjà

La 14. Del que ens heu donat, eh? 
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La presidenta

Ho pot repetir, si us plau? És que no ho entenc.

Bartomeu Compte Masmitjà

Sí. De la proposta 14, aquesta compareixença que diu «Jordi Bosch Meda, redac-
tor», tal, tal..., no, el volem cridar com a expert, no en tant... 

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

En qualitat d’expert.

Bartomeu Compte Masmitjà

En qualitat d’expert, exacte. No tant com el redactor d’això.

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

Bé, és que en qualitat de redactor no existeix. 

Bartomeu Compte Masmitjà

Per això.

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

És a dir, qualitat d’expert o representant.

Bartomeu Compte Masmitjà

Sí, perfecte.

La lletrada Mercè Arderiu i Usart

En qualitat d’expert, doncs.

La presidenta

D’acord.

Susanna Segovia Sánchez

Presidenta...

La presidenta

Sí.

Susanna Segovia Sánchez

Només per aclarir que la proposta d’agrupar la 19 i la 20 és perquè són les ma-
teixes entitats, en realitat. Per tant, per això és la proposta de que, en realitat, és una 
única compareixença on estarien representades aquestes dues entitats. 

La presidenta

Sí, també hauríem d’aclarir-ho, perquè algunes es sol·liciten a comissió, altres a 
ponència... Entenem que totes van a ponència, no? 

Susanna Segovia Sánchez

Sí –sí–, per part del nostre grup, que són les que estan a comissió, anirien a po-
nència. 

La presidenta

Entenem que és així, no?

Susanna Segovia Sánchez

Sí.

La presidenta

Ho dic perquè quedi clar a l’hora de votar-ho, eh?
(Glòria Freixa i Vilardell demana per parlar.)

Glòria Freixa i Vilardell

I, presidenta, una última cosa. La 23, que li he dit que serà per escrit... 
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La presidenta

Sí.

Glòria Freixa i Vilardell

...en lloc de Joan Clos com a president, que hi consti un representant de l’Asval.

La presidenta

Un representant, no cal que sigui...

Glòria Freixa i Vilardell

Exacte. 

La presidenta

...en concret. 

Mónica Lora Cisquer

Presidenta...

La presidenta

Sí.

Mónica Lora Cisquer

No, una cosa. Nosaltres tenim molts sentits del vot que són molt diferenciats. 
Llavors, pregaria dos opcions: o votar un per un els punts per separat, com la pro-
posta d’ordre del dia original, o, en tot cas, amb la proposta d’agrupació de blocs que 
vau enviar ja, que llavors ja estaria. 

La presidenta

Sí, el que passa que ens han demanat –bé, clar, la 6 estaria a part– de la 2... Un 
segon, eh? (Veus de fons.)

Bé, un cop recollides les peticions, si els sembla bé, per, diguem-ne, donar res-
posta a les sol·licituds dels grups quant a la votació, ho faríem pel document aquest 
que vam enviar per blocs, que és lo que queda més ordenat i jo crec que és on po-
drem anar una mica més ràpid, eh?

Bé, llavors procedim ja a les votacions a mà alçada. 

Propostes d’audiència
352-00261/13 i 352-00274/13

I passaríem a votar el bloc 1. 
Vots a favor? D’acord. Doncs queda aprovat per unanimitat. 

Propostes d’audiència
352-00262/13 i 352-00275/13

Bloc 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Tindríem 15 vots a favor, del Grup Socialistes i Units per Avançar, Candidatu-

ra d’Unitat Popular, Catalunya en Comú, Ciutadans, Junts per Catalunya i Esquerra 
Republicana, i tindríem 2 vots en contra, de VOX i el Grup Mixt. Per tant, queda 
aprovat. 
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Proposta d’audiència en ponència de Jesús Albert Magallón i Mora, 
representant del Sindicat Llogateres del Penedès, amb relació a la 
proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional

352-00303/13

Bloc 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions, cap.
Serien 15 vots a favor –Grup Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Uni-

tat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, 
Junts per Catalunya, Esquerra Republicana– i 2 vots en contra, de VOX i Grup Mixt.

Propostes d’audiència
352-00266/13 i 352-00279/13

Bloc 3.
Vots a favor?
(Veus de fons.) Ai!, perdó. (La presidenta riu.)
Bloc 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popular -  

Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Junts per Cata-
lunya i Esquerra Republicana, i 1 un vot en contra del Grup Mixt. Per tant, queda 
aprovada.

Propostes d’audiència
352-00268/13 i 352-00281/13

Bloc 5. 
Vots a favor?
Vots en contra?
15 vots a favor, del Grup Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Junts 
per Catalunya i Esquerra Republicana. Perdó, no. Sí. I 2 vots en contra, un de VOX 
i un del Grup Mixt.

Propostes d’audiència
352-00270/13, 352-00282/13, 352-00292/13, 352-00293/13 i 352-00301/13

Bloc 6.
Vots a favor?
(Veus de fons.)
A veure, en la votació del bloc 6 incorporem el bloc 20 i el bloc 24? (Veus de 

«No, 19 i 20.») No, 19 i 20. D’acord. 
Llavors procedirem a votar el bloc 6, 19 i 20. Okay.
Vots a favor?
Vots en contra?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, VOX, Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Junts 
per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra del Grup Mixt.
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sorolla, director de Relacions 
Institucionals de Sogeviso, amb relació a la proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional

352-00296/13

Passaríem al bloc 7. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Res.
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovada.

Propostes d’audiència
352-00265/13 i 352-00278/13

Passem al bloc 8.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
16 vots a favor –Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popular -  

Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya, Esquerra Republicana– i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovada.

Propostes d’audiència
352-00264/13 i 352-00277/13

Bloc 9.
Vots a favor?
Vots en contra?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot de VOX en contra. Per tant, 
queda aprovat.

Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la proposició de llei d’ampliació 
de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional

352-00271/13

Bloc 10.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovat.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament 
de Salt amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional

352-00284/13

Bloc 11.
Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.

Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora 
d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional

352-00304/13

Bloc 12.
Vots a favor?
Vots en contra?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovada.

Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu de 
Llobregat, consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta 
de l’ens Habitatge Metròpolis Barcelona, amb relació a la proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional

352-00272/13

Bloc 13.
Vots a favor? 
Vots en contra?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovat.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del pla 
territorial sectorial d’habitatge i cap del Servei d’Habitatge, amb relació 
a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional

352-00283/13

Bloc 14.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 

Propostes d’audiència
352-00263/13 i 352-00276/13

Bloc 15.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la 
proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional

352-00288/13

Bloc 16.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de 
Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació 
a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional

352-00290/13

Bloc 17.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 

Propostes d’audiència
352-00269/13 i 352-00273/13

Bloc 18.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant... 
(Veus de fons.) Ai, perdona –perdona–, disculpa, és que vaig aquí..., vaig amb el peu 
posat, saps?, a l’accelerador. Disculpeu. (La presidenta riu.)

Doncs hi torno, eh? 15 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana; 1 vot en contra de VOX i 1 abstenció del 
Grup Mixt.

(Veus de «Molt bé, gràcies.») A tu.
19 i 20 ja els hem votat abans. 

Propostes d’audiència
352-00289/13 i 352-00300/13

21.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
de Promotors de Catalunya (APCE) amb relació a la proposició de 
llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional

352-00291/13

Bloc 22.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat.
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Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de 
l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació 
a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a 
l’emergència habitacional

352-00297/13

23.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat.

Propostes d’audiència
352-00267/13 i 352-00280/13

24.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Res. 
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovat.

Propostes d’audiència
352-00285/13 i 352-00299/13

Bloc 25.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat.

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic 
de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei 
d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional

352-00286/13

Bloc 26.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 

Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, 
professor titular de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents 
per fer front a l’emergència habitacional

352-00287/13

Bloc 27.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat. 



DSPC-C 57
28 de juliol de 2021

Sessió 4 de la CDS  19 

Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista 
especialista en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la proposició 
de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència 
habitacional

352-00294/13

Bloc 28.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions, res.
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovat.

Propostes d’audiència
352-00295/13 i 352-00298/13

Bloc 29.
Vots a favor?
Aprovat per unanimitat.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del 
Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia 
i Empresa, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures 
urgents per fer front a l’emergència habitacional

352-00302/13

I bloc 30.
Vots a favor?
Vots en contra?
I cap abstenció.
16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, 
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot en contra de VOX. Per tant, 
queda aprovat.

(Veus de fons.) Em demanen, respecte a les audiències, un aclariment. En el bloc 
18, en el cas de la proposta d’Esquerra, tenim que posa «una representació d’una 
família afectada», no concreta. En Comú Podem sí que diu la «portaveu de les fa-
mílies», però en el cas d’Esquerra no en concreta la representació. Si ho poden acla-
rir... (Veus de fons.) Bé, doncs, després, en tot cas, és per poder contactar, eh?, amb 
aquella persona. Vull dir, no és per altre motiu que aquest, eh? Després, en tot cas, 
ja contactaran amb aquesta persona que diuen que tenen el contacte, no? 

(Veus de fons.) Un altre aclariment: al bloc 19 també, eh?, hi han dos propostes 
d’En Comú Podem i Esquerra que diu «representants del grup promotor de la ini-
ciativa legislativa popular». No sé si en aquest cas poden concretar... (Veus de fons.) 
Ah, la de l’aliança, perdó, aquesta de l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’ob-
servatori, aquesta en concret. (Veus de fons.) Al bloc 1.10, al 19; al bloc 19, l’1.10. 

(Susanna Segovia Sánchez demana per parlar.)

Susanna Segovia Sánchez

Sí, per aclarir-ho. És un grup que està conformat per diverses organitzacions, en-
tre les quals hi han, justament, les compareixences que hem agrupat, no?, que són la 
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PAH i l’Observatori DESC. Per tant, serien la PAH i l’Observatori DESC que com-
partirien aquesta compareixença. 

La presidenta

La compartirien. 
(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)

Raúl Moreno Montaña

Això ens ho podem trobar en el bloc 19, en el bloc 20, en el bloc 21, en el bloc 
23... És a dir, jo crec que seria més útil, potser, que, en el moment que es conformi la 
ponència i que cada grup parlamentari estigui en ponència, aquestes coses d’aquí ha 
de ser el representant..., i també, fins i tot, l’ordre de les compareixences es pugui es-
tablir en ponència. Ho dic perquè serà més fàcil, potser, concretar-ho en aquells mo-
ments que no pas fer-ho ara, perquè ens trobarem que les compareixences que s’han 
demanat..., això passa en reiterades ocasions. 

La presidenta

Doncs, si els hi sembla bé als grups, ho treballarem a posteriori quan es convo-
quin i ja s’aclarirà en les representacions. Li sembla bé, a la lletrada? (Veus de fons.) 
I a la gestora? (La presidenta riu. Veus de fons.)

D’acord. Doncs podríem passar al punt 2 de l’ordre del dia. (Veus de fons.) Sí, sí, 
cap problema. Esperem un segon que facin el canvi?

(Pausa llarga.)

Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional

202-00005/13

Bé, doncs procedim al punt 2 de l’ordre del dia, que és la proposició de llei d’am-
pliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional. En aquest 
cas, fem els nomenaments de la ponència. Cada grup ha de comunicar el membre 
de la ponència i, en el cas que no sigui membre d’aquesta comissió, també anunciar 
a qui substitueix. 

Llavors, doncs, per ordre. Partit Socialistes i Units per Avançar?

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Per part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, la representada en aquesta llei serà la diputada Eva Candela. I, a efectes de la 
tramitació d’aquesta llei en aquesta comissió, d’ara endavant, diguem-ne, serà la 
diputada Eva Candela qui substituirà la diputada Judit Alcalà –a efectes de tramita-
ció d’aquesta llei.

La presidenta

Perfecte, moltes gràcies. El Grup Parlamentari de VOX?

Mónica Lora Cisquer

Sí, en representació del Grup Parlamentari de VOX serà María Elisa García Fus-
ter, que és la titular d’aquesta comissió.

La presidenta

Perfecte. Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle...? Ah, encara no han ar-
ribat. Bé, passem al següent. (Veus de fons.) Sí, ara ha de venir... Bé, quan s’incor-
pori ja... 

Catalunya en Comú Podem? 

Susanna Segovia Sánchez

Sí, presidenta, a efectes d’aquesta ponència, aquesta tramitació de la llei, la per-
sona responsable d’En Comú Podem seré jo mateixa, Susanna Segovia.
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La presidenta

Susanna Segovia. Grup Parlamentari de Ciutadans?

Joan García González

Jo mateix, presidenta.

La presidenta

Joan García. Grup Mixt? 

Eva Parera i Escrichs 

Jo mateixa.

La presidenta

Grup de Junts per Catalunya? 

Ferran Roquer i Padrosa

La diputada Glòria Freixa.

La presidenta

Glòria Freixes?

Ferran Roquer i Padrosa

Freixa, Glòria Freixa.

La presidenta

Freixa. Esquerra Republicana?

Bartomeu Compte Masmitjà

Sí, el nostre integrant a la ponència serà en Pau Morales Romero, i que substitui-
rà l’Alba Vergés i Bosch. 

La presidenta

Ens falta la companya? (Veus de fons. Rialles.) Bé, l’esperem perquè ens digui el 
nomenament per a la ponència. 

Montserrat Vinyets Pagès

Montserrat Vinyets Pagès.

La presidenta

En substitució?

Montserrat Vinyets Pagès

De la Basha Changue.

La presidenta

De la Basha. Okay.
D’acord. Llavors, els nomenaments per a la ponència serien Eva Candela, María Eli-

sa García, Montserrat Vinyets, Susanna Segovia, Joan García, Eva Parera, Glòria Freixa 
i Pau Morales. I així quedaria constituïda la ponència. (Algú diu: «Falta la María Eli-
sa.») Ho he dit. La segona. 

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Drets Socials sobre 
les mesures adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels infants 
i llurs famílies durant el període de les vacances escolars

354-00029/13

D’acord. Llavors podríem passar al punt 3 de l’ordre del dia, on tenim una sol-
licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la consellera de 
Drets Socials sobre les mesures adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels 
infants i llurs famílies durant el període de les vacances escolars, presentat pel 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 
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Basha Changue Canalejo

Hola. 

La presidenta

Estem al punt 3, que és una sol·licitud del seu grup. I és per si vol, breument, 
substanciar-la. Endavant.

Basha Changue Canalejo

I tant. Bon dia. Doncs, des del nostre grup, hem demanat la sol·licitud de compa-
reixença de la consellera perquè, després de diverses exposicions de la problemàtica 
a la que ens enfrontem aquest estiu de cara a la gestió del lleure infantil i les me-
sures que ha pres el departament per pal·liar tota la qüestió que afecta el tancament 
dels centres durant l’estiu, la garantia de l’àpat diari per a tots aquells nens que no 
podran assistir a causa dels centres tancats, doncs, vam fer aquesta sol·licitud de 
compareixença. 

Primer la volíem fer abans de marxar de vacances, diguem-ne. No ha pogut ser. 
Ja la vam fer en vistes de, com que ho farem a la tornada de l’estiu, doncs que la con-
sellera pugui retre comptes de quines són les mesures, com han sigut aplicades i les 
dades concretes després d’haver-les aplicat, no? Que ja, doncs, vingui a donar comp-
te, ja que no ha pogut venir a explicar-nos les mesures que s’han preparat, doncs que 
vingui a donar compte amb les dades. El sentit seria aquest.

Gràcies. 

La presidenta

Per tant, vots a favor?
Bé, s’aprova per unanimitat. 

Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora de la 
Fundació Ajuda i Esperança, perquè informi sobre el balanç de les 
actuacions del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi

356-00075/13

D’acord. Passaríem al punt 4, que és la sol·licitud de compareixença d’Esperan-
ça Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Esperança, davant la Comissió de Drets 
Socials perquè informi sobre el balanç de les actuacions del telèfon de l’esperança i 
el de prevenció del suïcidi, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Senyor Moreno, si vol substanciar-la...

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Molt breument. La Fundació Ajuda i Esperança fa poques 
setmanes que va fer públic el seu primer balanç de funcionament del telèfon, amb 
dades molt esfereïdores des del punt de vista de l’increment que va haver-hi en pan-
dèmia de les trucades a aquest telèfon, de l’increment també de situacions de risc de 
suïcidi per part, fonamentalment, de joves i adolescents, però també per l’increment, 
diguem-ne, de problemes de salut mental. 

