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Sessió 25 de la CASF

La sessió de la Comissió d’Afers Socials i Famílies (CASF) s’obre a les deu del matí i sis 

minuts. Presideix Magda Casamitjana i Aguilà, acompanyada de la vicepresidenta, Elisa-

beth Valencia Mimbrero; de la secretària, M. Assumpció Laïlla i Jou, i del secretari en fun-

cions, Chakir el Homrani Lesfar. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Germà Bel Queralt, Anna Caula i Paretas, Anna Figueras i 

Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, Josep Maria Forné i Febrer, David Rodríguez i González, 

Alba Vergés i Bosch i Montserrat Vilella Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Noemí de la 

Calle Sifré, Lorena Roldán Suárez i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; As-

sumpta Escarp Gibert i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialista; Gemma Lienas Massot 

i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa i Marisa 

Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Gabriela Serra Frediani, pel G. P. de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bas-

sa i Coll, acompanyada del secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies i Riumalló.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions aparegudes amb relació a la Direcció 

General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (tram. 355-00079/11). Consellera del Depar-

tament de Treball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions relatives a les fundacions del tercer sec-

tor social que paguen lloguers excessius a empreses participades per elles mateixes (tram. 

355-00080/11). Comissió d’Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

3. Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de l’import de les 

prestacions per dependència (tram. 250-01007/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació (text presentat: BOPC 406, 36).

4. Sol·licitud de compareixença de Joan González, representant de l’Associació Ca-

talana Nabiu, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè expliqui les activitats 

d’aquesta associació (tram. 356-00703/11). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans, Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, Marta Ribas Frías, 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez Costa, del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Familiars de 

les Residències per a la Gent Gran Mossèn Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran 

Oriola i Molí davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació 

de les residències per a gent gran de Barcelona (tram. 356-00715/11). Raúl Moreno Mon-

taña, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran de Bar-

celona davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació de les 

residències per a gent gran de Barcelona (tram. 356-00716/11). Raúl Moreno Montaña, del 

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

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Re-

cursos Assistencials davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè presenti l’Infor-

me econòmic i social ACRA 2016 (tram. 356-00719/11). Anna Figueras i Ibàñez, del Grup 

Parlamentari de Junts pel Sí, Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, Marta Ribas Frías, del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya, Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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La presidenta

Bé, doncs, molt bon dia. S’obre la sessió.
Primer de tot, abans de començar, algun grup vol comunicar alguna substitució 

per a aquesta sessió?

Raúl Moreno Montaña

Sí, presidenta. Substitueix la diputada Assumpta Escarp a la diputada Eva Gra-
nados.

La presidenta

Moltes gràcies. Alguna substitució? (Pausa.) Sí?

Gemma Lienas Massot

No, jo no tinc substitució, però després...

La presidenta

Substitucions? (Pausa.) Alguna substitució més?

Noemí de la Calle Sifré

Sí, la diputada Laura Vílchez substitueix Carmen de Rivera.

La presidenta

Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves  
amb trastorn de l’espectre autista (continuació)

250-01035/11

Bé, doncs, passat això, la senyora Lienas, la diputada Gemma Lienas em demana 
la paraula. Per què em demana la paraula?

Gemma Lienas Massot

Per aclariments, perquè l’última sessió es va acabar que el senyor Raúl Moreno 
va fer un comentari d’un full que jo li he entregat d’una declaració que s’havia fet a 
l’ajuntament, i la senyora Lorena... –no em recordo del cognom (algú diu: «Roldán»)–, 
Roldán també va abundar en aquesta idea de que no era cert el que jo estava dient.

Aleshores jo vull deixar constància de que sí, de que devia ser un error d’ells al mi-
rar-ho, però sí que la declaració de l’ajuntament fa referència a l’ús de... Diu: «Equips 
multidisciplinaris amb relació a TEA, que treballin sota els criteris de les guies inter-
nacionals de bones pràctiques basades en evidència científica.» Vull que consti que sí 
que l’ajuntament va votar a favor d’això i hi van votar socialistes i hi va votar Ciuta-
dans, encara que després Ciutadans i Socialistes hi van votar en contra aquí, al Par-
lament.

Moltes gràcies.

La presidenta

D’acord, doncs, l’aclariment fet. Senyor Raúl Moreno, vol vostè la paraula per 
aquest tema?

Raúl Moreno Montaña

Sí, per al·lusions; breument, presidenta. Dir que, efectivament, va ser un error. Lla 
declaració de Barcelona posa el que ha explicat la diputada Gemma Lienas. Tot i així, 
nosaltres, com a grup parlamentari, en coherència amb el que hem votat en aquest 
Parlament, refermem la nostra contrarietat a que el Parlament, i en aquest cas el po-
der legislatiu, digui o assessori els professionals quins són els tractaments adequats 
per a les persones que tenen TDA. Hi insisteixo, creiem que hem d’intentar que les per-
sones tinguin tots els serveis, més enllà del que recomanin unes guies o unes altres.

Gràcies.
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La presidenta

D’acord, moltes gràcies.
Doncs, si els sembla, faríem una alteració de l’ordre del dia. Votaríem ara les sol-

licituds de compareixença i després faríem entrar la consellera.
(La presidenta dona la paraula a Noemí de la Calle Sifré.)

Noemí de la Calle Sifré

Sol·licitem posposar el punt número 3 per a la propera comissió, perquè no hi 
és ara mateix la diputada que... (Fernando Sánchez Costa diu: «No lo retiras.») No.

La presidenta

D’acord. Doncs, en prenem nota i, per tant, el punt número 3 queda posposat per 
a la propera comissió.