Considerem que seria interessant, per part d’aquesta comissió, poder escoltar, 
per part de la seva presidenta, les conclusions d’aquest informe i com podem millo-
rar des del Govern de la Generalitat, des del Parlament de Catalunya, el tractament 
d’aquestes situacions.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. 
Entenc que passem directament a votació de la proposta.
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català 
contra la pobresa infantil

250-00024/13

D’acord. Passaríem al punt 5, que seria la proposta de resolució sobre la posada 
en marxa d’un pacte català contra la pobresa infantil, presentada pel Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Per tant, no tenim rellotge, però confio en el 
bon fer, la bona fe... (Rialles. Veus de fons.) Sí, bé, sí... (Rialles. Veus de fons.) Tenim 
un cronòmetre. No hi puc confiar? Es nota que soc novata, no? (la presidenta riu), 
que tinc massa confiança. Posaré «crono», llavors. (Veus de fons.) No, ja ho faig jo 
amb el mòbil, no hi ha problema.

Doncs... Ah, okay. Defensarà la proposta de resolució Judit Alcalá. Endavant.

Judit Alcalá González

Gràcies, presidenta. Seré molt breu perquè, ja que m’ho ha dit la presidenta, 
doncs ho tindrem en compte. (Rialles.)

Mireu, el passat dia 14 de juliol, en compareixença de la consellera, va explicar 
algunes de les prioritats i reptes que teníem presents per a aquesta legislatura i que 
caldria afrontar. I una d’elles era, precisament, la infància i l’adolescència. I nosal-
tres també ho creiem i ho compartim i pensem que és necessari que ens fiquem tots 
a treballar en aquesta tessitura.

I també ho diu un informe dels drets dels infants del 2020, del Síndic de Greu-
ges, on recomana que calen esforços entre les administracions i les institucions a 
l’hora de prendre decisions i mirar pel bé dels infants i adolescents en tot moment. 
A més, segons aquest mateix informe, indica la situació de la infància i adolescèn-
cia i recomana la necessitat d’augmentar recursos –i cito textualment el que diu: 
«Augmentar la provisió i la dotació de prestacions, programes i serveis terapèutics 
orientats a garantir l’acompanyament psicològic dels infants i de les famílies que, 
a causa de la crisi o d’altres factors, s’han vist deteriorats per les seves condicions 
de vida.»

Per tant, creiem que és necessari treballar per a erradicar la pobresa infantil i  
capgirar les dades alarmants que ens mostren l’informe del Síndic de Greuges  
i també els informes de diferents entitats que treballen amb la infància. I creiem 
que fem tard. 

Per això presentem aquesta proposta de resolució, perquè creiem important que 
l’agenda política ha de tenir la infància i l’adolescència com a prioritats a treballar 
d’aquí en endavant. No només calen discursos on s’encerta en la diagnosi, que tam-
bé, sinó que calen polítiques públiques que fixin realment la prioritat en aquest sentit 
i destinin recursos materials, humans i econòmics perquè tots els nens i nenes tin-
guin les mateixes oportunitats. 

Des del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, creiem necessari que 
totes les forces polítiques que estem en aquest Parlament treballem juntament per a 
posar els infants i adolescents al centre de les nostres accions, ja que ells i elles són 
els protagonistes d’avui i també del demà. I, perquè això sigui una realitat, les po-
lítiques d’infància i adolescència han de basar-se en la igualtat d’oportunitats. I per 
això s’han de destinar els recursos, com he dit abans, materials i econòmics neces-
saris per a poder garantir el futur a ells.

I és urgent començar a treballar de forma coordinada i amb criteris clars pen-
sant, exclusivament, en el benestar dels nostres infants, amb accions curtes o mitges 
i a llarg termini, sense tenir en compte quin partit ocupa el Govern en cada moment. 
Perquè creiem que parlar de pobresa infantil és prou important i no ha d’anar d’ideo-
logies ni de banderes ni de colors. I creiem que podem arribar a consensos entre tots 
nosaltres, entre tots los grups polítics, perquè hi ha un denominador comú que és la 
infància i l’adolescència.
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I també creiem necessari que, abans de fer cap acció, hem de tenir un informe on 
es recullin totes les dades per a poder fer una planificació acurada en el temps amb 
les accions que s’han de dur a terme, és a dir, un calendari que marqui les actuacions 
que cal fer en tot moment.

I per això és molt important i molt necessari tenir uns pressupostos. I encara mi-
llor seria si, entre tots els grups parlamentaris, arribéssem a un consens per a blin-
dar aquestos pressupostos durant els propers anys per a erradicar la pobresa infantil. 
Una partida pressupostària específica fixada per als infants. 

De totes i de tots nosaltres i de les nostres accions depèn el tenir una societat més 
justa, més igualitària i més sostenible. 

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Seguidament, intervindran els grups que han presentat 
esmenes. En aquest cas, en primer lloc, Esquerra Republicana, amb Najat, no? In-
tervens? (Veus de fons.) Sí? Endavant.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bon dia. Bé, primer de tot, voldríem agrair, també, al grup 
proposant, aquesta proposta de resolució, que ens reafirma un cop més..., i així 
també ho ha exposat en el seu informe –fa un parell de setmanes, si no estic equi-
vocada– en aquesta mateixa comissió el Síndic de Greuges, on ens alertava de les 
diferents dificultats que estava tenint i té la nostra infantesa o la nostra infància, 
i també posava de manifest, diguem-ne, aquest creixement de la pobresa infantil, 
igual que altres problemàtiques que pateix la nostra infància, i que té la mateixa 
importància.

També volem agrair la predisposició a negociar i acceptar les esmenes que hem 
presentat al grup proposant. I dir que per nosaltres és important que puguem també 
tenir, en aquesta agenda política, la infància; perquè parlem molt de la infància al 
centre, la persona al centre, però crec que és important, com molt bé diu el primer 
punt, no?, que nosaltres hem esmenat i que ens han acceptat, que totes les forces po-
lítiques que som aquí ens sentim responsables de posar tots els nostres esforços, el 
sentit comú –sobretot el sentit comú–, en com treballem per posar en l’agenda po-
lítica la infància sense –sense– polititzar-la, sense pensar que en traurem un rèdit, 
sinó pensant en com podem millorar la situació, garantir la igualtat i l’equitat de tots 
els infants del país.

També creiem que s’ha fet feina i que se’n continua fent, i així també ens ho va 
exposar la pròpia consellera en la seva compareixença. També ens va demanar que, 
en el moment que es creés la comissió d’infància, que així ho vam aprovar, ens pre-
sentaria també quines serien les línies de treball del propi departament, no? 

Així que nosaltres agraïm aquesta proposta de resolució. Hi donarem suport amb 
les esmenes que hem presentat, que han sigut acceptades, i també amb la transacció 
a la qual hem arribat. I fins aquí.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc té la paraula el Grup de Junts per Ca-
talunya, la diputada Anna Feliu. Endavant.

Anna Feliu Moragues

Molt bé; gràcies, presidenta. Bon dia. Tots sabem que un país és..., també, en 
funció, té el fet de protegir la seva gent i de defensar els seus drets socials. Tota po- 
bresa ens fa mal com a societat, no ens agrada veure-ho, però especialment la  
pobresa infantil, que és una xacra que no podem tolerar. 

No podem girar, doncs, l’esquena a la realitat que ens envolta i que ens posa da-
vant dels ulls una societat que té mancances, que té pobresa, no només de les per-
sones que dormen al carrer i que ho han perdut tot, sinó també de les famílies que, 
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malgrat tenir ajudes i fins i tot estar treballant, no arriben a final de mes i tenen 
greus problemes per a fer front a les seves despeses quotidianes, que són aquelles 
també més essencials, com són l’habitatge, la llum, l’aigua, el menjar i tots els ser-
veis essencials que necessita qualsevol família.

Una nova pobresa, doncs, aquesta que afecta els nens i nenes, que els fa més vul-
nerables i que els allunya cada vegada més d’una societat que els hauria de donar 
oportunitats i garanties per a tothom. Però la realitat ja sabem que és tossuda, i ens 
demostra unes xifres que cada vegada van més en augment i dispara, doncs, aquesta 
pobresa infantil. 

Cal, doncs, que aquesta sensibilitat que tenim com a país i que tenim com a so-
cietat –perquè tots estem molt amatents amb aquesta causa– es tradueixi en acció 
política, amb polítiques públiques que permetin combatre aquesta pobresa infantil.

Però tots sabem, també, que no n’hi ha prou amb la sensibilitat i amb la volun-
tat, sinó que també calen recursos econòmics. Les necessitats no tenen límit, però, 
en canvi, els recursos econòmics són finits. Aquí rau, precisament, la preocupació 
del nostre Govern, la preocupació de poder fer front a aquestes emergències socials 
i poder trobar el finançament suficient per a poder costejar les necessitats i, a més a 
més, que puguin ser, també, prou llargues en el termini de temps perquè els resul-
tats puguin ser evidents. 

D’aquí que creiem precisament necessari que hi hagi aquest pacte contra la po-
bresa infantil, amb uns pressupostos que reflecteixin aquestes voluntats compartides 
per tots i que n’asseguri la continuïtat hi hagi el govern que hi hagi; perquè només 
així, amb la voluntat i el compromís de totes les forces polítiques, podrem garantir 
que avancem com a societat cap a un país millor i més just per a tothom.

Cal, doncs, un pacte nacional amb mesures i objectius clars que tingui present 
quines són les tipologies familiars més afectades per la pobresa –amb especial atenció 
a les famílies monoparentals–, que tinguin accés a la renda garantida i a prestacions 
que permetin cobrir, almenys, les necessitats bàsiques. 

Caldrà fer-ho, evidentment, de la mà dels agents socials. Ells són els nostres ulls, 
els que han de palpar la societat, detectar les mancances i acompanyar aquestes fa-
mílies per a poder accedir als recursos que tenen a la seva disposició. 

I també des de Junts per Catalunya anem més enllà: hem de fer que els serveis 
socials siguin un pilar de l’estat del benestar, establint un sistema universal i eficient 
de responsabilitat pública, millorant i potenciant la coordinació amb els altres àmbits 
com el de la salut, l’ensenyament o el treball. Desplegar el pla estratègic de serveis 
socials, que promou la reforma i universalització del sistema i que inclou l’actualit-
zació de la cartera de serveis socials; reordenar i compactar les prestacions econò-
miques socials, incloent-hi la renda garantida, i exigir el traspàs de l’ingrés mínim 
vital; seguir millorant la renda garantida de ciutadania amb l’ampliació dels com-
plements per fills a càrrec, el desenvolupament de nous complements per a garantir 
l’accés a l’habitatge i d’itineraris d’inserció social i laboral. 

En aquest sentit, doncs, el Grup de Junts per Catalunya votarà a favor d’aques-
ta proposta de resolució, agraint-li a la diputada, com no pot ser d’altra manera, la 
seva bona predisposició i entesa per una bona causa per al nostre país i la seva gent.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al torn de la resta de grups, en aquest cas, al 
Grup Parlamentari de VOX, amb la diputada Mónica Lora. Endavant.

Mónica Lora Cisquer 

Gràcies, presidenta. Bien, el Partido Socialista, con esta propuesta de resolución, 
no propone nada nuevo, ya que los diferentes governs de la Generalitat de Catalun-
ya, durante las diferentes legislaturas, pues ya han ido poniendo planes, estudios, 
pactos, etcétera, para erradicar precisamente la pobreza infantil y sin ningún éxito. 
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Sin ir más lejos, hace poco más de cinco años se adoptó el pla d’acció per a la 
lluita contra la pobresa i per a la inclusió a Catalunya 2015-2016, un plan que se 
articulaba, precisamente, sobre cinco ejes de actuación, entre ellos la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social en la infancia y adolescencia. En 2014, el Departament 
de Benestar también propuso un pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya. 
En julio de 2013, el Govern y más de setenta entidades sociales firmaron el pacto 
para la infancia en Cataluña. 

Y en Cataluña la pobreza infantil no solo continúa siendo elevada, sino que ha 
aumentado durante estos últimos años. Y algunos podrán decir que es a raíz de la 
pandemia, pero, sin ir más lejos, en el año 2019 la pobreza ya se disparó, superan-
do el treinta por ciento. Y creemos que se trata de un problema que no se ha sabido 
solventar desde la Generalitat de Catalunya, principalmente, porque estaban más 
preocupados por el monotema de la independencia de Cataluña. 

Y ustedes, desde el Partido Socialista, ¿por qué no han promovido en este senti-
do políticas públicas a favor de la infancia y para proteger a los niños en Cataluña? 
Y ahora me podrán decir los diputados del Partido Socialista que es porque no go-
biernan en la Generalitat de Catalunya, pero es que resulta que en los ayuntamientos 
donde están gobernando tampoco han sabido impulsar políticas públicas a favor de 
la infancia. 

Miren, en mayo de 2020, según el estudio de los indicadores urbanos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, las tres ciudades con menos recursos económicos por 
persona eran Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat y Mataró. ¿Saben 
qué tienen precisamente en común estas tres ciudades? Pues que gobierna el Parti-
do Socialista. 

Por tanto, las buenas intenciones..., y compartimos el espíritu de esta propuesta, 
pero las buenas intenciones y pedir, consideramos que está muy bien, pero estaría 
muchísimo mejor si dieran ejemplo, porque el movimiento se demuestra andando. 
Y al menos si dieran ejemplo en aquellos municipios donde están gobernando, in-
cluso les podríamos aplaudir en este sentido.

Y no podemos estar de acuerdo en algunos aspectos de la parte resolutiva, como, 
por ejemplo, en el punto primero, que equiparan el pacto contra la pobreza infan-
til con el de la violencia de género. Y otro punto que tampoco estamos de acuerdo, 
y es por eso también que vamos a pedir la votación separada, es que solo quieran 
ayudar a las familias monoparentales femeninas. Consideramos que eso es una dis-
criminación abismal porque consideramos que discrimina a los niños que forman 
parte de una familia monoparental masculina. Y en este caso consideramos que no 
podemos hacer esta distinción porque la pobreza es pobreza, vengan de una familia 
monoparental masculina o femenina. Aunque haya más familias monoparentales 
femeninas, pero con el solo hecho de que hubiera una sola familia monoparental 
masculina, ya se estaría... 

Y es que ustedes hablan de igualdad y de equidad, pues yo creo que estaría bien 
que se lo aplicaran.

La presidenta

Gràcies. Seria el torn, ara, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, amb la diputada Basha Changue. Endavant. 

Basha Changue Canalejo

Bon dia. Gràcies, presidenta. A veure, per part nostra, evidentment, estem 
d’acord en que és necessari aplicar, reformular, reacordar la mesura que sigui, però 
parlar, sobretot posar sobre la taula, la qüestió de la pobresa infantil. És un fet que 
afecta cada vegada més infants arreu de Catalunya i, per tant, és un tema que nos-
altres també considerem prioritari abordar-lo gairebé de la manera que sigui; però 
sí que és cert que, en altres sessions, en la sessió plenària de la setmana passada, el 
PSC també proposava..., a través d’una proposta de resolució diversa, un dels punts 
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era un comissionat sobre la pobresa infantil. Nosaltres vam votar en contra d’aquest 
comissionat, però no perquè estiguem, en absolut, en desacord en que és un tema 
prioritari que cal abordar, tot i que no seria aquell el format.

Per tant, nosaltres sol·licitarem també la votació per separat, perquè sí que hi han 
qüestions en les que estem més o menys d’acord quant a l’especificitat d’algunes da-
des que s’inclouen en aquesta proposta de resolució que considerem que no estan 
suficientment sustentades en el preàmbul. Però, en qualsevol cas..., i la sol·licitud de 
compareixença que hem fet en aquest mateix ordre del dia també ho indica, ja que 
és un tema que ens preocupa i trobem imprescindible d’abordar amb urgència. 

Per tant, demanarem la votació separada; però, en general, estem molt d’acord 
amb el to i la necessitat de l’abordatge d’aquest tema.

Gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Seria el torn del Grup Parlamentari Catalunya d’En 
Comú Podem, amb la diputada Jessica González. Endavant.

Jessica González Herrera

Gràcies, presidenta. Bon dia. Des d’En Comú Podem coincidim en la importàn-
cia d’abordar aquest tema de manera integral i, en particular, compartim l’esperit de 
la importància de la renda garantida de ciutadania i de fer una modificació que am-
pliï la cobertura a les famílies monomarentals per tal de garantir que arriba, aquesta 
prestació, a les famílies.

Específicament, nosaltres considerem que ara que hem d’actuar amb molta ce-
leritat, tenint en compte que les dades de la covid-19 han agreujat els números de la 
pobresa infantil, el que considerem és que una prestació que dobla, que multiplica 
per dos, la prestació per fills a càrrec seria una mesura amb l’efectivitat de la ce-
leritat que necessitem en aquest moment. I per això compartim especialment aquest 
punt d’ampliar la renda garantida de ciutadania, en aquest sentit, que creiem que és 
el més efectiu, articular aquesta política de rendes amb l’estatal, per tal de garantir 
que els infants tenen els recursos necessaris i que no empitjorem la situació de po-
bresa infantil.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
amb el diputat Joan García. Endavant.