Sol·licitud de compareixença de Joan González, representant  
de l’Associació Catalana Nabiu, perquè expliqui les activitats  
d’aquesta associació

356-00703/11 

Passarem, doncs, així al punt número 4, que és la sol·licitud de compareixença 
de Joan González, representant de l’Associació Catalana Nabiu, davant d’aquesta 
comissió perquè expliqui les activitats d’aquesta associació. Veig que hi ha..., que 
són tots els grups parlamentaris qui fan la proposta. Cal alguna explicació? (Pausa.) 
Passem a votació? (Pausa.)

Vots a favor de la proposta?
Bé, doncs, per unanimitat.
Moltes gràcies.
(Anna Figueras i Ibàñez entra a la sala.)
Benvinguda, senyora Figueras. Només fer-li saber que la proposta de resolució 

ha quedat posposada per a la propera comissió i hem alterat l’ordre del dia. I, per 
tant, ara estem votant les sol·licituds de compareixença, per després poder escoltar 
la consellera.

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a la situació de les 
residències per a gent gran de Barcelona

356-00715/11 i 356-00716/11

Passem al punt número 5, que és la sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Coordinadora de Familiars de les Residències per a la Gent Gran Mossèn 
Vidal i Aunós, Alchemika, Bon Pastor, Bertran Oriola i Molí davant d’aquesta co-
missió perquè informi sobre la situació de les residències per a la gent gran. El Grup 
Parlamentari Socialista és qui fa la proposta. Vol vostè la paraula?

Raúl Moreno Montaña

Sí, presidenta. A més a més, jo..., aquesta explicació val per al punt 5 i el punt 6. 
És a dir, es tracta de poder fer i a poder ser, si és conjuntament, millor, el mateix dia 
una sessió en la qual aquestes dues compareixences puguin venir, perquè es tracta 
d’una preocupació existent a la ciutat de Barcelona, quant al funcionament d’algunes 
de les seves residències.

Parlem, en aquest cas, d’aquestes cinc residències, que ja van tenir lloc també en 
un cert debat al Ple del Parlament, al passat Ple, i, per tant, que els familiars puguin 
venir a explicar quines són les queixes, les situacions que es troben. No és tant un 
tema, diguem-ne, particular, perquè el que faran, diguem-ne, és un resum de quina 
és la situació de moltes residències, unes quantes, que a més a més estan gestionades 
per la mateixa empresa.
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I, per altra banda, el punt 6 el que ve és a donar una visió encara més general del 
Consell de la Gent Gran de Barcelona amb relació als problemes que es poden tro-
bar les persones grans en els centres residencials.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol la paraula? (Pausa.)
Cal votar-ho? Bé, votem el 5 i el 6 conjuntament. Sí? (Pausa.)
Vots a favor de la proposta?
També s’aprova per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Catalana de Recursos Assistencials perquè presenti l’Informe econòmic  
i social ACRA 2016

356-00719/11

I passem al punt número 7, que és la sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials davant aquesta comis-
sió perquè presenti l’Informe econòmic i social ACRA 2016, que també avalem i 
presentem tots els grups parlamentaris.

Algun aclariment? (Pausa.) No? (Pausa.)
Vots a favor de la proposta?
Bé, doncs, s’aprova per unanimitat.
I, per tant... Moltes gràcies.
Passem, ara, al punt número 1 i fem entrar la consellera, si us plau.

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

La presidenta

Bé, doncs, si els sembla, reprenem la sessió.

Sessions informatives amb la consellera de Treball, Afers Socials  
i Famílies sobre les informacions aparegudes amb relació a la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i sobre les informacions 
relatives a les fundacions del tercer sector social que paguen lloguers 
excessius a empreses participades per elles mateixes

355-00079/11 i 355-00080/11

Molt bon dia, consellera; molt bon dia, senyor Iglesies. Disculpin aquest petit re-
tard, però hem avançat l’ordre del dia i així estem tots més còmodes per continuar 
i escoltar-la.

Avui el punt 1 és la sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies 
amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions apa-
regudes amb relació a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

La consellera té un temps de trenta minuts per fer les seves explicacions, flexible, 
i els diputats, cada representant dels grups parlamentaris després tindrà, com sem-
pre, el torn de paraula durant un quart d’hora, també flexible, per després tornar una 
altra vegada la consellera a fer el seu torn d’explicacions o d’aclariments.

(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.) Senyor Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Un..., l’ordre, presidenta. Els dos punts els faran, per tant, conjuntament? Les 
dues compareixences van conjuntes, entenc. Sí?

La presidenta

Sí? (Pausa.) És a dir...
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Raúl Moreno Montaña

Són els mateixos...

La presidenta

...la sessió informativa amb la consellera de Treball sobre les informacions relati-
ves a les fundacions del tercer sector social que paguen lloguers excessius a empre-
ses participades per elles mateixes, eh? Les dues alhora? (Veus de fons.) Bé, doncs, 
així farem les dues alhora, eh?

Molt bé, doncs. Consellera, quan vulgui, pot començar.
Moltes gràcies.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies (Dolors Bassa i Coll)

Sí; bon dia. Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, volia dir que comparec a peti-
ció pròpia, una sessió informativa demanada el mateix dia 14 de juny, perquè passés, 
doncs, en aquesta..., malgrat Catalunya Sí que es Pot també ho va demanar poste-
riorment. Per tant, volia deixar-ho...

Dir-vos, per si algú alguna vegada diu que no venim a explicar les coses, que he 
comparegut jo mateixa nou vegades en sessió informativa, i d’aquestes, cinc han si-
gut a petició pròpia, i que, com els alts càrrecs del departament que encapçalo, hem 
comparegut trenta-vuit vegades. A més a més, hem contestat quaranta-nou pregun-
tes orals en aquesta mateixa comissió. I això m’agrada poder-ho dir per endavant, 
perquè quan vaig comparèixer la primera vegada sabeu que vaig dir que «màxima 
transparència» i que explicaríem sempre tot el que tinguéssim al nostre abast.

Primer de tot, voldria emmarcar la compareixença explicant que, per nosaltres, 
el repte de treball de les polítiques públiques d’infància i adolescència és un repte 
compartit amb tots els actors públics, socials i privats del nostre país. Les respon-
sabilitats, per tant, són compartides a tots nivells. I l’objectiu és, sobretot, garantir 
la permanència de la continuïtat de les trajectòries vitals de tots els infants i adoles-
cents, els que tenim en el sistema i els que protegim a Catalunya.

Des de la reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
hem apostat per un canvi de model amb relació a la infància i a l’adolescència. Des 
d’un primer moment vam dir que garantir el dret dels infants a viure en família seria 
una prioritat; garantir les polítiques de prevenció, participació, protecció, promoció 
dels drets i provisió també.

Ho he dit diverses vegades: sempre estem atenent uns 6.900 infants, en aquests 
moments 6.948 infants o adolescents, i d’aquests, més de la meitat estan amb família 
extensa, aliena o acollidora.

El sistema de protecció actualment compta amb 54 EAIA; 19 centres d’acollida, 
per tant, 532 places; 97 CRAE, amb 1.845 places, i 12 cases d’infants, amb 122 pla-
ces. I hem posat en marxa, que ja ho hem explicat reiteradament des de cada terri-
tori en especial, un pla de xoc per poder desenvolupar més places. De manera que 
l’anem desenvolupant progressivament, amb una planificació fins al 2019.

És una inversió, per exemple, en els llocs on ja tenim..., en els CRAE, a les ca-
ses d’infància, a tots els centres d’acollida, per tant, a la millora de les trenta-quatre 
infraestructures pròpies, que acullen centres de tot tipus, on invertim 2,8 milions 
d’euros repartits territorialment per demarcacions; la creació de vint-i-dos nous 
CRAE, seguint el model màxim de deu places per a quatre a setze anys, amb habi-
tacions individuals o dobles i amb vocació d’integració comunitària.

Tots els CRAE segueixen el Programa marc de centres de residència que vam 
publicar aquest gener del 2017, que vam estar confeccionant durant tot el 2016, po-
sant les noves exigències contractuals, marcades per la DGAIA. I en aquests mo-
ments treballem en el nou, amb aquesta addenda en el Programa marc de centres, 
exclusiu per a CREI. El del gener del 2017 dir que va ser consensuat amb tots els 
col·legis de professionals i ja va estar publicat al DOGC, i ara ho hem iniciat ja per 
als centres d’acollida.



DSPC-C 502
19 de juliol de 2017

Sessió 25 de la CASF  8

Per tant, ja tenim CRAE, tenim CREI, i ara hem iniciat amb els centres d’aco-
llida amb el consorci, amb tots els professionals per poder continuar, doncs, amb 
aquesta posada en marxa d’aquest programa marc, que es centri sobretot com han 
de ser i quina és la principal planificació, que no ho teníem.

Per tant, la DGAIA ha iniciat aquest grup de treball i el tindrem acabat a finals 
d’aquest any. Ja no quedarà cap més centre per poder emmarcar en aquest progra-
ma, on es digui clarament quin és l’objectiu, que l’objectiu a partir de l’observació, 
el diagnòstic..., la guarda i l’educació en les situacions d’urgència en cada moment.

Hem desenvolupat un nou model de servei d’intervenció socioeducativa, els SIS 
no residencials per a infants i adolescents, i aquest model l’hem fet junt amb la Fe-
deració de Municipis, l’associació i Fedaia.

Hem donat impuls als espais de visites supervisades –Manresa, Vic, Girona, 
Tortosa i Gavà–, els EVIA. Era un tema que quedava pendent. Des del Parlament 
havia sortit diverses vegades, que deia «la necessitat de recollir aquests punts de tro-
bada i que puguin ser realment trobades directes amb les famílies biològiques». Per 
tant, ho hem anat tirant endavant.

També l’equip de diagnòstic ambulatori per als casos de zero a sis anys, que és 
una prioritat. Sabeu que des d’un inici vam dir que la prioritat era que els nens de 
zero a sis anys que teníem institucionalitzats poguessin sortir de les institucions i, 
per tant, poguessin anar amb famílies d’acollida, i així hi hem estat treballant.

Hem implementat la comissió de tuteles, també un tema molt debatut entre la 
gent que treballa en el món de la infància. I, per tant, vetllarà aquesta comissió per 
tal que totes les resolucions de tutela passin per una comissió de validació. Està for-
mada per expedients interdisciplinaris, presidida per un funcionari públic, i aquí es 
revisaran totes les adjudicacions de tutela dels infants.

També hem avançat en el servei d’atenció a les víctimes d’abús sexual. Actual-
ment ja es troba en funcionament en totes les demarcacions –com a mínim, hi ha un 
psicòleg– i s’hi destina 150.000 euros directament. També el servei d’acompanya-
ment a les persones joves. L’objectiu, per tant, és promoure la integració laboral, la 
independència, l’emancipació i l’autonomia de les persones joves tutelades i extu-
telades d’entre setze i vint anys. I us convido a tots els que sou avui..., avui mateix 
donem els premis i el reconeixement a tots aquells que han acabat el grau superior, 
en el Palau Macaya aquesta tarda. Per tant, us convido a tots els diputats i diputades 
que esteu aquí perquè veieu l’èxit de la gent que surt de programes, que surten de 
programes d’extutelats, i on poden fer la seva emancipació o continuar en el món 
universitari, que sovint aquestes coses no les veiem i que també existeixen. I dona la 
casualitat que avui a la tarda és el dia que es fa el reconeixement.

L’altre punt que hem desenvolupat és promoure l’acolliment familiar per assolir 
que cap infant menor de sis anys visqui en un centre. Sabeu que hem començat una 
campanya de sensibilització, «Tu pots ser la família que està esperant», que apel·la a 
totes les famílies que estiguin capacitades. I amb l’anunci d’un conjunt de mesures 
d’acció positiva que afavoreixin avantatges per a aquelles famílies que tenen acolli-
ment; per tant, per als infants tutelats, però també per a les seves famílies.