Joan García González

Sí; gràcies, presidenta. Bé, s’ha dit..., s’han fet diverses introduccions sobre la 
situació de la pobresa infantil a Catalunya. Crec que, a més, després de la compa-
reixença de l’altre dia del Síndic de Greuges i dels diferents informes d’entitats que 
tenim sobre la taula, doncs no només tenim una situació que crec que el trenta per 
cent, com s’ha parlat, de pobresa infantil és insostenible, és que anem a pitjor. O si-
gui, aquests deu anys últims anem a pitjor per diferents motius: alguns s’han expli-
cat, i crec que el motiu més important és que no s’han utilitzat els recursos adequats, 
no s’han pres les mesures adequades per lluitar contra aquesta situació i avui ens 
trobem amb aquesta celeritat, aquesta necessitat de prendre mesures. 

Jo crec que aquesta proposta de resolució, evidentment, no resoldrà el problema 
ni molt menys, però hi ajuda, hi ajuda en alguns punts. 

Nosaltres hi votarem a favor, tot i que tenim algun dubte. Per exemple, al punt 1,  
trobo a faltar que no intervinguin, també, en aquest pacte, les administracions 
locals, que crec que tenen una capacitat –o, almenys, certes competències– per 
treballar conjuntament amb la resta d’administracions. Ho trobem a faltar. Però 
també el PSC ens podria dir que per què no hem fet una esmena, i m’estalviaré que 
m’ho diguin, i, per tant, jo crec que la iniciativa inicial podria haver estat d’aques-
ta forma. 
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També és cert que es parla de famílies..., en un dels punts, el punt, exactament, 
crec que és el punt 3, parla de «famílies monoparentals femenines». Jo crec que es 
podria haver fet lo mateix per a les famílies monoparentals, però també és cert que 
el que es demana és un informe i, si es vol, un informe específic sobre, doncs, una 
situació concreta. En aquest cas, és el problema que tenen les famílies monoparen-
tals femenines, que són diferents als que tenen les masculines, doncs crec que està 
bé, per tant, que es faci un informe sobre això. Jo no trobo cap problema en votar, ni 
molt menys, això a favor perquè també ens ajudarà a conèixer la situació.

Torno a dir-ho: està molt bé que fem pactes. També a mi, quan el PSC proposa 
un pacte i els grups de Govern li donen suport, començo a tremolar perquè crec que 
el que s’acabarà fent, simplement, és perdre el temps, tornar a asseure’ns, passen els 
mesos, passen els anys i no fem res. 

Necessitem uns pressupostos, necessitem recursos i necessitem una inversió i 
afrontar de forma ràpida i amb força aquesta situació. Per tant, hi votarem a favor, 
però és un sí crític, en aquest cas.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En següent lloc intervindrà el Grup Mixt, amb la dipu-
tada Eva Parera. Endavant. 

Eva Parera i Escrichs

Moltes gràcies. Nosaltres també farem un vot favorable. 
Jo també haig de dir que em vaig sorprendre al veure l’informe sobre la situació 

de les famílies monoparentals femenines, no? Posats a fer un informe, no em sem-
bla malament, vull dir, és..., realment, la realitat és que en són moltíssimes. Però, 
posats a fer l’informe, doncs podríem haver inclòs tots els tipus de famílies monopa-
rentals. No em sembla que... A més a més, ens permetria tenir una radiografia real 
de quina és la situació. No obstant això, el punt no fa que jo hi voti en contra o faci 
una votació separada perquè qualsevol informació que tinguem és benvinguda i és 
molt necessària.

Jo crec que cal que incrementem el percentatge del producte interior brut de Ca-
talunya que destinem a prestacions socials d’infància i família fins al 2,4 per cent, 
que és la mitjana que tenim a Europa, no? I hauria de ser una fita que hauríem d’in-
tentar aconseguir. 

Jo vull fer unes pinzellades a tres, quatre apunts que crec que és necessari ento-
mar d’una forma ràpida. El primer és compatibilitzar la renda garantida de ciutada-
nia amb l’ingrés mínim vital. En quin sentit? De garantir que aquesta renda es cobra 
d’una forma prioritària mentre s’està esperant la resposta o l’ingrés de l’ingrés mí-
nim vital, perquè ja hem vist que els processos són molt llargs i el que està passant 
és que persones sense ingressos viuen llargues situacions d’espera sense tenir dret 
a rebre cap de les dues prestacions –o tenen dret a rebre-les però no les reben efec-
tivament. I, per tant, doncs hauríem d’intentar agilitzar-ne almenys una de les dues.

Caldria crear un complement per motiu d’habitatge per a les famílies amb fills 
a càrrec beneficiàries d’aquesta renda garantida de ciutadania i relacionar també 
aquesta ajuda amb la necessitat de ser sol·licitant de lloguer social perquè així això 
ens permetria anar actualitzant les necessitats de lloguer social existents. 

Augmentar el parc públic d’habitatge social. Malauradament, avui és d’un 1,5 
per cent; la mitjana europea està en un quinze per cent. Estem molt lluny, i, per tant, 
hauríem de posar-nos les piles en aquest sentit.

I, finalment, convertir els programes d’ajuts excepcionals a les famílies vulnera-
bles amb ingressos mensuals. Podria ser a través d’una targeta moneder durant tota 
la durada de la crisi per evitar que així empitjorin les seves circumstàncies per re-
tards en ingressos d’ajuts o en la percepció d’aquests ajuts.

Fets aquests apunts, reiterar el meu vot favorable al punt.
Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per concloure, té el torn de rèplica el grup proposant 
per donar resposta a les esmenes presentades pels grups. La diputada Judit Alcalá. 
Endavant.

Judit Alcalá González

Gràcies, presidenta. Primer de tot, doncs, agrair la predisposició dels grups par-
lamentaris d’Esquerra i Junts a l’hora de negociar les esmenes. Acceptem l’esmena 
1, com han dit ells, l’esmena 3, i transaccionem l’esmena 2 perquè no modifica subs-
tancialment la proposta de resolució que presentem el Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar i entenem que ho podem incorporar dintre de la nostra proposta 
de resolució.

Aquest acord creiem que és satisfactori per a l’objectiu que tenim amb la propos-
ta presentada, erradicar la pobresa infantil, per poder pal·liar el més aviat possible 
aquesta situació que ha anat augmentant els darrers anys considerablement.

Esperem que aquest paper no quedi en paper mullat, valgui la redundància, ja 
que el pacte d’infància, com han comentat, que es va fer el 2013 no s’ha desplegat  
i la Llei 14/2010, dels drets dels infants, tampoc.

I esperem també que, igual que l’ingrés mínim vital, com deia la senyora Móni-
ca Lora, que ells mateixos també hi van votar en contra i també anava destinat a la 
infància vulnerable. 

Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Passaríem a les votacions. Entenc... Han demanat votació per 
separat alguns grups. Tots els punts per separat?

(Basha Changue Canalejo demana per parlar.)

Basha Changue Canalejo

Disculpi, presidenta. El meu dubte, que és un dubte tècnic, de novata total. (Veus 
de fons. Rialles.) Sí, sí, sí, és així.

La presidenta

La presidenta l’entén perfectament. 

Basha Changue Canalejo

Naturalitzem la inexpertesa en certs àmbits. És saber si les esmenes que s’han 
presentat han estat acceptades o no, en quin moment ho podem saber... Perquè, 
clar, per nosaltres... (Veus de fons.) Ho demanem separat perquè, depèn de si s’han  
acceptat o no, doncs votarem...

La presidenta

En el debat, no? (Judit Alcalá González demana per parlar.) Endavant.

Judit Alcalá González

Sí; disculpi, presidenta. Sí, ara, quan ho he dit, he dit que l’esmena 1 i l’esmena 3  
han quedat aprovades, d’acord? (Veus de fons.) Ah, d’acord. I l’esmena 2... (Veus de 
fons.) Perdó, i l’esmena 2 ha sigut transaccionada. (Veus de fons.) D’acord? Ja ho ha-
via dit. (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) I la 2 ha sigut transaccionada.

Basha Changue Canalejo

Ara ja ho veiem. Gràcies. 

La presidenta

D’acord. Un cop aclarit, votem, com dic, cada punt per separat o es pot fer algun 
tipus d’agrupació o...? Els grups que han proposat votació per separat?

Basha Changue Canalejo

Per part meva, en aquest cas, ja es pot fer junt.
Fascicle segon
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La presidenta

Tot conjuntament? No cal separació de...? (Veus de fons.) Sí? A quin punt? Per 
separat o...? (Veus de fons.) Conjuntament 1, 4 i 5. I la resta, per separat? (Veus de 
fons.) 2, 3 per separat. D’acord. 

Doncs procediríem a la votació dels punts 1, 4 i 5.
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat. 
Passaríem, llavors, a la votació del punt 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Per unanimitat, llavors.
I passaríem a la votació del punt 3 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
I cap abstenció.
Serien 16 vots a favor, dels grups Socialistes i Units per Avançar, Candidatura 

d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciuta-
dans, Grup Mixt, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, i 1 vot en contra del 
Grup Parlamentari de VOX. Per tant, quedaria aprovat. D’acord. 

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones 
en situació de soledat no desitjada

250-00042/13

Passaríem al punt 6 de l’ordre del dia, on tenim la proposta de resolució sobre la 
creació d’un registre de persones en situació de soledat no desitjada, presentat pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. En aquest cas, per explicació... 
Sí, endavant el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta aquesta proposta de resolució que l’objectiu fonamental és poder saber, a 
Catalunya, quantes persones grans estan en situació de soledat no volguda. Aquest 
és l’objectiu final. 

Sorprèn, en tot cas, que no tinguem aquest registre. Sorprèn, en tot cas, que 
aquestes dades hagin de ser consultades per les entitats del tercer sector, per associa-
cions com Amics de la Gent Gran o per altres corporacions, entitats, i no pel mateix 
Govern. No existeix en aquests moments un registre de persones grans que viuen 
soles, i creiem que –amb la situació que estan vivint, sobretot després d’aquesta pan-
dèmia, que han hagut de viure en absoluta soledat, sense poder tenir contacte amb 
l’entorn, sense poder tenir un mínim accés a la seva xarxa social, amb problemes 
d’atenció– cal i que val la pena poder encetar els mecanismes necessaris per poder 
posar en marxa aquest registre de persones que viuen soles a casa.

A més a més, la Fundació Mémora, en col·laboració amb la Fundació «la Caixa», 
fa poques setmanes va fer públic l’informe de l’Observatorio de Ciudades que Cui-
dan 2020, que analitza, justament, l’impacte de la soledat no desitjada, també als 
mitjans de comunicació, per descriure l’impacte que té en l’envelliment.

Són situacions en les quals, en aquests moments, ja s’estan donant xifres molt 
destacables. Es calcula que al voltant de 175.000 persones a Catalunya es troben en 
situació de soledat no desitjada, que una de cada tres persones que viuen soles té 
més de vuitanta anys i que la principal causa de viure soles és, doncs, perquè són 
persones vídues. També hem trobat, en altres casos, situacions en les quals no tenen 
xarxa familiar o aquesta xarxa familiar viu fora o lluny de casa del seu familiar, 
d’aquesta persona gran. I estem trobant situacions complicades a l’hora de poder in-



DSPC-C 57
28 de juliol de 2021

Sessió 4 de la CDS  31 

serir o de poder continuar una atenció sostinguda en el temps a aquestes persones 
grans.

Per altra banda, també necessitaríem saber..., perquè hem vist alguns episo- 
dis que, crec que parlo en boca de tots els diputats i diputades, ens colpegen forta-
ment, que és quan troben una persona sola morta a casa durant molt de temps, no? 
Això jo crec que, d’alguna manera, exemplifica la situació que viuen, no? I, per 
tant, el que volem amb aquesta proposta de resolució, també, és incorporar dins els 
registres dels Mossos d’Esquadra de Catalunya i de Bombers de Catalunya les..., 
diguem-ne, un checkpoint en el qual, quan troben una persona morta a casa seva, 
puguin determinar si aquesta persona vivia o no vivia sola per saber quina és la in-
cidència de persones que han perdut la vida vivint en aquesta situació. És quelcom 
més complicat i, per tant, aquí hem arribat a alguns acords amb alguns dels grups 
parlamentaris que formen part del Govern per intentar estudiar la possibilitat de 
com podem fer-ho, però seria una dada important a tenir en compte.

I també, naturalment, en col·laboració amb els ajuntaments de Catalunya, que 
són els que tenen aquesta capacitat de proximitat –alguns d’ells ja tenen programes 
d’atenció a la gent gran que viu sola–, i també en col·laboració amb el tercer sector 
social, poder endegar programes específics dins el mateix contracte programa en els 
quals puguin incrementar els seus recursos per tal d’atendre amb millors condicions 
aquestes persones. 

I que la Generalitat de Catalunya, a través de la seva capacitat de finançament, 
però també fent ús de les seves responsabilitats i de les seves competències, pugui 
endegar un programa interessant amb els municipis per tal d’evitar que la gent pu-
gui morir a casa sola, pugui viure a casa sola durant els darrers anys de la seva vida. 
I això també va en la línia d’aquest nou model de cures del que tots hem parlat i que 
aquest Parlament ha acordat intentar que la gent que viu a casa visqui més atesa fins 
que no hi hagi més remei que, per qüestions de salut o de manera voluntària, doncs, 
hagi de ser institucionalitzada.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En següent lloc tindrien el torn de paraula els grups que 
han presentat esmenes. En aquest cas, pel Grup d’Esquerra Republicana, la diputada 
Maria Jesús Viña. Endavant.

Maria Jesús Viña i Ariño

Gràcies, presidenta. Amb relació a la seva proposta de resolució sobre la creació 
d’un registre de persones en situació de solitud no desitjada, és una problemàtica que 
cal posar damunt de la taula, és evident. Les dades demogràfiques que vostè ens ha 
donat i les que veiem i fan paleses... així ens demostren que la tendència de la pobla-
ció és cap a l’envelliment i a l’increment de les persones que viuen soles.

La gent que venim de zones rurals li asseguro que ho tenim ben palès i ho veiem 
en lo nostre dia a dia. Este fet provoca que part d’estes persones tinguin una soledat 
no desitjada. I, per tant, té raó el seu grup quan mos diu que no només s’hi ha de fer 
front des del teixit associatiu o des de les entitats del tercer sector; l’Administració 
s’hi ha de posar. I els ajuntaments estan fent feina en este sentit. Jo he estat regido-
ra de Serveis Socials a l’Ajuntament de Tortosa i allí hi ha un programa engegat en 
esta línia i funciona molt bé.

Amb relació a la proposta que vostè mos fa, li hem fet unes esmenes que se’ns 
han estat acceptades. Aquí ens parlava de crear este registre, que pensem que és to-
talment necessari crear-lo de manera immediata. Se’ns ha acceptat fer-ho en un ter-
mini de sis mesos. Per tant, tindrà suport este punt de la seua proposta.

En referència a la recollida de la informació, ens demanaven també fer-ho de 
manera immediata. És evident que s’han de posar d’acord los diferents estaments 
que hi intervenen per a poder-ho fer. Per tant, d’acord amb la seua proposta, també. 
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El tercer punt és evident que cal tindre un registre d’èxitus i és molt interessant 
per a després poder fer servir estes dades.

Però quant al quart punt, que ens ha estat impossible poder-lo transaccionar i 
poder arribar a un acord, és evident que és una problemàtica que ja li dic que ens 
preocupa i ens preocupa molt. I així, des de la conselleria d’Acció Social de l’ante-
rior legislatura ja es va engegar un programa pilot envers l’atenció d’esta situació. 

Es va engegar un programa pilot a la Terra Alta anomenat «Envelliment quilò-
metre zero», que li explicaré los quatre eixos sobre els que es basava i que penso 
que incidixen molt en la problemàtica que estem treballant avui. Es desenvolupava 
sobre l’acció comunitària i l’envelliment actiu. Això ens permetia articular espais de 
participació social de les persones grans com a espai de vida i també per a previn-
dre la solitud no desitjada i l’aïllament, i també una sensibilització de la societat de 
cara a l’envelliment actiu.

Un segon eix, que era la generació de serveis de proximitat que ajuden la gent 
gran a continuar vivint a les seues llars per a evitar lo retard més ampli possible 
per a poder ingressar en qualsevol centre. Això implica l’increment de la cobertu-
ra de l’ajuda domiciliària, de les hores d’atenció –un dels punts que vostès també 
tracten a la seva moció i que veiem perfectament. I, per tant, també mos permet 
incrementar los llocs de treball vinculats a totes estes activitats i treballar sobre el 
despoblament.

La innovació, flexibilitat i millora de l’accés i accessibilitat dels serveis; millorar 
els espais i millorar els centres de dia; fer una xarxa d’espais entre la societat civil, 
l’administració i les diferents entitats, i esta intervenció fer-la en xarxa. 

Per tant, este programa mos permetria actuar dintre de tot lo que vostè mos de-
mana en esta moció. Amb lo qual lo que li volem dir és que no veiem que sigui ne-
cessària la incorporació –o estudiar-ho, almenys– dintre del contracte programa, 
sinó que també hi han altres fórmules per a poder fer esta actuació que s’haurien de 
valorar abans de prendre una decisió sobre este punt. 

Ja li he dit que, quant al darrer punt, totalment d’acord. I, per tant, demanaríem 
una votació per separat dels punts de la seva moció perquè donarem suport a tota la 
moció llevat d’este quart punt.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc, també grup proposant d’esmenes, 
Junts per Catalunya, amb el diputat Ferran Roquer. Endavant.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, presidenta. Ara, quan parlava el diputat Moreno, al qual agraeixo la 
seva predisposició de sempre per arribar a acords, pensava en un llibre que havia es- 
crit el forense Narcís Bardalet, que parlava de diferents casos en els quals havia in-
tervingut com a forense i definia la soledat com l’epidèmia del segle XXI. Per tant, 
ens hem de preparar: ens hem de preparar com a administració, hem de prepa-
rar-nos com a Govern per fer front a un tema que, en les societats cada vegada més 
aïllades, als que venim del món rural ens costa més d’entendre que algú estigui sol 
sense desitjar-ho i que la xarxa de veïnatge no s’ocupi d’aquella persona, però, és 
clar, la població majoritàriament viu en ciutats i en aquestes ciutats sí que cadascú 
passa més desapercebut. 

Per tant, crear un registre –que vostè ens ha allargat el termini de forma im-
minent a sis mesos (l’orador riu)– creiem que és una bona opció. Tantes i quantes 
informacions es puguin sintetitzar dels diferents agents –Mossos, Bombers– que 
intervenen –policies locals– en els diferents casos, a través de la xarxa de serveis 
socials, doncs, és importantíssim que les tinguem per anar podent posant persones 
cada dia en aquesta llista de..., que és una llista que ha de tenir caràcter i vocació no 
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temporal, sinó de seguiment d’aquestes persones. Un cop estan a la llista, els hau-
ríem de fer un seguiment. 

Estendre el registre de persones que es moren, vostè ens demanava, a casa per 
soledat no desitjada. Es veu que el certificat del Col·legi de Metges, l’oficial, per de-
terminar la mort d’una persona no inclou aquest epígraf. Però, en qualsevol cas, sí 
que crec que és bo que..., i ho votarem a favor, perquè en puguem parlar, perquè pu-
guem endegar les mesures que siguin necessàries perquè es reculli en aquest certifi-
cat aquesta circumstància.

I després ens parlava vostè d’incloure en el programa contracte de serveis so-
cials –pel qual avui, a data d’avui, no tenim pressupost– una fitxa específica perquè 
els ens locals que fessin..., disposessin de projectes amb relació a aquest fenomen. 
Això ho explicava la diputada Viñas abans. Es va fer una prova pilot en l’anterior 
legislatura, però creiem que és molt important no crear una nova fitxa específica, 
sinó incloure-ho en la fitxa dels serveis socials bàsics perquè els serveis socials que 
intervenen a la comunitat prenguin com a mesura controlar, vigilar, la solitud no 
desitjada. 

Per tant, votarem a favor de la immensa majoria dels punts de la seva moció i 
reiterar-li l’agraïment per haver pogut transaccionar els punts que han transaccionat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al torn de la resta de grups parlamentaris. En 
primer lloc, el Grup Parlamentari de VOX, amb la diputada Mónica Lora. Endavant.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies, presidenta. Bé, per desgràcia, la soledat és una xacra que existeix en 
gran part per la falta de polítiques familiars, que n’han tingut, doncs, en gran part, 
culpa els diferents governs. 

Idescat, inclús, mostra com en els últims anys l’índex d’envelliment ha anat 
augmentant. En el 1981, l’índex d’envelliment va passar del 43,9 a tenir un índex 
d’envelliment, en 2021, del 127,2. Això representa que quasi s’ha triplicat l’índex d’en-
velliment. Que, a causa de la pandèmia, ens trobem que ha incrementat el risc derivat 
de la falta d’assistència a les persones grans, que són una part de la nostra població, 
doncs, que és especialment vulnerable, especialment sensible. 

Inclús a l’informe d’apunts sobre l’estratègia del programa per a gent gran en re-
lació amb la covid-19 de la Fundació «la Caixa», en octubre de 2020 va publicar un 
document en el que van participar tres mil persones grans que revela clarament que  
més d’un terç dels enquestats ha tingut pensaments negatius fruit, precisament, de 
l’ansietat, de la tristesa i de l’aïllament, i vuit de cada deu declara sentir por pel 
futur.

Saben que nosaltres considerem que els que tenen un paper molt important en 
aquest sentit, inclús ho han comentat, són els ens locals, no?, que són els ajuntaments 
els que poden impulsar les polítiques, en aquest sentit, més properes als ciutadans. 
I creiem que l’àmbit local és on es poden desenvolupar, precisament, les accions i 
programes d’una forma més directa per tal de que puguin tenir un impacte més po-
sitiu i més directe cap als ciutadans, com succeeix, doncs, a dia d’avui, amb moltes 
iniciatives; però una que conec especialment és el projecte Radars, que estic segura 
que molts de vostès coneixeran, i que, bé, des d’aquí vull aprofitar, no?, per fer un 
agraïment no només a tots els voluntaris que formen part de projecte Radars, sinó a 
tots els projectes i iniciatives que s’estan fent arreu de municipis de Catalunya i fer 
un agraïment en aquest sentit.

I per això des del nostre grup parlamentari defensem la importància de dotar els 
ajuntaments de Catalunya de tots els recursos necessaris per tal de que puguin, pre-
cisament, desenvolupar els diversos projectes, que molts d’ells ja tenen implementats 
en els seus municipis. Inclús ens trobem amb diversos ajuntaments aquí a Catalunya 
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que ja fa anys que elaboren censos electorals de la gent gran. A mi lo que m’estra-
nya, en aquest sentit, doncs, és que la Generalitat de Catalunya no s’hagués posat a 
treballar en aquest sentit fa molts més anys. 

No obstant això, nosaltres hi votarem favorablement. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaria el torn a la Candidatura d’Unitat Popular - Un 
Nou Cicle per Guanyar, amb la diputada Basha Changue.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres estem molt d’acord en, també, abordar aquesta 
qüestió de les persones en situació de soledat no desitjada, especialment perquè són 
adults grans, no?, són persones grans les principalment afectades per això.

Sí que, d’alguna manera, diferim en l’anàlisi que en fa el PSC, en el sentit de 
que..., bé, no diferim, sinó que es queda com a curt, no, diguem-ne? La principal 
causa és que les persones més grans de seixanta-cinc anys són vídues, com bé ja 
ho indica l’exposició de motius, però la principal causa és el model de vida que es 
porta: el model de vida occidental, el model de vida productiu, el model de vida ca-
pitalista, que genera aquestes soledats i aquests abandonaments, d’alguna manera, i 
apartar aquestes persones socialment quan ja no són productives, quan ja no formen 
part del mercat laboral. És a dir, tot allò que nosaltres no volem gestionar com a so-
cietat adultocèntrica, doncs ho apartem, no? 

Tenim les llars d’infants, que, per molt que les educadores infantils treballin mol-
tíssim per dignificar aquesta etapa de l’educació, continuen percebent-se per part  
de moltes famílies com aquell lloc on aparquem els nens per poder anar a treballar. 
Per molt que les residències i els centres on està la gent gran es concebin com a es-
pais on puguin viure la vida amb dignitat, per moltes famílies que tenen els seus 
pares i els seus adults grans en aquests llocs hi estan perquè puguin, aquestes perso-
nes adultes, continuar produint i continuar treballant al servei del capital. I, per tant, 
l’anàlisi que nosaltres fem va molt més enllà, únicament, de la situació de viudetat, 
no? És una qüestió més arrelada, més estructural, que indica que aquest individua-
lisme occidental és un càncer endèmic en aquesta societat, no?

Per tant, quan nosaltres proposem o entenem unes mesures per pal·liar aquesta 
soledat no desitjada, doncs, creiem que s’ha d’anar molt més enllà de l’assistencialis-
me. No és només pal·liar les situacions d’aquestes persones des d’una lògica d’aten-
dre aquestes situacions puntuals o transitòries en les que aquestes persones es troben 
en l’últim tram de la vida, sinó des d’una lògica comunitària. 

Les mesures haurien d’anar a fomentar la interrelació intergeneracional entre 
joves i persones grans, a fomentar que aquestes persones continuïn formant part de 
la vida social i no únicament que les seves condicions particulars de vida siguin el 
més dignes possible. Per tant, quan nosaltres sentim a parlar de models intercultu-
rals, de models multiculturals, de models antiracistes, etcètera, també ens referim 
a això: també ens referim a aprendre d’altres cultures com la relació que tenen amb 
els seus adults grans està encara molt en valor dintre de l’espai que aquestes perso-
nes ocupen en l’organització d’aquestes cultures i aquestes societats. Per tant, s’entén  
les persones grans com a grans valors de la societat en tant que són la memòria viva 
de moltes generacions i amb aquest respecte se’ls tracta, no? Per tant, no és única-
ment una qüestió d’apartar-los quan ja no són productius, sinó de que estiguin en les 
millors condicions possibles perquè són el més valuós que tenim culturalment, no? 
Per tant, quan parlem de models de gestió social, hem d’anar una mica més enllà de 
la lògica assistencialista. 

Nosaltres hi votarem, en general, bastant a favor, a falta de saber com han quedat 
les transaccions de les esmenes. Sí que, en funció d’això, doncs, demanarem també 
la votació separada, perquè hi ha un parell de punts que ens generen conflicte, com 
són, per exemple, els dos punts que parlen dels registres, no? Els registres no s’han 



DSPC-C 57
28 de juliol de 2021

Sessió 4 de la CDS  35 

d’incorporar o s’han de crear nous registres o, en cap cas, sol·licitar res a l’Estat es-
panyol –per part nostra cosa, com a mínim (l’oradora riu)–, sinó que els registres han 
d’estar interrelacionats. Per nosaltres, els recursos han d’anar a facilitar que els regis-
tres de tots els departaments estiguin comunicats entre si, no en crear registres nous, 
sinó que els registres que ja existeixen puguin relacionar-se i, per tant, hi hagi aquesta 
connexió que faciliti que aquestes comunicacions, aquestes informacions, doncs, es 
nodreixin d’un departament a l’altre.

Per part nostra, doncs, el nostre posicionament sobre aquesta proposta de reso-
lució ja estaria. Quedem a l’espera dels companys del PSC que ens aclareixin com 
han quedat les esmenes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al torn de Catalunya en Comú Podem, amb 
la diputada Jessica González. Endavant.

Jessica González Herrera

Sí; gràcies, presidenta. Bé, coincidim molt en el problema que significa aquesta 
soledat no volguda, no desitjada. Però, com també ha dit el grup exposant, això pas-
sa per repensar el model de cures, per repensar que les polítiques de gent gran no 
només passen per aquestes situacions que poden ser extremes, sinó que passen pel  
model en si que tenim de cures, en general, i la mirada que tenim sobre la gent gran, 
en particular.

En repetides ocasions, aquí s’ha dit, però reiterem la necessitat d’invertir en re-
cursos del servei d’atenció domiciliària i, sobretot, en recursos comunitaris. I aquí 
passa també pel valor que aquesta societat dona a les persones grans, no?, a aques-
ta qüestió d’aparcar les persones quan ja no són útils en termes productius. És una 
cosa que a mi, personalment, m’ha sobtat molt des de que he arribat aquí, i crec 
que tenim coses a aprendre d’altres cultures en aquest sentit. Perquè és simpto-
màtic, totalment, dels valors individualistes, productius i capitalistes d’aquesta 
societat.

Aquí parlem no només de fer registres que tinguin a veure amb la vessant poli-
cial, sinó fem un exercici, també, de com, d’alguna manera, s’haurien de destinar 
recursos a nivell de corresponsabilitat comunitària i col·lectiva, quins recursos estem 
donant a les comunitats, que no només des de la vessant policial, sinó des de la ves-
sant de tots els teixits de col·lectius, entitats, veïnat, que cuiden les persones grans i 
que podrien ser un agent encara més clau per no arribar a situacions de soledat no 
desitjada.

I, bé, la lectura que es fa es fa molt des de les xifres, no? –també extretes per, bé, 
una fundació privada–, però crec que hauríem d’indagar molt més enllà d’aquestes 
xifres i posar al centre el model, posar al centre les persones mateixes, les mateixes 
persones grans que estan patint aquesta situació. Perquè també tendim..., o sigui, per 
una banda, tendim a aparcar aquestes persones al costat, però, per una altra, també se 
les infatilitza, ni tan sols preguntant el que volen per a aquesta etapa de la seva vida.

I, en aquest cas, programes d’envelliment actiu que passin per aquesta solidari-
tat i aquest aprenentatge i intercanvi entre generacions, no?, programes comunitaris, 
sobretot, en la dimensió territorial, que sembla que moltes vegades s’oblida i que els 
grans municipis que s’ho poden permetre o poden assumir programes com aquests. 
En canvi, altres territoris amb menys recursos queden més aïllats i, en aquest cas, 
la Generalitat ha de vetllar perquè la dimensió i el criteri territorial siguin garantits.

I, en general, creiem que falta una reflexió i un foment del debat públic sobre la 
soledat, sobre... Fem autocrítica, també, del valor que estem donant a les persones en 
aquesta edat i on siguin les mateixes persones, hi insistim, les que puguin explicar  
i decidir i opinar sobre aquesta etapa de la seva vida.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En següent lloc tindria la paraula el Grup de Ciuta-
dans, amb el diputat Joan García.

Joan García González 

Sí; gràcies, presidenta. Agradecer al Partido Socialista y al señor Moreno que se 
presente esta propuesta. Es un tema que se ha debatido en otras legislaturas; de he-
cho, mi compañera Noemí de la Calle creo que también, en otras legislaturas, hizo 
otra serie de propuestas que iban mucho en esta línea. Porque, al final, se trata, bá-
sicamente, de conocer los motivos por los que existe la soledad no deseada y saber 
qué propuestas para resolver esa situación debemos aportar, pero también hacer una 
diagnosis y conocer quiénes están en esa situación, y eso es básico. Por lo tanto, esta 
propuesta, como tal, va en esa línea. 

Y resuelvo uno de los tres ejes de este problema. Se ha hablado del problema de 
la soledad en personas mayores, es evidente, pero existe en otros ámbitos. La sole-
dad no deseada no tiene por qué ser solo de gente mayor, sino de personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Al final, creo que esto también debe-
ríamos tenerlo en cuenta. Y está muy asociada, después de la pandemia, con temas 
y problemáticas de salud mental, también, o se han generado, de hecho, a través de 
esa soledad no deseada. Por lo tanto, en esta situación pospandemia o de semipos-
pandemia creo que es importante tener en cuenta también eso.

Coincido en que esto es un efecto que no aplica de la misma forma en los ámbi-
tos urbanos como puede ser en los ámbitos rurales. Por lo tanto, se habla de buscar 
ejemplos en otras culturas, lo veo bien. Pero busquemos en nuestra propia cultura y 
busquemos en nuestra propia realidad social, y miramos muchas veces más desde 
nuestro punto de vista muchas veces –ciertamente, al menos en Cataluña– metropo-
litano o urbano, y busquemos en otros ámbitos rurales donde esa situación, por lo 
menos, estableciendo ciertos ejes de conexión o de ayuda, de vecinazgo, creo que se 
han conseguido resolver.

Esto requiere toda una serie de medidas. Seguramente requeriría también un 
programa autonómico que tome una serie de medidas al respecto. Yo estoy total-
mente..., o estaríamos totalmente de acuerdo en que esto se proponga más adelante 
y, por lo tanto, en eso sí que nos sumaríamos. Pero, vuelvo a repetir, es un problema 
que afecta muchísimo a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que están en una 
situación de vulnerabilidad grave. 

Y, por lo tanto, en nuestro caso, pues debemos garantizar, como mínimo, esos 
recursos mínimos para garantizar, por un lado, la igualdad de trato en todos los as-
pectos territoriales; también debería hacerse, y ya se ha dicho aquí, en esa igualdad 
de trato de género, básicamente porque sí que es cierto que la mayoría de las per-
sonas mayores afectadas por esta situación son mujeres y, por lo tanto, creo que la 
vulnerabilidad en ese caso es muy específica y es muy clara.

Por lo tanto, también esperaré a ver qué decide el Partido Socialista sobre las 
enmiendas, porque hay algunas que descafeínan completamente la propuesta. Es un 
tópico, ¿no?, del Govern hacer este tipo de enmiendas que alargan ad infinitum las 
propuestas, ¿no? Por ejemplo: «Crear tan aviat com sigui possible.» Esto es como 
decir: «Bueno, ya veremos si en la próxima década se podrá solventar esto, ¿no?» 
(Veus de fons.) Yo pediría al PSC que no aceptase este tipo de enmiendas, en gene-
ral. Ya lo digo así como algo general.