Per exemple, al «Respir», els complements..., que arriba a una inversió d’1,7 mi-
lions d’euros per donar nova franja de complements per infants amb un grau de dis-
capacitat d’entre el 45 i 64, tema que crèiem que era important perquè les famílies 
puguin fer una bona cura, i, per tant, puguin tenir aquests infants a casa. Però tam-
bé una inversió de 237 milions d’euros, amb un increment que representa el 10 per 
cent per al desplegament de la llei, per a la detecció i la protecció de maltractaments 
–ahir mateix vam aprovar a Govern també un protocol des d’Infància, Ensenyament 
i tots els altres departaments, per tant, que ho reguli Presidència, per tot el tema de 
detecció de maltractaments–; noves places residencials, que ja hem anat comentant; 
millora del finançament als serveis prestats pels ens locals en el contracte progra-
ma, i nous serveis.
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Una de les coses que volia destacar, i jo crec que aquí és important poder-la ex-
plicar, és la important gestió que estem fent al voltant del sistema de protecció per 
als infants, per als nois i noies menors no acompanyats. Al llarg del 2007 han acce-
dit al sistema 565 joves no acompanyats. Durant el 2016 en varen arribar 684, el que 
representa un augment el 2016 envers el 2015 del 99,2 per cent d’arribada. Per tant, 
podeu entendre que la gestió d’aquests números és complicada. No tenim la quanti-
tat d’espais ni la quantitat de llocs suficient per tenir tot l’entorn de cada un dels jo-
ves la individualització quan arriben. I l’altre problema que tenim és que ha canviat 
molt l’edat i el perfil dels joves. En aquests moments la gran majoria, el 77 per cent 
és entre setze i disset anys.

Per tant, els menors no acompanyats que arriben a Catalunya des de l’any passat 
tenen un perfil totalment diferent dels que arribaven abans del 2014.

Aquí treballem; treballem per com podem fer un canvi en la mateixa manera que 
varen fer els països nòrdics a l’època que els va passar. Hem estat tant el secretari 
com jo mateixa, fa tres setmanes, en un congrés de serveis socials europeus on el 
tema a destacar és de quina manera es feien els canvis quan hi havia una migració 
directa, progressiva amb menors. I intentarem portar a terme el que ja contàvem, 
que és fer primer un acolliment; un acolliment que permeti que aquests nois no 
estiguin en centres on hi hagin molts menors, per tant, que les edats més o menys 
siguin les mateixes. Si els nois que ens arriben de setze a disset anys entren en un 
CRAE amb els que en tenen catorze els perfils són molt diferents, ens canvia total-
ment el sistema de protecció. I el que hem fet de moment és fer un contracte d’emer-
gència de cent places per a diferents entitats que ens ho portaran endavant, per fer 
centres d’acollida, unitats d’acollida individuals per a aquests nois, per fer primer 
una bona acollida, una bona explicació i una bona intervenció. En el moment que 
arriben poder veure el perfil cada un dels que té, perquè llavors puguin entrar en el 
sistema d’acollida general que tenim.

Llavors, jo crec que aquest tema és responsabilitat no de la DGAIA, com tor-
no a dir, que és un tema progressiu de migració, i, per tant, ho hem de tractar com 
un repte de país. Llavors, podem fer mesures d’inici, però també ens haurem de 
plantejar com ho tractem, què passa, perquè més enllà del que explico, del que ha 
passat aquest 2016 i aquest 2015 i de com ho hem anat solucionant, tenim un tema, 
que veiem que cada vegada més el boom dels infants al Marroc va ser precisament 
aquests anys. Per tant, això que està passant aquest 2015 i 16 vindrà més anys enrere.

Sabeu, i ho vaig dir en el Parlament, que ens venien nois i noies que venien d’al-
tres comunitats. En aquests moments, que hem estat en contacte sempre amb con-
sellers d’altres comunitats, comença a passar a totes les comunitats. Vull dir, al País 
Basc no n’hi havia hagut mai i ara els arriben nois i noies menors no acompanyats; 
a Andalusia se’ls ha doblat aquest any també menors no acompanyats; a les Balears 
també els n’estan arribant. Estem demanant una mesura de coordinació. També hem 
estat parlant amb el cònsol del Marroc, a veure com ho podem fer, com podem fer 
més programes de cooperació al Marroc perquè no hagin de venir, però sabem que 
als processos migratoris no es poden posar barreres, i, per tant, seran ben acollits, 
però sí que ho tractarem com un tema de migració i un tema d’acolliment.

Dit això, que jo crec que era el marc que volíem explicar abans amb relació a 
les empreses del tercer sector que operen al sistema de protecció, volia explicar que 
hi ha un seguit d’actors públics i socials que intervenen en el sistema. Són funda-
cions, són entitats, són cooperatives. En definitiva, organitzacions del tercer sector 
que treballen per donar resposta a les necessitats socials del nostre país i han estat 
sempre... Històricament, el sistema de protecció català està basat en institucions bà-
sicament privades –abans religioses, actualment molt poques n’hi ha de religioses–; 
publicoprivades, com, per exemple, entitats i fundacions que són de diputacions i 
altres entitats, o recursos purament públics, que s’ha de dir que són una petita part, 
com ha sigut sempre. Aquestes entitats col·laboren amb el departament des dels anys 
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noranta, que es va establir la gestió d’aquest tipus de recurs que aniria a càrrec del 
tercer sector social. I és a partir del 2003 que el sector inicia la professionalització i 
la contractació per concerts amb les entitats socials.