Pero, bueno, en principio, estamos de acuerdo y, si no se modifica mucho esta 
propuesta, la votaremos a favor.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Seguidament, té el torn de paraula el Grup Mixt, amb la 
diputada Eva Parera. 



DSPC-C 57
28 de juliol de 2021

Sessió 4 de la CDS  37 

Eva Parera i Escrichs

Moltes gràcies. Jo la veritat és que em sorprèn aquest tipus de propostes perquè, 
al final, tenim un govern de continuïtat, i se suposa que aquest problema ja el conei-
xíem. I, per tant, sorprèn que això no estigui fet, no hi hagi una llista elaborada amb... 
Sí que vull dir que fer llistes no és suficient, ja que, a més a més, són llistes vives, 
perquè la soledat no és només aquella persona que viu sola en el domicili, sinó que 
hi han persones que viuen acompanyades i que pateixen una soledat no volguda, no?  
I, per tant, ara ho hem vist, sobretot amb els efectes del confinament, del covid,  
no?, com aquests casos es van incrementant, van variant i, per tant, estem parlant de 
llistes que malauradament són massa vives en un sentit massa negatiu.

Aquí és necessària la implicació dels treballadors socials, que detecten en els do-
micilis aquelles persones que estan soles i que realment és un problema que estiguin 
soles, però també hauríem d’implicar-hi salut mental. Crec que un sense l’altre no 
poden treballar, han de treballar de forma transversal per lluitar contra aquest pro-
blema de la soledat no volguda. 

I jo també comparteixo una mica que les esmenes, doncs, és allò de patada ade-
lante, no?, i ja ho veurem. I pel titular queda molt bé, però al final la realitat potser 
serà una altra, no? Cal concretar calendaris. Jo és que no aniria ni a l’imminent, jo 
els hi posaria una data límit. És una recomanació que jo els hi dic perquè l’experièn-
cia demostra que, au, doncs endavant. Jo també l’hi demanaria: no accepti l’esmena. 
És a dir, ha de ser una cosa urgent i cal un pressupost. 

Podem tenir un calendari, podem tenir una llista feta, però, si no tenim un pres-
supost que hi vagi annexat amb unes accions concretes d’actuació, doncs serà com-
plicat de veure. En qualsevol cas, decideixin el que decideixin sobre les esmenes els 
proposants, nosaltres farem un vot favorable, perquè al final és una proposta que va 
en un sentit de fer alguna cosa, no?, ja sigui amb un termini més breu o amb un ter-
mini més llarg, però, sens dubte, jo crec que votem la voluntat del que cal fer i amb 
això em quedo. I, per tant, el nostre vot favorable.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per concloure el torn d’intervencions, el grup propo-
sant, per aclarir les esmenes?

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair el to generalitzat de les intervencions 
dels diputats i diputades. 

Sobre la primera esmena, nosaltres hem acceptat una transacció que tenen vostès 
a la taula que diu: «Crear, en el termini de sis mesos i amb la col·laboració de tots 
els agents implicats, un registre unificat i oficial del nombre de persones que viuen 
en situacions de vulnerabilitat originades per situacions d’aïllament i soledat no vol-
guda.» Per tant, amb un termini tancat de sis mesos i que considerem que és viable 
poder fer aquest registre. 

Hem acceptat la segona esmena d’estudiar la possibilitat d’adequar el sistema de 
recollida d’informació. Perquè aquí és veritat que cal un estudi previ per veure com 
es recull la informació per part de Mossos d’Esquadra, com es recull la informació 
per part de Bombers, i posar terminis seria molt més agosarat i poc possible. Cal 
estudiar com, de quina manera, es pot comptabilitzar, es pot fer aquesta recollida 
d’informació i, per tant, acceptem aquesta esmena.

No acceptem l’esmena 3, no acceptem l’esmena 4. Nosaltres, tot i que hi han ha-
gut proves pilot a Catalunya en municipis molt concrets, això ho volem per a tot el 
país. 

I, si volem fer participar els serveis socials, als serveis socials se’ls paga, i als 
professionals se’ls ha de pagar, i els serveis han de venir amb el finançament correc-
te. I, si fem jugar els serveis socials, això es diu contracte programa de serveis so-
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cials, i per aquí nosaltres, hi insistim, una fitxa més el contracte programa, que és la 
manera que té la Generalitat de relacionar-se amb els ens locals en pro dels serveis 
socials perquè es pugui fer això. No carreguem un altre cop sobre les esquenes dels 
ajuntaments accions que no els hi corresponen o, com a mínim, si els carreguem 
aquestes accions, que vinguin finançades.

I no pot ser que jo pugui tenir uns serveis si visc sol i soc gran a Santa Coloma 
de Gramenet –que, per cert, està a la part alta del rànquing de ciutats que més inver-
teixen en serveis socials, ho dic per comentaris que s’han fet abans i no podia deixar 
de dir-ho– que si visc a una altra ciutat com, no ho sé, Sant Adrià del Besòs. O sigui, 
han de poder tenir els mateixos serveis, les persones grans. I, per tant, jo crec que 
aquí la millor manera de fer-ho és a través del contracte programa. 

I acabo: aquesta no és una proposta de resolució de com tractar la soledat no vol-
guda, aquesta és una proposta de resolució per crear un registre. És que estem aquí 
–és que estem aquí. Les accions per atendre la soledat no volguda venen d’alguns 
ajuntaments i del tercer sector social. Per tant, primer hem de saber on són, quins 
són, quants són i, a partir d’aquí, aplicar les polítiques que calguin. 

I, finalment, agrair les aportacions de la resta de grups parlamentaris. Només dir 
que les dades es basen en els informes del CTESC i que qualsevol suggeriment per 
millorar les propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialistes, nosaltres esta-
rem encantats de poder rebre les seves esmenes per tal d’incloure-les i millorar-les.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Abans de procedir a la votació, el Grup VOX ha dema-
nat el punt 4 per separat, si no ho he entès malament a l’inici. (Veus de fons.) No? 
Quin grup ha sigut? (Veus de fons.) Ai, perdona. Heu demanat el punt 4 per separat? 
(Pausa.) Hi ha algun punt més o algun grup que vulgui...? Sí? (Veus d’«El 2 i el 3  
per separat.») D’acord. Podem fer l’1 i el 5 conjuntament, per tant? (Pausa.) Sí? 
(Pausa.) D’acord. 

Doncs procediríem al vot dels punts 1 i 5. 
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat. 
Votacions pel punt 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Tindríem 16 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, VOX, Candidatu-

ra... –no, perdó, Candidatura d’Unitat Popular s’han abstingut–, Catalunya en Comú 
Podem, Ciutadans, Grup Mixt, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i 1 vot, 
una abstenció, de Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Passaríem a les votacions del punt 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vots a favor, dels grups Socialistes i Units per Avançar, VOX, Catalunya en 

Comú Podem, Ciutadans, Grup Mixt, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana,  
i 1 abstenció, de Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

Queden aprovats, eh? No ho dic (la presidenta riu) però queda clar.
Passaríem al punt 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
9 vots a favor, de Socialistes i Units per Avançar, VOX, Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Catalunya en Comú Podem, Ciutadans, Grup 
Mixt. I en contra, serien 8 vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Repu-
blicana.
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I passaríem...

Raúl Moreno Montaña

Per tant, el punt queda aprovat, presidenta.

La presidenta

Queda aprovat, perdó. (La presidenta riu.) Sí. 

Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents 
als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera

250-00043/13

Passaríem al punt 7 de l’ordre del dia: proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes pendents als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera, pre-
sentat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I, en aquest cas, inter-
vé el diputat Raúl Moreno. Endavant.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Saben vostès que la pandèmia va fer que el nostre sistema 
residencial es trobés en una situació de tensió molt alta per aquestes situacions 
amb els deutes que ja abans es devien als centres residencials de Catalunya, que 
s’anaven..., que era una situació habitual, diguem-ne, els mesos d’octubre i novem-
bre, d’impagament d’alguns dels mòduls, doncs es van també produir l’any 2020. 
I, a més a més, amb la pandèmia, es van exigir una sèrie de requeriments als cen-
tres residencials, com que tinguessin una sèrie de places buides per tal d’intentar 
donar resposta a un increment dels casos de covid. També, a través d’un programa 
molt determinat, de tenir algunes places residencials destinades a unitats en les 
quals alguns positius anaven destinats a aquelles residències i, per tant, de tenir 
plantes només destinades a positius que compartien amb altres negatius, el que es 
van dir «places buffer». I, per tant, es van fer una sèrie de requeriments als cen-
tres residencials que aquests, doncs, van acomplir, com no podia ser d’una altra 
manera. 

Això va ser..., junt, també, amb la prohibició de noves incorporacions o noves 
entrades als centres residencials, que es van produir o es van permetre a partir del 
mes de setembre de l’any 2020, va fer que els costos i que els comptes, diguem-ne, 
de les residències, de moltes d’elles, patissin canvis.

Amb aquest esperit, el Govern de la Generalitat –i després amb diferents decrets 
llei que van ser aprovats o ratificats en aquest Parlament– va fer alguns pagaments, 
alguns increments de les places dels mòduls residencials, inclús també alguns paga-
ments que es diuen «covid», extres, eh?, als que ja s’havien fet. 

Bé, ens trobem en la situació actual de que molts d’aquests pagaments enca-
ra estan pendents. No és una situació generalitzada a totes les residències, però hi 
ha moltes residències a Catalunya que encara no han cobrat el que es diu el «plus 
covid» que havien de rebre abans del gener del 2021. I considerem que el mes de 
juliol, l’última setmana de juliol, hagués estat possible regularitzar el pagament al 
sector residencial, que, des del primer dia, amb els seus professionals, amb els seus 
directors i directores, han estat al peu del canó per poder situar o per poder millorar 
la situació de les persones que estaven amb covid positiu, també de la salvaguarda 
d’aquelles persones grans que estaven a les residències per intentar que el virus no 
hi entrés, posant moltes vegades el seu propi estat de salut en joc per intentar mi-
llorar la situació.

Per tant, considerem que, només per aquest fet –i d’altres maneres també, per-
què és obligació de la Generalitat de Catalunya–, es facin efectius els pagaments 
d’aquest «plus covid» a totes les residències de Catalunya; que es faci, a més a més, 
de manera efectiva, que es regularitzi ja de manera clara. També que s’acordin amb 
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el sector representatiu de les residències no acreditades de Catalunya les compensa-
cions econòmiques necessàries que es derivin de la covid-19. Acordar també amb el 
sector representatiu dels centres de dia de Catalunya –dels centres de dia de Catalu-
nya–, que han estat tancats durant molts mesos, les compensacions econòmiques ne-
cessàries per la reducció de les places. I incrementar, nosaltres posem en concret en 
un vint per cent, les prestacions vinculades a residències, també, així com les places 
concertades i col·laborades, per intentar reduir la llista d’espera. La llista s’espera 
que en aquests moments està en 17.400 persones, que la Generalitat de Catalunya va 
alliberar prop de 1.400 places el mes de març, que són just aquestes que el que es 
reclama és que es paguin quan van estar ocupades durant la pandèmia. I encara ens 
queden, com us deia, 17.000 persones.

Cal, ja sigui a través de prestacions vinculades a residències, ja sigui a través del 
concert de places o la col·laboració de places, poder donar sortida a aquesta llista 
d’espera, que és de les més altes d’Espanya, que és especialment alta a l’àrea metro-
politana de Barcelona i que fa que, justament amb la proposta de resolució que hem 
parlat abans, la gent... moltes d’elles hagin de continuar vivint soles a casa amb uns 
serveis d’atenció domiciliària que en aquests moments no donen la qualitat de servei 
que nosaltres considerem que s’haurien de donar.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En aquest cas intervindria el Grup Parlamentari d’Es-
querra, amb la diputada Najat Driouech. Endavant.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Bon dia una altra vegada. Bé, respecte a aquesta proposta de 
resolució, nosaltres, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, abans d’entrar a 
comentar-la específicament, voldríem també traslladar el nostre agraïment i la pre-
disposició del diputat Moreno a l’hora d’acceptar alguna esmena, transaccionar-ne 
una altra, tot i que lamentem no haver arribat a acords en altres punts que també 
hem proposat alguna esmena.

Bé, les esmenes que nosaltres presentàvem, bàsicament, anaven en la línia d’in-
tentar aterrar el contingut de la proposta a lo que realment es pot fer i s’està fent 
des de la conselleria, no? I, en aquest sentit, doncs, voldríem dir que els pagaments 
pendents dels centres residencials de Catalunya es van fent de manera regular i 
d’acord, també, amb la disponibilitat pressupostària; per tant, pel que fa a l’ano-
menat «plus covid», com d’altres relacionats amb el finançament de les places re-
sidencials. 

També ens agradaria assenyalar que s’estan mantenint reunions amb les patro-
nals per informar sobre els aspectes relatius als pagaments, endarreriments, com-
pensacions i altres temes, no? I que el Govern va aprovar el 28 de juliol el Decret llei 
29/2020, pel qual s’adoptaven ja mesures pressupostàries en relació amb el desple-
gament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis 
socials de caràcter residencial i d’atenció diürna que preveu el pla de contingència 
per a les residències per fer front a brots de la pandèmia generada per la covid-19. En 
aquell moment així ho vam..., crec que és un decret que també el vam tractar con-
juntament, vostè i jo. I en aquest pla ja inclou el finançament i mesures protectores 
per als centres residencials i els d’atenció diürna de gent gran, persones amb disca-
pacitat i/o amb problemàtiques derivades de la malaltia mental. Així que, d’alguna 
manera, ja s’estan duent a terme els pagaments corresponents. 

Respecte al darrer punt... Ja anuncio, presidenta, i així..., que nosaltres dema-
narem votació també separada d’algun punt perquè, igual que hem arribat a acords  
i en alguns punts votarem a favor, en d’altres ens haurem d’abstenir. 

I en el darrer punt, evidentment, votarem en contra per una qüestió molt senzilla: 
no ens hi podem comprometre en aquest moment, a l’inici de la legislatura i en plena 



DSPC-C 57
28 de juliol de 2021

Sessió 4 de la CDS  41 

pandèmia, sense tenir cap estudi que ens pugui avaluar o ens pugui donar dades, xi- 
fres, que és lo que hem demanat, eh? Aquí tot el matí estem parlant de dades, de  
xifres, per poder, diguem-ne, quantificar aquest percentatge que hauríem de posar 
de més per poder fer front a lo que demana la proposta de resolució. 

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al torn dels grups parlamentaris. En primer 
lloc, el Grup Parlamentari de VOX, amb la diputada Mónica Lora. Endavant.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies. Bé, molt senzill, no? Aquesta proposta, doncs, demana quelcom que 
hauria de ser molt fàcil, que és complir amb el que alguns de vostès aproven, no?, 
com per exemple el Decret 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries 
de caràcter social per fer front a les conseqüències de la covid-19, amb diverses mo-
dificacions posteriors, que atorgava precisament a totes les residències de Catalunya 
amb places públiques, concertades i col·laboradores l’anomenat «plus covid» per tal 
d’ajudar a pal·liar part de l’increment del cost que aquests equipaments residencials 
han tingut durant la pandèmia. 

Considerem que s’ha de prioritzar els que cuiden la gent gran, residències i cen-
tres assistencials, i no posar, com estan fent des de la Generalitat, doncs, tota la pres-
sió a aquelles persones que se l’han estat jugant durant tota la pandèmia i han estat 
cuidant, en aquest sentit, la nostra gent gran.

Després ens trobem que la nostra gent gran està a la cua de les polítiques pú-
bliques –està a la cua. I, de fet, ho comentaven ara, no?, que les llistes d’espera per 
entrar en una residència..., xifra que ja puja a 17.500 persones. I hem de tenir clar 
que això no només són xifres, perquè són persones amb noms i cognoms, que també 
tenen dret a poder, en aquest cas, accedir a una residència. 

Per tant, el nostre vot serà favorable.
I ara la diputada d’Esquerra se n’ha anat, però sí que m’agradaria comentar-li que 

l’esmena que hi havia d’Esquerra Republicana, la que presentaven sobre l’esmena de 
modificació del punt 1, considerem que era una fal·làcia, perquè posava precisament 
«continuar fent efectiu de manera regular els pagaments pendents als centres residen-
cials de Catalunya». I m’alegro, doncs, que en aquest cas el partit proposant, el Partit 
Socialista, no l’hagi acceptat, perquè no es pot continuar fent efectiva alguna cosa de 
forma regular quan s’està fent, precisament, de forma irregular. I em sembla vergo-
nyós que, en aquest sentit, estigui la diputada mentint a la nostra cara d’una realitat 
que, en aquest cas, els responsables dels centres que tenim a dia d’avui a Catalunya 
saben molt bé del que estan parlant i estan patint a dia d’avui.

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies. En primer lloc, demanar disculpes al diputat Ferran Roquer. No ha sigut 
cap intencionalitat de la presidenta, ha sigut un descuit, (la presidenta riu) no m’ho 
tingui en compte.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies, presidenta. (L’orador riu.)

La presidenta

Endavant.

Ferran Roquer i Padrosa

Gràcies. Gràcies, presidenta. No pateixi –no pateixi.
Bé, molt en la línia del que deia la diputada Driouech, que m’ha precedit en el 

torn de paraula. La Generalitat –la Generalitat– va pagant de forma periòdica les 
residències, les residències concertades, les residències amb les quals té acredita-
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des..., que té prestacions econòmiques vinculades, i els plusos que tingui pactats 
amb aquelles que no estan acreditades en termes de covid els va pactant de forma 
periòdica en funció de les disponibilitats pressupostàries. Disponibilitats pressupos-
tàries que van lligades, naturalment, a la recaptació tributària –que la Generalitat té 
la capacitat que té, perquè la Generalitat recapta el noranta-cinc per cent dels tributs 
que es recapten a Catalunya.

Per tant, tot i amb això, successius informes de fiscalització dels comptes de la 
Generalitat, els terminis de pagament de la Generalitat de Catalunya es van dismi-
nuint, es van disminuint un rere l’altre. Per tant, la Generalitat fa tots els esforços 
que pot en funció de la seva disponibilitat per fer front a tots els pagaments.

De fet, també la Generalitat està mantenint reunions continuadament amb les pa-
tronals per informar de tots els temes aquests dels pagaments, de les compensacions 
o dels endarreriments que hi han. Per això, en aquest sentit, li demanàvem nosaltres 
«continuar treballant», «continuar parlant», «continuar negociant» amb les entitats, 
amb els que presten serveis en l’àmbit de les residències. 

Finalment, només agrair-li el to, agrair-li la capacitat i la voluntat d’arribar sem-
pre a acords. 

Demanarem votació separada..., en el seu moment demanarem votació separada, 
presidenta, dels punts 1 i 2, que es poden votar conjuntament; dels punts 3 i 4, que 
es poden votar conjuntament, i del punt 5, que es pot votar tot sol. 

Moltes gràcies.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, diputat. Passaríem el torn de paraula a la Candidatura 
d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Basha Changue. Enda-
vant.

Basha Changue Canalejo 

Gràcies, presidenta. Bé, aquí, una altra vegada, ens tornem a trobar, no?, davant 
del model i de quina manera gestionem la vellesa i, per tant, els espais on viuen els 
adults grans de la nostra societat. 

Per una banda, no repetiré tota la qüestió de quina consideració es té amb aques-
tes persones a nivell de cultura occidental, però sí que afegiré a aquesta la reflexió 
que he fet prèviament del model de gestió publicoprivada. Precisament perquè és un 
servei essencial, precisament perquè estem parlant d’adults grans, de persones que 
han dedicat tota la seva vida a construir la societat en la que nosaltres vivim, és pel 
qual els serveis de gestió d’aquestes residències han d’estar absolutament garantits. 
I, per nosaltres, l’única manera de que estiguin absolutament garantits és que siguin 
de gestió, titularitat i finançament públics.

Per tant, davant d’aquesta proposta de resolució, que al que incita és, per una 
banda, a pagar els deutes pendents, amb el que òbviament estem totalment d’acord. 
És a dir, els acords estan per complir-los, també, i, si hi ha un deute pendent, els 
deutes s’han de pagar, com no pot ser d’una altra manera, i en el moment en el que 
es va aprovar aquest decret llei que empara la generació d’aquest deute que existeix, 
doncs, el nostre grup parlamentari ja s’hi va posicionar. Per tant, aquest punt el vo-
tarem a favor.

En d’altres punts, no, com per exemple en el punt 3, perquè no estem gens 
d’acord amb que la reserva de places a les residències no acreditades s’hagi de com-
pensar econòmicament. Estem en una situació d’emergència en la que absolutament 
tots els sectors estan fent aquest esforç, i, per una banda, estem d’acord amb que 
els llits de la privada, en general –siguin els de la residència, siguin els de centres 
de dia, siguin els dels hospitals, etcètera–, han d’estar a disposició de la pública, i 
òbviament s’hauran de pagar en el cas de que s’utilitzin. Si no s’utilitzen, no estem 
d’acord amb que la reserva hagi d’implicar cap tipus de despesa, no? Això pel que 
fa al punt 3.
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Als altres punts, doncs, no estem en contra de que es facin aquestes converses, 
però, òbviament, si les compensacions econòmiques són derivades de la reducció 
de places, és a dir, de la reducció d’aforament –igual que passa en altres sectors, 
com pot ser l’hostaleria, i també s’estudia o es defensa aquest ajut o aquesta com-
pensació econòmica per aquestes mesures–, no veuríem, a priori, amb mals ulls 
que es pogués parlar amb els sectors d’aquesta qüestió, però sempre defensant que 
la finalitat és que el servei estigui garantit per un finançament, titularitat i gestió 
públics.

Pel que fa al punt 5, doncs sí que ens agradaria saber..., perdó, eh?, jo crec que 
no heu indicat si les esmenes s’han acceptat o no. Crec que no ho han dit, no? (Veus 
de fons.) Okay. (L’oradora riu. Veus de fons.) Està bé, està bé. Bé, potser podríem 
parlar d’això, eh?, de dir-ho abans o després (algú diu: «Sí, seria interessant.») dels 
posicionaments, sí, perquè ens estalviaríem com una estona. 

En fi, més que res per l’especificitat, no?, del vint per cent. Nosaltres, sempre que 
es fa aquesta proposició amb percentatges d’increment tan específics, sempre pre-
guntem el mateix: per què un vint per cent i no un cinquanta o un deu, no? O sigui, 
parlar una miqueta i aprofundir de per què, doncs, es proposa aquesta xifra exacta 
per poder saber si estem d’acord amb que l’increment ha de ser aquest o n’ha de ser 
un altre. Per tant, ens interessaria saber si l’esmena ha sigut transaccionada o accep-
tada, perquè, en qualsevol cas, sí que s’ha de fer una implicació pressupostària per 
dotar aquestes places amb l’objectiu, evidentment, de reduir aquesta llista d’espera 
d’entrar a una plaça residencial, però sempre pensant que primer s’han d’omplir to-
tes les places públiques, totes les places concertades, abans de, en cap cas, plante-
jar-se compensar una plaça o un llit en una residència privada. 

Per tant, doncs, això, quedem a l’espera de saber quin ha sigut el resultat de les 
esmenes, però sí que demanarem votació separada, també.

Gràcies.

La presidenta

Només una apreciació. El Reglament, en el seu article 168, en determina el pro-
cediment i és el que tenim. En tot cas, hauríem de canviar el Reglament. Ho dic pel 
tema de les esmenes, eh?, per l’aclariment de les esmenes. (Remor de veus.) El pro-
cediment és aquest. Vull dir, no...

Passaríem la paraula a Catalunya en Comú Podem, amb la diputada Jessica Gon-
zález. Endavant.

Jessica González Herrera

Gràcies, presidenta. Molt breument. Considerem que el compliment dels acords, 
i més per via decret, ha de ser una cosa que no s’hauria de tractar en una comissió 
com aquesta, sinó que s’hauria de complir i ja està. I aquí el sector de residències, 
de centres residencials, té accés a rebre aquestes compensacions, ja que estan acor-
dades, però també com un bar o com qualsevol altre tipus de comerç que hi hagi 
entrat.

Llavors, defensar específicament el sector privat no és una cosa que a Catalunya 
en Comú Podem trobem que tingui lògica, perquè aquesta fortalesa i l’esforç pres-
supostari que s’ha de fer per fer aquest canvi de model cap a lo públic i treure’l de lo 
privat, i en aquest cas de les cures, i que s’ha esmentat en repetides ocasions durant 
aquesta comissió, considerem que no ha d’anar un euro més allà on no sigui per en-
fortir la titularitat pública, no?, de les residències.

En tot cas..., i avanço, presidenta, que demanarem votació per separat del punt 3 
i del punt número 5.

El punt 5 aprofito per dir que ens sembla molt controvertit. I a veure què fem, 
perquè, per una banda, planteja un increment del vint per cent –i aquí insistim en 
que no estem d’acord amb que vagi un euro més a incrementar pressupost per tal 
de que centres residencials d’aquest tipus augmentin, sinó per crear més places 
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públiques. Però també ens sembla bastant descafeïnada la proposta d’esmena del 
Govern de simplement «treballar pressupostàriament per reduir les llistes d’espe-
ra». Així que ja el diputat Moreno aclarirà en la seva intervenció com queda aquest 
punt.

En general, és una actuació, és una resposta d’actuació, des de la immediatesa, 
que ja ha dit el Govern que s’hi està treballant. I reiterem que, com qualsevol altre 
sector, aquest sector té el dret a rebre les compensacions que se li han proposat, 
però insistim en que cal repensar on i en què exactament prioritzem els recursos 
públics.

Nosaltres... l’atenció de cures, no?, per a l’atenció de la dependència, hem de 
crear places públiques i realment desenvolupar això que diem moltes vegades però 
que està superafeblit, aquest quart pilar de l’estat del benestar, com són els serveis 
socials, no?, i que és una cosa que el Partit Socialista no necessàriament defensa 
proposant aquesta força de les externalitzacions i dels centres no recorreguts.

En tot cas, creiem que els centres que no han estat reconeguts o que actuen sense 
aquest reconeixement s’hauria de treballar perquè ho siguin, però insistim en que 
s’ha de treballar per la titularitat pública de qualsevol plaça que es creï en termes  
de cures de gent gran i de la dependència en general. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. El Grup de Ciutadans, amb el diputat Joan García. En-
davant.

Joan García González

Sí, presidenta. Abans..., avui hem parlat d’infància, hem parlat de soledat no vol-
guda o no desitjada, i ara parlem de residències; però a les dos primeres hem fet una 
mostra d’arribar a pactes, a acords, informes. I això que jo he dit abans que tremola-
va quan s’arriben a aquests acords. Ho veiem en aquesta proposta de resolució, que 
finalment el problema que tenim amb els serveis socials és que no s’ingressa allò 
que es compromet a fer, allò que es pacta, allò a què s’arriba a acords. I, per tant, si 
no hi han recursos, no podem solucionar tot allò que pactem, i entrem en un estrany 
i dolent cicle de problemàtiques que es van allargant. 

Jo aquí trobo que és evident..., i que la resposta que ha de donar Ciutadans és que 
paguin –paguin, paguin el que han de pagar. Primera, diguéssim, conclusió, perquè són 
fruit d’acords. Per tant, en això no hi ha res més a dir.

Sobre la col·laboració publicoprivada, nosaltres sempre, com a lliberals, hem de-
fensat que és bona –que és bona– i que funciona, i que pot funcionar si es fa bé, i 
que, per tant, pot arribar inclús a millorar diversificant serveis i aplicant-los de for-
ma molt exhaustiva a les necessitats específiques dels ciutadans, que no són sempre 
les mateixes. I, per tant, nosaltres la defensem. 

Defensem també les propostes, en aquest cas, de que s’assegui el Govern a parlar 
amb aquests centres residencials privats i que, evidentment, també se’ls compensi, 
perquè estan fent una reserva, igual que els públics, de places. Sí que és cert, i aquí 
coincidiríem amb la CUP –i en aquest cas... (rialles), tot i que hi hem coincidit a ve-
gades, eh?, també, de fet, no fa molt; espero que es pugui esborrar després (rialles)–, 
però coincideixo en que és evident que és molt més efectiu pagar els serveis que es 
donen o que es fan efectius. Però jo crec que, una mica, la visió d’aquesta proposta 
és precisament aquesta. De totes formes, la pròpia reserva ja fa que hi hagis de dedi-
car una sèrie de recursos del teu centre, que crec que també s’han de pagar. Per tant, 
a favor d’aquesta col·laboració publicoprivada –en això no coincidim, evidentment, 
però totalment d’acord.

I sobre les esmenes, ja per acabar, la veritat és que hauríem de començar..., o de-
mano al Govern –i ho torno a repetir– que deixi d’utilitzar la paraula «continuar», o 
sigui, ho fa molt, «continuar», «continuar»..., no hi ha res més, diguéssim, poc pro-
gressista que «continuar» fent allò que no es fa, en aquest cas, en molts casos. I jo 
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crec que acceptar qualsevol esmena que comenci per «continuar treballant», quan 
s’ha fet una proposta per canviar coses, és bastant poc raonable. Per tant, jo espero 
que el senyor Moreno, en aquest cas, tot i que em sembla que hi ha alguna trans-
accional, no accepti aquest verb, que és un verb interessant per altres espais però no 
per la vida política, crec, almenys des del punt de vista de l’oposició.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Pel Grup Mixt, la diputada Eva Parera. Endavant.

Eva Parera i Escrichs

Moltes gràcies, presidenta. Jo, perdonin, potser, la ignorància, potser dic una 
cosa de funcionament, però és que tinc alguns dubtes veient les esmenes, i també 
considero, com la companya, que seria ideal, per poder fer un debat molt més ins-
tructiu, que sabéssim quines esmenes s’accepten o no. Però sí que tinc el dubte que 
ens donen avui, aquest matí, una esmena transaccional, que en el fons és el punt 1 
que l’han reconvertit en el punt 2 amb algun canvi, i no sé si això significa que el 
punt 2 desapareix. (Veus de fons.) Sí? No? 

La presidenta

No, és que està equivocat. Seria punt 1.

Eva Parera i Escrichs

És punt 1 i el punt 2 es manté.

La presidenta

És punt 1, sí.

Eva Parera i Escrichs

D’acord. Perquè, és clar, canvia bastant.

La presidenta

Nosaltres hem tingut també el problema, no?, al veure que no ho enteníem, i hem 
verificat que és el punt 1. Hi posa 2, però és un error.

Eva Parera i Escrichs

Perfecte. O sigui, és el punt 1 modificat.

La presidenta

Sí, exacte.

Eva Parera i Escrichs

Molt bé. Han tret «de forma immediata», perfecte, i el punt 2 es manté. És clar, 
és que canvia bastant el contingut de la proposta. 

Jo la veritat és que, si una conclusió extrec, almenys, de les diferents propostes 
que hem anat debatent i de les esmenes que veiem que presenten aquí també els 
grups que conformen Govern, és que, al final, anem una mica a això que comentava 
el company de Ciutadans, «continuar treballant».

Jo els hi diria que si, al final, estem avui debatent una proposta de resolució és 
perquè la feina que han fet no està ben feta, o almenys alguns grups consideren 
que la feina no ha estat ben feta. I, per tant, proposar una esmena en què es dema-
na la continuïtat a una feina ben feta no seria l’ideal; més aviat seria lo contrari del 
que persegueix la proposta, no? Per tant, jo també espero que aquestes esmenes no  
s’acceptin i que es vagi una mica més a la realitat. 

Al final, em sembla que queda una mica diluït, sobretot quan es treu el «de 
forma immediata». La Generalitat arrossega un deute importantíssim amb les re-
sidències de gent gran, que, a més a més, ara han d’afrontar una situació sobrevin-
guda de necessitat de despesa extra pels EPIs i per les mesures de seguretat. No 
és el primer cas que ens trobem en què residents que ara ja estan vacunats, estan 
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en un entorn controlat, han de sortir a un hospital, a l’hospital es contagien, tor-
nen contagiats i és la pròpia residència qui ha de fer una PCR per avaluar-ho per 
evitar aquests contagis. És important, per tant, la part financera de la sostenibilitat 
d’aquestes residències, ja siguin públiques o privades –no hem de fer diferències. 
Tenim un sistema mixt que funciona, que funciona molt bé; no s’ha de posar una 
per sobre de l’altra. Jo soc molt partidària de la col·laboració publicoprivada i, per 
tant, tot el que vagi en el sentit d’acabar amb aquest deute, doncs, tindrà el nostre 
vot favorable.

Sí que també em queda el dubte del punt 5, que parlen d’incrementar en un vint 
per cent en els pròxims dos mesos les prestacions vinculades a les residències i les 
places concertades. No tinc molt clar, potser és desconeixement propi –disculpi’m si 
és així–, d’on surt aquesta xifra del vint per cent. Jo crec que anar a reduir les llistes 
d’espera no hauria de determinar-se en un percentatge, hauria de ser el cent per cent 
(l’oradora riu); no hi hauria d’haver llistes d’espera, en un món ideal. Sé que és difí-
cil, però ens hauríem de fixar fites molt més ambicioses que un percentatge mínim.