Totes elles són entitats amb tradició de servei, amb missió social clarament mar-
cada, tant en el que hi ha en els seus estatuts, que s’han revisat tots, com en els seus 
objectius. Des d’aquest moment, per tant, l’Administració jo puc dir que ha trobat 
entitats com a aliats socials per poder millorar el sistema i el model assistencial, 
perquè passar d’aquest model assistencial a convertir-lo en model socioeducatiu és el 
que ens interessa. I, per tant, hem estat treballant amb elles i amb cada una perquè 
puguem revertir aquest tema, que les que quedaven, que encara eren assitencialistes, 
passessin directament a socioeducatives.

Actualment, al Parlament esteu treballant amb la Llei de concertació pública, una 
nova eina que servirà per millorar encara més aquest sector de la infància i l’adoles-
cència. A DGAIA, des del 2003, un més, un menys, depèn de l’any, però es treballa 
amb uns dos-cents proveïdors diferents. Tota la DGAIA. Puc dir els noms, si voleu, 
us podem passar els noms de tots els que són. I les característiques dels serveis que 
han de desenvolupar requereix una capacitat de coneixement específic del sector, i 
això ho hem comprovat quan hem tingut algun cas d’emergència, que sempre hem de 
tenir els mateixos proveïdors, perquè són els que s’han dedicat en el sector, els que 
han pogut desenvolupar aquesta capacitat de coneixement específic del sector. I, per 
tant, és aquest àmbit en el que hem de treballar.

Actualment, el mercat de proveïment de serveis en l’àmbit de la protecció de la 
infància consta –o sigui, una cosa és DGAIA, amb dos-cents proveïdors, i l’altra és 
l’àmbit de protecció de la infància– de cinquanta operadors. Amb aquests cinquanta 
operem amb diferents quantitats. Puc parlar d’algunes: per exemple, l’Associació Llar 
Trobada, on són 26.000 euros el que hi destinem; la Fundació Privada Resilis, amb 
11 milions; o la fundació Suara, amb més de 6 milions; o Intress, amb 6 milions; o 
una altra de poc, Ventijol, amb 7.500. Amb les cinquanta..., operem amb totes.

La relació, que era l’altre punt que em demanàveu, per tenir les diferents funda-
cions amb el Govern no es regula des de la DGAIA, es regula des del protectorat de 
les fundacions, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departa-
ment de Justícia, que aquest té com a objectiu la verificació de l’activitat de les asso-
ciacions, que estan declarades totes d’utilitat pública, així com vetllar pel correcte 
exercici del dret de la fundació, és a dir, que compleixin les finalitats fundacionals, 
les disposicions legals i els estatuts, que estan regulats pel Codi civil de Catalunya.

Les funcions del protectorat, per tant, són: funció de registre, quantitativament, 
que és la més important que fan; la constitució de noves fundacions; les modifica-
cions dels estatuts; la modificació del patronat; les fusions, les escissions... Per tant, 
qualsevol canvi que hi hagi en una de les entitats proveïdores de les que parlàvem 
han de comunicar-ho al protectorat de fundacions. Hi ha 2.500 fundacions actives i 
són estructures molt complexes cada una d’elles, però les que treballen, tant proveï-
dors de la DGAIA com proveïdors del sistema de protecció, que estarien dintre dels 
proveïdors de DGAIA, passen pel protectorat de fundacions.

També té la funció d’assessorament, per tant, la resolució de consultes escrites. 
Algunes fundacions ens diuen que ho envien directament o ho fan per atenció tele-
fònica i l’atenció directa de la seu del protectorat de patrons, que plantegen dubtes 
en el protectorat o bé passen expedients. També té la funció de control, i quan quel-
com tenen o veuen que no és prou correcta tenen interlocució directa amb el sector, 
i, per tant, copsen tant les preocupacions del sector com al revés, la fiscalització. 
També aquesta funció de supervisió representa revisar els comptes anuals, que és el 
principal mecanisme de supervisió i control que té el protectorat; la tramitació d’au-
toritzacions i verificació de dades contingudes, i la potestat d’inspecció i sanció. La 
potestat sancionadora vull recordar que l’exerceixen des d’aquest any 2016, des del 
gener del 2016.



DSPC-C 502
19 de juliol de 2017

Sessió 25 de la CASF  11 

Per tant, totes aquestes funcions ni la DGAIA, ni la protecció dels infants prò-
piament, ni el departament les tenim. Finalment, també, si s’ha de sol·licitar al jutge 
la intervenció temporal de la fundació també és el protectorat qui ho fa. Amb inde-
pendència d’aquesta actuació, per tant, de tot el que li toca al protectorat de funda-
cions, des del Departament de Treball hem pres tres mesures, que vàrem iniciar a 
finals de l’any passat.

Primer, posar en marxa un estudi independent dels costos dels serveis de la DGAIA,  
per un tema molt clar i molt fàcil d’explicar, per tenir aquesta orientació real dels 
costos que hi ha. Hi havia un estudi del 2006 que era referent a quin cost tenia cada 
un del destí, cada un del que representa la protecció dels infants. Depèn del servei 
que tenia. Del 2006 a ara han canviat molt les coses, han canviat des dels costos 
als serveis, i, per tant, necessitàvem un estudi independent del departament sobre els 
costos del servei.

Però, a més a més, també ens copsava l’atenció que, per una banda, algun sin-
dicat denunciés que una entitat tenia més diners degut a que tenia algun contracte 
amb la DGAIA, i per l’altra banda la federació de les entitats, Fedaia, demani que 
es pagui més perquè els costos són molt baixos i no aconsegueixen els costos reals. 
Per tant, dos temes completament diferents que venen de les mateixes entitats. Ne-
cessitàvem tenir aquest estudi. No està acabat, però ja està encarregat, i, per tant, 
esperem que ens arribi i puguem exercir, doncs, aquesta eina, puguem tenir aquesta 
eina addicional, com a Govern, per verificar quins són els recursos públics que te-
nim, quin és el cost adequat a cada un dels recursos i el que hem de fer.

Segona mesura. Hem estat en relació amb la Direcció General de Contracta-
ció Pública perquè formuli un dictamen amb relació a les fórmules organitzatives i 
associacionisme del sector, per dirimir, si es produeix en un moment donat, un es-
cenari de concurrència i competència d’una forma clara i transparent. Per contra, no 
és així si hi està d’acord la informació de què disposem. Per tant, si en un concurs o 
en una concurrència pública guanya clarament una entitat, queda clar. Si dues enti-
tats queden molt iguals en puntuació, que sigui la Direcció General de Contractació 
Pública la que ens enviï l’informe de quina és la que ha de guanyar.

I també dir-vos que internament hem obert un expedient d’informació reservada 
per analitzar les informacions que van aparèixer d’un sindicat determinat. Dir que 
és un sindicat que no està dintre els centres, per tant..., també ho vull aclarir, però és 
veritat que si surten unes informacions d’un centre relacionades amb una part, amb 
una unitat del departament que encapçalo i el secretari d’Afers Socials n’és res-
ponsable... Vam demanar aquest expedient d’informació reservada per tenir, doncs, 
realment quin és el destí dels recursos públics destinats a la prestació de serveis re-
sidencials per a infants, i tenir clar que aquelles informacions que surten d’algú to-
talment extern a la protecció dels infants i que, per tant, no sé si és possible que algú 
demanés on són els números, o com és..., perquè, en definitiva, és un titular d’algunes 
notícies i prou, però que tinguem aquest expedient d’informació reservada, que pu-
guem determinar exactament què és.

Jo ho deixaria aquí. Si voleu, amb les intervencions aclarirem el que faci falta.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. I, doncs, ara és el torn dels grups parlamentaris. I té 
la paraula, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Laura Vílchez. 
Endavant.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera; gràcies per venir a... Jo pensava que ve-
nia a parlar-nos d’un tema més concret, pel títol que van posar a la compareixença. 
Pensava que concretaríem una mica més el tema que només ha tocat al final. De 
totes maneres, gràcies, perquè aquest tema ens preocupa molt i des de fa molts me-
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sos. Sap vostè que hem intentat vehicular preguntes per diverses vies i no ens n’hem 
sortit gaire. 

El meu grup ha intentat des de l’inici d’aquest any, des del febrer, concretament, 
que el director de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència vingui 
a comparèixer a la Comissió d’Infància perquè pogués explicar-se, perquè pogués ex-
plicar-se sobre aquestes informacions que provenen de fonts diverses, i no només d’un 
sindicat concret, que diu vostè, han estat diversos sindicats, inclús dels majoritaris. 
Però, a part, ens arriben informacions sobre això des de treballadors, els sindicats, 
els col·legis de professionals, associacions sobre el tema de les informacions que han 
sortit al voltant del director de la DGAIA.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Li puc preguntar una cosa?

Laura Vílchez Sánchez

Sí –sí, sí.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Informacions, exactament...

Laura Vílchez Sánchez

Ara l’hi explico –ara l’hi explico. Com li dic, volíem escoltar de primera mà les 
explicacions del director general envers les informacions que sobrevolen les adjudi-
cacions, adjudicacions de contractes a fundacions que gestionen centres residencials.

No ho vam aconseguir en el primer intent, perquè Junts pel Sí ho va tombar, però 
al segon vam aconseguir que la seva compareixença s’aprovés i vam demanar per 
urgència que vingués al juliol. Vostè s’ha avançat i espero, de veritat, que no sigui 
en substitució de, sinó de forma complementària. Però de totes formes vostè, com a 
màxima responsable de l’àrea d’Infància, segurament podrà contestar-nos algunes 
preguntes al respecte.

També crec que no la sorprenc si li dic que nosaltres hem qüestionat molt la 
gestió que s’està duent a terme, des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, del sistema de protecció a Catalunya; que hem estat crítics davant... 
Per nosaltres, la incapacitat de reacció ràpida davant una situació que nosaltres cre-
iem que és insostenible en molts centres residencials que tenen menors tutelats per 
l’Administració. Perquè vostè ens ha explicat moltes coses, però, en realitat, el que 
ens fan arribar és que es nota poc. 

Les famílies d’acollida. Jo li reconec que han fet una campanya fantàstica, però 
sembla que no hem aconseguit veure encara molts resultats. Falten les UCAE. No sé 
si tenen..., jo no he sabut entendre mai o no he sabut veure a vostè una mesura con-
creta per afavorir aquesta captació de famílies especialitzades.

Els plans de centre. Sempre parlen de les places. Però, sincerament, aquest tema 
de les adjudicacions jo no m’ho esperava d’una direcció que no només havia de ser 
transparent, sinó extremament rigorosa i escrupolosa amb tot allò que fa, tenint en 
compte que el que gestiona són vides vulnerables, i que no s’hauria de permetre ni 
una ombra de taca en les persones encarregades de gestionar el benestar d’aquests 
infants.

I les informacions que havien sortit, que han denunciat diversos sindicats, sem-
blava que era de tot, però transparent no.

Primer de tot, ens vam assabentar per la premsa que un alt càrrec que va no-
menar vostè com a director general al nostre parer té un greu conflicte d’interès o 
incompatibilitat amb la gestió que ha de dur a terme precisament pel fet d’estar no-
menat com a director general. Recordem que el senyor Ricard Calvo ha reconegut 
públicament que es troba en situació d’excedència d’un lloc de directiu d’una funda-
ció a la que en principi ara, com a director general, ha d’avaluar i supervisar. 
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Nosaltres creiem que ho havia d’haver informat abans del seu nomenament. Lla-
vors, això l’hi pregunto a vostè, consellera: coneixia vostè aquesta situació en el 
moment del seu nomenament? Jo entenc que sí –i em diu vostè que sí amb el cap–, 
perquè el senyor Calvo era..., són companys de partit a Girona. Però m’agradaria 
que m’expliqués aquest detall: quins van ser els criteris de nomenament, d’aquest 
nomenament, per a aquest nomenament? I si sabia que entraria en situació d’incom-
patibilitat.