Però, bé, en aquest sentit, quedo a l’espera de veure quina és la resposta del pro-
posant a les esmenes que li han presentat per donar la meva votació.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. En aquest cas, el torn de rèplica per al grup proposant. I li 
demanaria, si us plau, si pot llegir l’esmena transaccional perquè quedi clar, eh? 
Moltes gràcies.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs anem a això primer. Hem fet una esmena trans-
accional que modifica el punt 1 de la proposta de resolució que diu: «Fer efectius 
els pagaments pendents des del mes de gener de 2021 als centres residencials de 
Catalunya, tant pel que fa a l’anomenat “plus covid” com d’altres relacionats amb 
el finançament de les places residencials.» Aquest és el text que hem transaccionat. 

La resta d’esmenes no s’accepten; és així de senzill i de fàcil a la vegada. 
Per tant, algunes de les consideracions que també volia dir respecte a les coses 

que s’han dit als grups de Govern. El juliol del 2020 es signa un decret per pagar un 
plus covid; el juliol de 2021 alguns encara no l’han cobrat, un any després. Jo m’es-
timaria no portar propostes de resolució d’aquest tema aquí, però és que el sector 
reclama cobrar allò que vostès mateixos van dir que els hi pagarien amb els recursos 
que vostès mateixos van calcular que tindrien. I, per tant, hombre, la gente quiere 
cobrar, tienen esta mania, ¿eh?, com nosaltres volem cobrar cada mes. Si us plau, jo 
el que els demano..., jo puc entendre que hi hagin retards de tant en tant per alguna 
qüestió, però és que és sempre el mateix retard, sempre amb el mateix sector, sem-
pre amb el sector residencial, en una situació de covid. I, per tant, els hi demano, si 
us plau, celeritat en el pagament. 

Segon: jo els hi demanaria que vostès es comprometessin a alguna cosa. Jo en-
tenc la posició dels grups que donen recolzament al Govern i que això s’ha de con-
sultar amb el Govern, però caldria algun compromís concret. Nosaltres fem aquest 
compromís del vint per cent d’increment de les prestacions vinculades a la residèn-
cia. Per què? Perquè és la mitjana. I ho fem, a més a més, en els pròxims dos mesos. 
I creiem que aquest increment és possible perquè estem parlant del voltant de 1.700 
prestacions vinculades a residència, que és el que es va incrementar de PEVs en  
el primer semestre de l’any 2019, és a dir, en un semestre normal. Tenim els recursos 
perquè Catalunya és la segona comunitat d’Espanya que més rep en aquest nou pla 
de xoc de finançament de la dependència i, per tant, tenim aquesta capacitat de pu-
jada. No estem demanant res que sigui impossible de fer. El que estem demanant..., 
i en tot cas lo complicat és concentrar-ho en dos mesos, però no la pujada del vint 
per cent.
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I acabo amb una qüestió de models. És a dir, el PSC sempre ha defensat la col-
laboració publicoprivada. És impossible –és impossible– donar resposta a les disset 
mil persones que estan en llista d’espera del model residencial a Catalunya si no es 
fa una col·laboració publicoprivada. Jo el que demano és que aquells que ho volen 
tot públic –que ens hi podríem sumar, eh?– facin les propostes i recolzin els pressu-
postos perquè sigui tot públic. Perquè aquells que defensen el cent per cent públic, 
CUP i comuns, són els mateixos que han recolzat pressupostos que han dedicat zero 
euros –zero euros– a la construcció de noves residències públiques –zero euros– el 
2017 i el 2020. 

I quan parlem del sistema mixt i quan parlem de prestacions vinculades a resi-
dència, això vol dir que convertim places residencials privades que, per l’ús de la 
persona, es converteixen en públiques amb les mateixes condicions que en una re-
sidència pública. I aquest és el sistema que hem construït. Em pot agradar més o 
em pot agradar menys, podem parlar de canviar els models tantes vegades com vul-
gui, però quan sortim d’aquí hi han disset mil persones que estan esperant entrar a 
una residència. Per tant, parlem de model tant com vulguin, eh?, però demà la gent 
ha d’entrar a les residències, i això s’ha de poder fer amb el sistema que tenim en 
aquests moments. I per això defensem que les prestacions vinculades i que la con-
certació encara és el model que ens permetrà a la gent viure millor a Catalunya –la 
gent que està esperant un recurs residencial.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. 
Procediríem a la votació... (Basha Changue Canalejo demana per parlar.) Sí, 

endavant.

Basha Changue Canalejo

D’acord, una mica per al·lusions, eh? Per una banda, sí que és cert que nosaltres...

La presidenta

No, però al·lusions no...

Basha Changue Canalejo

Disculpi, sí que vull aclarir-ho, perquè...

La presidenta

No, però l’han al·ludit directament, a vostè?

Basha Changue Canalejo

Sí, al nostre grup parlamentari.

La presidenta

Bé, al grup parlamentari en el debat, però a vostè com a diputada no l’han al·ludit 
directament. No té la paraula.

Basha Changue Canalejo

D’acord. 

La presidenta

Procedim a votació.

Ferran Roquer i Padrosa

L’esmena número 2 no l’accepta? 

Raúl Moreno Montaña

L’esmena numero 2 no s’accepta. S’accepta la transacció, de fet, amb el... 

Ferran Roquer i Padrosa

D’acord. Gràcies.
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La presidenta

D’acord. Procedim a la votació.
Entenc... (Raúl Moreno Montaña demana per parlar.) Endavant. (Remor de veus.)

Raúl Moreno Montaña

Explico el perquè. Perquè, en tot cas, quan es treu «de forma immediata» –vaig 
errat, si m’equivoco, senyora lletrada–, normalment els acords que es prenen a les 
comissions dels punts tenen una temporalitat de quatre mesos per ser complerts. Per 
tant, traiem lo «immediat» perquè en quatre mesos s’hagin de fer els pagaments.

La presidenta

Bé, llavors, procediríem a la votació. Si no ho he anotat malament, es poden vo-
tar l’1 i el 2 conjuntament, i 3, 4 i 5 separadament.

Ferran Roquer i Padrosa

Per nosaltres, el 3 i el 4 es podrien ajuntar. 

Bartomeu Compte Masmitjà

El 3 i el 4 es podrien ajuntar, per nosaltres.

La presidenta

Sí, però hi ha algun grup que ho ha demanat per separat, veritat? Sí? (Algú diu: 
«Nosaltres hem demanat per separat el 3, el 4 i el 5.»)

La presidenta

D’acord. Llavors, farem 1 i 2 conjuntament, i 3, 4 i 5 per separat. 
Per tant, procedim a la votació dels punts 1 i 2.
Vots a favor?
S’aproven per unanimitat. 
Votacions del punt 3.
Vots a favor?
Vots en contra?
I abstencions?
D’acord. Llavors quedaria..., si no ho he fet malament, 6 vots a favor, del Grup 

Socialistes i Units per Avançar, Grup Mixt i Ciutadans. (Veus de fons.) I VOX, per-
dó, 8. Perdo –perdó–, 8 vots a favor. Ho torno a repetir, eh?, 8 vots a favor, Socialis-
tes... (Veus de fons.) Hi torno: 7 vots a favor, Socialistes i Units per Avançar, Grup 
Mixt, Ciutadans i VOX; 1 vot en contra, Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Ci-
cle per Guanyar, i 9 abstencions, d’Esquerra Republicana, Junts i En Comú Podem. 
Ho he fet bé? (Veus de fons.) Sí? No? Sí? (Veus de fons.)

Per tant, el punt 3 queda aprovat.
Passem al punt 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
(Veus de fons.) En contra, ha votat? (Veus de fons.) És que no l’he vista. (Veus 

de fons.)
Tenim 8 vots a favor, del Grup Socialistes i Units per Avançar, Grup VOX, En 

Comú Podem, Ciutadans i Grup Mixt; 0 en contra, i 9 abstencions, d’Esquerra Re-
publicana, Junts per Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 
Guanyar.

Per tant, queda aprovat el punt 4.
Passem al punt 5. 
Vots a favor del punt 5?
Vots en contra?
D’acord, el resultat de la votació del punt 5 serien 7 vots a favor, del Grup Socia-

listes i Units per Avançar, VOX, Ciutadans i Grup Mixt, i 10 vots en contra, d’Es-
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querra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar i En Comú Podem.

Per tant, no quedaria aprovat. Queda rebutjat.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre 
de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa

250-00044/13

D’acord, passaríem al punt 8 i últim de la comissió, que és la proposta de reso-
lució sobre la construcció d’una residència... (Remor de veus.) Si us plau... Punt 8, 
proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia al barri 
de Sant Pere Nord, de Terrassa, presentada, sorprenentment (la presidenta riu), pel 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i intervindrà la diputada Eva 
Candela. Endavant.

Eva Candela Lopez

Gràcies, presidenta. Molt bon dia o ja gairebé bon migdia, diputades i diputats. 
La proposta de resolució que presentem avui el Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar no és una qüestió nova. Ha estat presentada i aprovada en diver-
ses legislatures –presentada, a més, per diversos grups parlamentaris, no només pel 
Grup Parlamentari Socialistes–, però avui ens tornem a trobar aquí.

Veureu, Terrassa és una ciutat de més de 223.000 habitants, on més de 31.000 
persones tenen entre seixanta-cinc i vuitanta-quatre anys, i més de cinc mil tenen 
més de vuitanta-cinc anys. I, com hauran pogut veure en l’exposició de motius, es 
preveu que l’any 2025, en el tram dels seixanta-cinc als vuitanta anys, les persones 
dependents seran un set per cent, i en el tram de més de vuitanta anys ho seran en 
un vuitanta per cent. En contraposició a aquestes dades, ens trobem amb una ciutat, 
la tercera de Catalunya en nombre d’habitants, que disposa de 1.286 places residen-
cials, de les quals només un setze per cent són públiques, amb una sola residència 
per a persones grans de caràcter públic i la resta, privades, alguna concertada i col-
laboradora amb alguna plaça pública. 

És evident la insuficiència de places residencials públiques per a una ciutat de les 
dimensions de Terrassa, on moltes persones dependents no poden accedir a una plaça  
privada, en cas que n’hi hagués alguna de lliure, i la llista d’espera per a una pú- 
blica resulta actualment insostenible i amb un agreujant pitjor per a les dones, ja que 
els anys d’espera per a una dona és el doble que per a un home.

Com els hi deia a l’inici de la intervenció, aquest no és un tema nou: l’any 2006, 
la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa ja van signar un conveni per a la cons-
trucció d’una residència de cent vint places i un centre de dia en uns terrenys cedits 
per l’Ajuntament al barri de Sant Pere Nord. Cal esmentar també que el projecte 
constructiu per a aquest edifici es va acabar de redactar l’any 2009. Han estat molts 
anys en què diverses associacions de veïns, la Comissió per a les Residències Pú-
bliques i des de l’Ajuntament de Terrassa, amb el suport de tots els grups munici-
pals, s’ha estat reivindicant l’execució d’aquest projecte, i diverses les vegades que 
tots ells s’han reunit una vegada i una altra amb els diversos consellers al cap de 
la conselleria.

I sí, la necessitat d’aquest equipament és cada vegada més urgent. Veureu les 
dades que hem estat parlant en la proposta de resolució anterior. L’any 2016, la re-
solució aprovada instava el Govern a incloure en els pressupostos de 2017 la partida 
corresponent per licitar i construir l’equipament, resolució incomplerta, i no tan sols 
en aquest projecte de Terrassa, ja que el Govern de la Generalitat ha destinat zero 
euros a la construcció de residències públiques des de 2017. 

La situació, diputades i diputats, és insostenible, i és per això que des del Grup 
Socialistes i Units per Avançar portem aquesta proposta de resolució amb un únic 
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acord: instar el Govern a incloure la construcció de la residència i centre de dia en 
el proper pressupost de la Generalitat.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaríem el torn als grups que han presentat esme-
nes. En aquest cas, seria el torn d’Esquerra Republicana, amb el diputat Bartomeu 
Compte. Endavant.

Bartomeu Compte Masmitjà

Bé, molt bon dia. Al començament jo el que diria és que és molt difícil no estar 
d’acord amb la proposta, ni que sigui perquè som conscients de la situació social i, 
evidentment, perquè creiem que tot allò que constitueixi el bé públic és una qüestió 
que hem de promoure i hem d’estar empenyent i endavant. 

Ara bé, per tant, vull dir, en funció de que estiguem d’acord..., és a dir, és difí-
cil no estar d’acord amb la proposta per la situació social i pel que representaria de 
millora del bé públic, però els puc dir que el nostre vot serà l’abstenció, i intento 
argumentar-ho.

En primer lloc, perquè la pandèmia ha girat cap per avall el que és la realitat 
social i econòmica i, per tant, entenem que ens cal un debat de cara als pressupos-
tos generals de l’Estat, com encabim aquesta nova realitat social i econòmica, i, 
per tant, creiem que fer política és establir prioritats i, per tant, veurem, a partir de 
com encabim la realitat, doncs, a veure si podem avançar en el que vostès propo-
sen. Estem en un moment, doncs, de configurar prioritats –ja ho he dit, governar 
és configurar prioritats–, i esperem i volem, d’alguna manera, fer una avaluació 
reeixida dels recursos que tenim i de les necessitats i, a partir d’aquí, doncs, veu-
rem això.

Per tant, nosaltres havíem fet una esmena que deia exactament: «El Parlament 
de Catalunya insta el Govern a considerar la construcció d’un nou equipament re-
sidencial de caràcter públic a Terrassa», perquè en aquests moments entenem que 
no estem en un moment, ara mateix, en condicions de poder concretar i d’anar més 
enllà del que els diem en aquest moment, és a dir, hem d’avaluar-ho i crec que és 
important en aquest sentit.

Per tant, jo diria: emplacem-nos a curt i a mitjà termini a veure què podem avan-
çar en aquest sentit, però ara en aquests moments entenem que no és el moment. 
Per tant, no és un no –no és un no–, sinó que és: fem una foto panoràmica i mirem 
si i com podem encabir la reivindicació. I parlo, en primer lloc, de la reivindicació: 
reivindicació i equipament a vegades són coses diferents. Per tant, el que nosaltres 
proposem és això. 

En principi, doncs, en parlem quan vinguin els pressupostos de la Generalitat i, 
sobretot, també, com deia el company abans, ens estimaríem més no generar més 
frustració. Si ho vàrem aprovar l’any 16 i no va ser possible, ara, com a mínim, ens 
comprometem a valorar-ho i treballar perquè sigui possible, però en aquests mo-
ments el compromís no pot ser ferm.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Seria el torn de Junts per Catalunya (la presidenta riu), 
amb el diputat Ferran Roquer, que no em perdonaria si me’l saltés una altra vegada. 
(Rialles.)

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, presidenta. Bé, si el 2009, quan es va fer el projecte, s’hagués in-
clòs una partida pressupostària, un plurianual, i hagués passat pel Consell Executiu, 
ja estaria construïda, aquesta residència. 
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Avui, l’any 2021, quin tipus de servei ha de donar la Generalitat a les persones 
grans que es troben en situació de dependència? Ha de ser un centre residencial? Ha 
de ser un centre on s’institucionalitzi la persona? O potser la Generalitat ha d’oferir 
a les persones grans de Terrassa, del Vallès, de Catalunya en general, altres tipus 
de serveis, millores en el servei d’atenció domiciliària, altres tipus d’ajuda en el do-
micili que vagin més enllà dels serveis d’atenció domiciliària actuals, cuidadors no 
professionals? Els hi ha d’oferir un centre residencial o els hi ha d’oferir un centre 
residencial que, al mateix temps, sigui social i sigui sanitari? L’agència sociosani-
tària que va anunciar el Govern que crearia donarà altres tipus de solucions per a 
aquestes persones? Aquest Parlament..., què té a dir aquest Parlament de quins han 
de ser els tipus de recurs que hem d’oferir a la ciutadania?

Potser tindríem la temptació de crear noves places públiques a Terrassa pensant 
que fem una bona cosa, però potser arribem a la conclusió que hauríem de treure 
noves places, a Terrassa, d’una tipologia diferent a la pròpiament residencial que es 
va pensar en el 2009. Podria ser que la millor zona, avui, per fer aquesta residència 
no fos el barri de Sant Pere Nord, o podria ser que Terrassa no fos el municipi més 
escaient de tot el Vallès Occidental.

Amb vistes a tot això, aquest grup parlamentari s’abstindrà en aquest punt 
d’aquesta votació i en qualsevol altra votació similar que es doni en aquesta comis-
sió seguirà la mateixa política.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara sí, passaríem al torn dels grups parlamentaris. En primer 
lloc, el Grup Parlamentari de VOX, amb la diputada Mónica Lora. Endavant.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies. Bé, ara s’ha pogut veure, no?, amb les intervencions d’Esquerra Republi-
cana i de Junts, tirant pilotes fora. El diputat d’Esquerra Republicana, el si i el com de 
com portar a terme la reivindicació és quelcom que ja es va fer fa molts anys. Aques-
ta proposta jo la podria inclús considerar la proposta de la vergonya, perquè aquesta 
proposta inclús és semblant al punt anterior que hem tractat avui aquí en l’ordre del 
dia i, una vegada més, es veu com des de la Generalitat de Catalunya es fa cas omís 
dels acords que aproven en el seu dia, i avui s’ha pogut veure.