Per nosaltres era bastant evident que aquest senyor sembla com que acumula càr-
recs, perquè és regidor a Girona, està en excedència en una fundació, ara és el di-
rector general, i nosaltres enteníem que el més honrat que podia haver fet el senyor 
Calvo era renunciar a aquest càrrec.

Però ja que ho va fer, almenys es podia haver abstingut de participar en qualsevol 
acte que impedís perseguir l’interès general, que era pel que va estar nomenat. I jo 
m’estic referint, consellera, al que sabem ara sobre l’adjudicació de contractes a la 
fundació amb qui ell personalment té la situació d’excedència, i que ell signa perso-
nalment, com es veu aquí (l’oradora mostra un full), en una adjudicació a Fundació 
Acció Social Infància, a FASI, signat pel senyor Ricard Calvo. A més representa 
l’òrgan que ha de donar respostes a consultes tècniques –la Direcció General de la 
Infància i l’Adolescència– de la contractació pública.

Alguns mitjans, els sindicats, com diu vostè, parlen de 20 milions. Algun altre..., 
hem vist alguna xifra en un altre mitjà de comunicació, que parla de 98. No sé si ens 
pot dir vostè la xifra, si la coneix, de quants diners estem parlant, en aquest tipus 
de..., en aquestes adjudicacions.

I no sé si sap vostè que aquests contractes que han estat qüestionats han estat eli-
minats de la web de contractació pública. També li ensenyo aquí la mostra (l’orado-
ra mostra un full), que no pensi que jo parlo per atacar-la o d’algun... No, jo l’hi porto 
aquí, que és que hem intentat buscar aquests contractes i estan eliminats. Sàpiga 
també que els hem demanat, com en una sol·licitud formal, una sol·licitud documental, 
aquests expedients. I, per cert, ja que els tinc aquí els demano que els puguem tenir 
al més aviat possible.

I també teníem informacions –la compareixença que va demanar la senyora Lie nas, 
de Catalunya Sí que es Pot– sobre aquests joguets que pagava aquesta fundació. És 
veritat que van fer declaracions, com diu vostè, dient que és el protectorat el que es-
tava investigant aquest cas, dient que estava investigant aquest cas. Llavors, jo li pre-
guntaria si tenim les conclusions, si s’ha pres alguna mesura correctora al respecte.

Però, més que això, més que totes aquestes coses, que també, el que ens preocu-
pa també és la situació dels centres, la situació d’aquests centres, la supervisió que 
es fa dels centres, que la direcció ha de dur a terme. Jo no ho estic, però jo no sé si 
vostès estan segurs que la direcció general supervisa amb la mateixa intensitat els 
centres que estan gestionats pels seus companys. A veure si em pot contestar vostè, 
si és de la meva mateixa opinió.

Recordi també, per exemple –això ve al cas–, ara fa un any, l’abordatge, per exem-
ple, davant la desarticulació d’una xarxa de pederàstia que va afectar nens tutelats a un 
centre a Tortosa, una xarxa que actuava feia tretze anys, i que gestionava... Aquest 
centre estava gestionat per l’entitat amb la que el director té el conflicte. Tot i així, va 
ser nomenat director i no es va donar aquí tampoc aquesta informació. Que es va fer 
una defensa de la fundació gestora –es va sortir dient que va ser la perícia d’aques-
ta– quan semblava que els Mossos eren qui havien donat la primera veu d’alerta.

És veritat que també ara, avui també sabem que vostès donen les informacions 
quan volen, informen la ciutadania del que volen, quan volen. Doncs, això, conselle-
ra, era un conflicte d’interès, i ni tan sols s’ha abstingut com li he ensenyat, eh?, en 
adjudicar contractes a la fundació amb la que encara avui té relació laboral. 
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Com aquest mes de març, que li he ensenyat el contracte, i almenys reconegui’m 
–reconegui’m–, consellera, que potser no és il·legal, però que és molt lleig, que és 
molt lletja aquesta situació.

Bé, com veig que...

La presidenta

Diputada...

Laura Vílchez Sánchez

...ja se m’ha acabat el temps... Bé, aquestes són les meves preguntes. Jo espero 
tenir respostes més concretes que la seva exposició inicial.

Com ja sap, algun grup ja ha demanat la dimissió d’aquest director general. Nos-
altres vam preferir donar l’oportunitat de que vingués a explicar-se el director, però 
jo, de veritat, li demano que no se’n riguin, de l’oposició, i que aquesta compareixen-
ça del director es pugui substanciar abans de que acabi aquest període de sessions.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el se-
nyor Raúl Moreno, per l’espai de cinc minuts.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, i al secretari general, per la seva assis-
tència avui en aquesta comissió, a petició pròpia, per esclarir alguns dubtes que han 
aparegut en les darreres setmanes als mitjans de comunicació amb relació a la vin-
culació del director general, Ricard Calvo, amb algunes de les empreses que presten 
serveis a la DGAIA. Agrair també el repàs inicial de situació, diguem-ne, que ens 
ha fet la consellera, tot i que esperàvem més concreció amb relació a aquest tema 
per poder parlar, ja que era el motiu i l’objecte fonamental d’aquesta compareixença.