En aquesta proposta es demana concretament que la Generalitat es comprometi a 
fer el que ja es va comprometre a fer l’any 2006 mitjançant, precisament, un conveni 
amb l’Ajuntament de Terrassa en el que inclús es va fer una cessió de terrenys per a 
la construcció d’aquesta residència.

El 2016, la Comissió d’Afers Socials i Famílies del Parlament de Catalunya apro-
và una resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia per a la gent 
gran, concretament al barri de Sant Pere Nord, a Terrassa, en la que recollia clara-
ment l’acord de construir una residència i centre de dia per a gent gran al barri de 
Sant Pere Nord, a Terrassa, i amb aquest objectiu incloure en els pressupostos per a 
l’any 2017 –parlem ja del 2017– la partida corresponent per licitar i construir aquest 
equipament.

I ens trobem, doncs, a l’any 2021. I ens trobem, doncs, que els veïns de Terrassa en-
cara segueixen esperant; esperant una reivindicació històrica i, el que és pitjor, la gent 
que s’haurà quedat pel camí esperant la construcció d’aquesta nova residència pública 
i poder gaudir d’ella.

Ningú, però en especial les persones grans, crec que s’hauria de convertir, en 
aquest cas, en col·lectius vulnerables precisament per la negligència i per la incom-
petència dels governs que hi han hagut a la Generalitat de Catalunya.

Perquè, mirin, de fet, ho han comentat, no? El municipi de Terrassa només dis-
posa d’una residència pública, i aquesta no pot donar resposta precisament a les llar-
gues llistes d’espera que hi ha a la ciutat. I l’exemple de Terrassa és un clar exemple 
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del que portem també des del nostre Grup Parlamentari de VOX fa mesos denun-
ciant, que és la mala planificació que hi ha de les residències a Catalunya i la mala 
gestió de la dependència. 

Des del nostre grup parlamentari portem mesos sol·licitant, també, la reducció 
de les llistes d’espera de tot tipus, i, tenint en compte, doncs, que cada vegada hi ha 
més persones grans, tenim una necessitat assistencial molt elevada. 

És per això que estem a favor d’aquesta proposta, com bé hem pogut parlar amb 
veïns i amb la nostra delegació i amb la nostra coordinadora, l’Alícia, al municipi de 
Terrassa. Nosaltres donarem ple suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Seguidament, és el torn de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Basha Changue. Endavant.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, això és una proposta de resolució, un reclam històric, 
sí, de l’organització popular dels veïns i veïnes de Terrassa. És cert, es va aprovar el 
2016, es va incomplir; el 2007 també... 

Sí que és veritat que, en la línia en què nosaltres hem anat intervenint en aquesta 
comissió d’avui, estem d’acord amb el que comentava el company de Junts abans, 
no?, anem com més a fons, és a dir, quin model de gestió tenim no només de les re-
sidències, sinó dels adults grans, com els tractem. És el model desitjable tenir una 
residència?

Sí que és cert, com ha comentat el company Raúl Moreno abans, que una cosa 
és la immediatesa i una altra cosa és el model ideal, estem d’acord en això. I és per 
això que sempre demanem tantes especificacions sobre per què els percentatges, 
per què aquests números, perquè entenem que hi han qüestions urgents que s’han 
de tractar avui, independentment de que a llarg termini caminem cap a un model 
a determinar. Que és el mateix cas en què ens trobem en aquesta proposta de re-
solució. 

Sí que qüestionem si la residència és l’opció millor, que no si és la més efectiva, 
perquè, evidentment, si hi ha una sèrie de persones que necessiten aquest recurs, 
doncs, s’hauria de veure per què hi ha aquesta sol·licitud de places, com s’està ges-
tionant això des de des dels ajuntaments, no?, quines altres opcions tenen que no si-
gui una residència, perquè no tot a la vida és o tot o res –que mori el binarisme ja, 
si us plau. 

I, per tant, nosaltres ens abstindrem en el sentit que estaríem d’acord que la so-
lució passés per una residència, si és que aquesta proposta de resolució realment 
signifiqués això, perquè, al final, com veiem en l’històric, doncs, el que significa és 
una declaració d’intencions que no té cap tipus de seguretat de que això, ni inclús 
afegint-ho en els pressupostos, acabi essent una residència ni en aquest barri, ni tam-
poc a Terrassa, ni que atengui les persones que estan en aquesta llista d’espera. Vull 
dir, que hi ha com molts interrogants afegits, no?, que a nosaltres ens hauria agradat 
veure una miqueta més desgranats.

Però, bé, entenem que el sentit de la proposta de resolució és recordar que aquest 
tema encara està pendent, que el tema de la gestió de les persones grans a Terrassa  
és una demanda històrica que es continua sense atendre i, per tant, nosaltres ens abs-
tindrem en aquesta proposta. 

Però torno a insistir que seria molt útil saber el resultat de les esmenes i les trans-
accions abans de fer les intervencions. I, si han de canviar el Reglament, doncs, tre-
ballem per canviar el Reglament i ser més efectius en la gestió del temps.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Seguidament, Catalunya en Comú Podem, amb la dipu-
tada Jessica González. Endavant.
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Jessica González Herrera

Sí; gràcies, presidenta. Bé, fer esment que la proposta de resolució, que va ser 
aprovada en aquesta comissió l’any 2016 i que precisament parlava d’aquesta de-
manda per part de professionals i per part de veïnes del barri de Sant Pere Nord  
de Terrassa, la va presentar el nostre grup parlamentari, tot i haver estat aprovada i 
quatre mesos després d’haver estat constituïda la comissió que estudiava la viabilitat 
de compliment d’aquesta resolució.

Doncs ens trobem un altre cop en un moment en el qual ara, amb la pandèmia, 
evidentment s’entén que hi ha hagut una reconfiguració de necessitats en general a 
nivell del món sociosanitari i d’aquest tipus d’equipaments, però el que volem, tam-
bé, és un compromís per part del Govern. S’entén que això s’ha de replantejar, s’en-
tén que, malgrat estar inclòs als pressupostos i malgrat haver adquirit el compromís, 
doncs, no es va fer i tampoc sabem aquesta replanificació quan la tindrem.

Llavors, evidentment, nosaltres votarem a favor d’aquesta resolució un cop més, 
i és una vergonya que haguem de votar-la un altre cop. I entenent que hi ha aquest 
replantejament, ens agradaria saber per quan, perquè amb aquesta excusa de que 
hem de veure, hem de veure, hem de veure, podem arribar a no tenir res un altre cop 
d’aquí a tres, quatre anys, que és el que està passant ara mateix. 

Així que, bé, el que demanem és un compromís i, en aquest cas, votarem a favor 
de la proposta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. A continuació, el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
amb el diputat Joan García. Endavant.

Joan García González

Sí, presidenta. Aquesta PR, aquesta proposta de resolució, és un altre clàssic. Al 
Parlament hi ha una sèrie de clàssics que es van repetint, i els que hem passat per 
alguna altra legislatura, en aquest cas dues anteriors, ja hem sentit el mateix debat 
una vegada i una altra. I, de fet, quan un parla amb el grup municipal corresponent, 
en aquest cas el grup municipal de Ciutadans a Terrassa, també ens expliquen el 
mateix: que estan farts d’aprovar mocions als seus plens per demanar que es fa-
cin aquests equipaments i que no es facin. I estem parlant de quinze anys de retard 
d’una residència pública. 

Després parlem sobre la col·laboració publicoprivada, no?, de les residències. 
Doncs sort que existeix, perquè, si no, no sé què faríem. Doncs, bé, no es podria 
donar el servei que s’ha de donar. Per tant, el discurs va per un costat i, després, la 
realitat és una altra. 

És una vergonya –directament és una vergonya– que passi això amb residèn-
cies després d’una pandèmia i que estem quinze anys..., quan el propi grup, el propi 
Ajuntament de Terrassa ha donat o ha cedit, o va cedir en el seu moment, el sòl per 
construir aquesta residència. Per tant, l’únic que s’ha de fer és dedicar els recursos 
adequats per fer i construir aquesta residència.

I jo encara m’hi sumaré més. I ja que soc sabadellenc i això va de Terrassa, 
doncs, he de parlar també de la meva ciutat. I recordem que a Terrassa hi ha una re-
sidència pública –només hi ha una residència–, però és que a Sabadell no hi ha cap 
residència pública. Per tant, a les dues ciutats –que recordem que són 450.000 habi-
tants, si sumem les dues–, només hi ha una residència pública a Terrassa –només hi 
ha una residència. Si això no és una vergonya, si aquesta realitat no ens avergonyeix, 
quan hi ha una altra residència també prevista al sud de Sabadell, que és la Resi-
dència Sud, que no s’ha construït i que també porta pràcticament una dècada, o més 
d’una dècada, esperant que la Generalitat es posi a treballar, doncs, bé, crec que no 
s’ha de dir o no tenim molt més a dir.

Ens sumarem, evidentment, a aquesta reivindicació històrica. Espero que el clàs-
sic deixi de ser-ho, però crec i em temo que no serà possible. Jo esperaria que sí que 
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ho fos, però crec que no hi ha una voluntat per part del Govern de solucionar aquest 
tipus de construccions o, diguéssim, d’herències que es van acumulant govern rere 
govern, i pel camí es van quedant persones, que al final són les que importen, que 
són les que haurien de tenir aquests serveis. 

Per tant, hi votarem a favor.
Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per últim torn, pel Grup Mixt, la diputada Eva Parera.

Eva Parera i Escrichs

Gràcies, presidenta. Jo, la veritat és que haig de reconèixer que he al·lucinat una 
mica (l’oradora riu) amb el debat, perquè jo no estava aquí el 2016 i, per tant, sen-
tir parlar d’una cosa que està aprovada fa tants anys, doncs, em sembla que lo dels 
quatre mesos com que no ho tinguem, com perquè no es compleix gaire, no? Ja  
veig que va a ser que no.

Però és que encara més al·lucinant em sembla l’esmena que presenten els grups 
que donen suport al Govern, perquè és que, és clar, una cosa que estava aprovada el 
2016 ara ens diuen que l’han de considerar. Doncs, francament, no presentin una es-
mena, votin en contra directament i vagin una mica més de cara, perquè és evident 
que vostès no volen votar a favor d’aquesta proposta de resolució, no volen com-
prometre’s a fer això. És una evidència, em sembla a mi, per l’esmena. Però és que,  
a més a més, tampoc sembla que tinguin clar on l’emplaçaran perquè els hi eliminen 
l’emplaçament. O sigui, primer no tenen clar ni si la volen fer i després tampoc tenen 
clar, si la volen fer, on la posaran.

Jo, la veritat és que, bé, francament, no sé què estem debatent. Jo, més enllà, de-
manaria..., seria molt més efectiu fer una roda de premsa demanant el compliment 
d’una cosa que està aprovada que no tornar a obrir un debat amb unes esmenes que 
clarament mostren la voluntat. Sí que en traiem una conclusió: el Govern no pensa 
fer-ho. Jo tampoc els hi..., encara que quedi aprovat això, no posaria gaires il·lusions 
en el tema. 

En qualsevol cas, el nostre vot serà favorable.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al torn de rèplica del grup proposant, amb 
la diputada Eva Candela. Endavant.

Eva Candela Lopez

Sí; gràcies, presidenta. Bé, l’esmena que han presentat els grups parlamentaris 
que donen suport al Govern no l’acceptem. No l’acceptem perquè la paraula «consi-
derar»..., «considerar»... A veure, un «considera» quan porta anys governant i té un 
compromís de fa tants anys..., el «considera» l’ha estat treballant durant tots aquests 
anys, perquè no són nous, ara, en aquest Govern. Si ara han de reconsiderar si és a 
Terrassa, si és a Sant Pere Nord, si quin sistema tindrem..., escoltin, porten molts 
anys havent de fer aquesta feina, ja haurien d’haver-ho reconsiderat llavors i fer algu-
na proposta a l’Ajuntament i a les entitats que s’han cansat de reclamar-ho. Per tant, 
aquesta esmena no l’acceptarem.

Que hem de reconsiderar tot el sistema? Segurament, que l’hem de reconsiderar, 
però probablement no és en aquest lloc ni en aquesta ciutat on s’ha de reconsiderar, 
perquè, per molt que reconsiderem com hem de tractar les persones grans, a Terras-
sa hi ha un dèficit de places públiques que és abismal comparat amb altres ciutats. 
I remetin-se al pacte de govern que vostès han fet, també. De totes les mesures que 
diuen que faran per a gent gran i l’autonomia personal, entre elles, hi ha la creació 
de places públiques.
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I, senyora diputada de la CUP, estan donant suport a aquest Govern, i potser li 
tornaran a donar suport quan aprovi els pressupostos, que està incomplint moltís-
simes de les coses a què s’estan comprometent amb tots els pactes que tenen. Vull 
dir, que a mi només em queda, doncs, traslladar a les entitats que porten tant temps 
demanant-ho, traslladar-ho a la Comissió per a les Residències Públiques, que aquí 
sortim amb una abstenció dels grups parlamentaris que donen suport al Govern més 
la Candidatura d’Unitat Popular, que sortim amb una abstenció i que no sabem què 
dir-los més, perquè ara sortim d’aquí que ja no sabem ni si es farà una residència a 
Terrassa i ni si serà al barri de Sant Pere Nord. Sortim, la veritat, molt pitjor de lo 
que estàvem en la legislatura passada.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Com que aquesta proposta de resolució té un únic punt, procediríem a la votació. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Tindríem 8 vots a favor –Partit Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamen-

tari de VOX, En Comú Podem, Ciutadans i Grup Mixt– i 9 abstencions –Esquerra 
Republicana, Junts per Catalunya i Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar. 

Queda aprovada.
Sí, fer un aclariment final, perquè hem parlat de que..., és cert que el Reglament 

–potser no m’he explicat abans, eh?– determina el procediment a seguir pel que fa 
al tràmit de les propostes de resolució respecte al debat que s’ha generat pel tema 
de les esmenes, però aclarir que els diputats poden avançar la informació quan in-
tervinguin. Vull dir, no està prohibit. Vull dir, que, si és millor per al funcionament 
i el debat de la comissió, si enriqueix el debat i és positiu, cap problema amb que 
puguin avançar... Vull dir, que abans he dit allò del Reglament perquè és així que ho 
determina, però es pot fer.

I ara sí que us dono vacances de veritat. (Rialles.) I lo contents que vau marxar 
l’altre dia! (Rialles.)

Ara sí, bones vacances a tothom i aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i set minuts.
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	Proposta d’audiència en comissió de la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00271/13

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Ajuntament de Salt amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00284/13

	Proposta d’audiència en ponència de Glòria Rubio Casas, exregidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00304/13

	Proposta d’audiència en comissió de l’alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i presidenta de l’ens Habitatge Metròpolis Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per f
	352-00272/13

	Proposta d’audiència en ponència de Jordi Bosch Meda, redactor del pla territorial sectorial d’habitatge i cap del Servei d’Habitatge, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00283/13

	Propostes d’audiència
	352-00263/13 i 352-00276/13

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00288/13

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00290/13

	Propostes d’audiència
	352-00269/13 i 352-00273/13

	Propostes d’audiència
	352-00289/13 i 352-00300/13

	Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00291/13

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Clos i Matheu, president de l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (Asval), amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00297/13

	Propostes d’audiència
	352-00267/13 i 352-00280/13

	Propostes d’audiència
	352-00285/13 i 352-00299/13

	Proposta d’audiència en ponència de Vicente Pérez Daudí, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00286/13

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Manuel Abril Campoy, professor titular de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00287/13

	Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Jover Armengol, economista especialista en anàlisi del mercat immobiliari, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	352-00294/13

	Propostes d’audiència
	352-00295/13 i 352-00298/13

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Raya, catedràtic del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, Departament d’Economia i Empresa, amb relació a la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitaci
	352-00302/13

	Proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional
	202-00005/13

	Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Drets Socials sobre les mesures adoptades per al garantiment dels drets bàsics dels infants i llurs famílies durant el període de les vacances escolars
	354-00029/13

	Sol·licitud de compareixença d’Esperança Esteve, directora de la Fundació Ajuda i Esperança, perquè informi sobre el balanç de les actuacions del telèfon de l’esperança i el de prevenció del suïcidi
	356-00075/13

	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’un pacte català contra la pobresa infantil
	250-00024/13

	Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de persones en situació de soledat no desitjada
	250-00042/13

	Proposta de resolució sobre el pagament dels deutes pendents als centres residencials i la reducció de les llistes d’espera
	250-00043/13

	Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord, de Terrassa
	250-00044/13