El senyor Ricard Calvo és un professional amb contrastada experiència, amb un 
currículum que es pot consultar a través d’internet de manera absolutament transpa-
rent, on ens indica justament, doncs, la seva relació històrica, des de l’any 2002, amb 
diferents entitats que avui tenen relació amb la DGAIA: des del 95 al 98, amb l’as-
sociació Plataforma Educativa; després, amb la Fundació Plataforma Educativa, de 
la qual ha estat coordinador tècnic; ha estat gerent de la Fundació Resilis, que ges-
tiona més de 34 milions d’euros en aquests moments a la DGAIA, i director adjunt 
de la Fundació Acció Social Infància, FASI, que també manté relació en aquests 
moments amb la DGAIA. I aquestes dades i aquests càrrecs són exactament els que 
el senyor Calvo descriu al seu propi currículum, i, per tant, aquí he volgut agafar-ho, 
perquè no hi hagi problemes, diguem-ne, amb relació a quins càrrecs ocupa o no.

Aquestes setmanes la CGT denuncia que en el darrer any s’han donat 98 milions 
d’euros de contractes de gestió de centres de menors concertats per als propers vuit 
anys a fundacions on va treballar el senyor Calvo. I, clar, tenint en compte que una 
persona és qui és, amb la seva experiència professional anterior, i que pot accedir 
–hi té tot el dret–..., això no li treu cap tipus de professionalitat quan accedeix a un 
càrrec com el de director general de la DGAIA, jo, a priori, no hi veig, diguem-ne, 
el problema, eh? Veuria el problema, i aquí van les preguntes, si el senyor Calvo par-
ticipés en les taules de contractació d’aquestes empreses, cosa que, en principi, pel 
seu càrrec, no hauria de ser així. Voldria preguntar-li si en algun moment ha parti-
cipat en alguna d’aquestes taules de contractació, o ha participat d’alguna manera 
o ha pogut influir d’alguna manera el senyor Calvo en la contractació, de manera 
activa o de manera passiva, de manera directa o de manera indirecta, en la contrac-
tació d’aquestes empreses amb les quals ell ha tingut relació de treball anterior, no? 

Per altra banda, també cal recordar que, tot i que no hi hagi participat directa-
ment, és veritat que des del punt de vista ètic és una mica discutible. Vostès saben 
que els regidors, regidores o fins i tot els càrrecs públics, mentre estem donant la 
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nostra tasca pública, fem la nostra feina, però després tenim dos anys en els quals no 
podem treballar en aquelles empreses amb les quals hem tingut relació contractual o 
hem pogut donar algun tipus de contracte. Aquest és el règim que nosaltres tenim en 
aquests moments, que es fa per esvair qualsevol tipus de dubte, d’algun tipus d’afa-
voriment davant unes empreses, no?

Potser també caldria fer-ho al revés i situar en aquells llocs de responsabilitat 
persones que no hagin tingut directament relació amb algunes de les empreses que 
s’ha contractat. Però com el sector és el que és, i normalment quan un accedeix a un 
càrrec de responsabilitat vol una persona que conegui el sector, justament per po-
der fer les coses millor, i una persona amb coneixement, això ens ha passat sempre, 
eh? Per tant, no és una acusació, ni molt menys, al senyor Calvo, sinó que possible-
ment ens hauríem de mirar o hauríem de fer quelcom que blindés la relació de les 
persones que han treballat en empreses anteriors enfront de l’adjudicació de nous 
contractes.

Voldria preguntar-li també, senyora consellera, qui redacta els plecs de condi-
cions per a les adjudicacions dels centres residencials? Qui és? Si és el mateix depar-
tament, si s’encarreguen fora, si és un departament que està fora del mateix Departa-
ment d’Afers Socials i Famílies.

A mi em preocupa més la segona part, és a dir, aquí hi han dos temes, diguem-ne: 
un és les possibles vinculacions al senyor Calvo i l’altre és les informacions que han 
aparegut amb relació a que hi ha fundacions que estan pagant lloguers per sobre de 
la mitjana a empreses que són de la mateixa fundació. I aquest és el problema, aquí 
és on vull centrar la meva intervenció el temps que em queda.

Segons he pogut llegir, el mateix departament va demanar al protectorat que es 
posés a investigar aquestes fundacions, fonamentalment FASI, que paga un lloguer 
per sobre del preu de mercat; Casa Equipaments, que és una pròpia immobiliària de 
la qual participa en un 27 per cent. Voldria saber com es va fer aquest encàrrec. Qui 
el va fer? El protectorat? I si sabem, tenim notícies de com va aquesta investigació i 
una mica quines seran les tasques d’aquest protectorat; un protectorat que moltes ve-
gades s’ha dit que no té els recursos i els mitjans econòmics suficients com per poder 
controlar o per poder d’alguna manera veure si les prop de 2.700 fundacions –si no 
tinc malament els números– que existeixen a Catalunya funcionen o no.

Voldria saber quantes persones s’han incorporat en aquest protectorat i si vostè, 
consellera, s’ha reunit en algun moment amb els responsables de FASI, amb relació 
a la gestió d’equipaments residencials, i també amb la Fundació Salut i Comunitat, 
que aquesta fundació, Salut i Comunitat, gestiona alguns centres residencials per a 
la tercera edat –és un tema que a vostè també li competeix– i que, per exemple, és 
una fundació que paga onze mil euros el mes per una casa a Viladrau a una societat 
limitada constituïda pels mateixos directius de la fundació. O aquesta entitat, Salut 
i Comunitat, que paga lloguers sobredimensionats per equipaments o pisos residen-
cials, per exemple, de 4.800 euros el mes per un pis de cent seixanta metres quadrats 
a Terrassa, 3.600 euros el mes per un pis a l’Hospitalet, 4.611 euros el mes per un pis a 
Lloret o 5.219 euros el mes per un pis a Sabadell.

Entenem que aquests són lloguers desorbitats i que no entra dins de la lògica, en-
tre altres coses perquè moltes vegades, quan es fa algun tipus de concurs o es fa al-
gun tipus de contracte, els costos del lloguer també s’imputen en aquest mateix con-
tracte. I és possible que, tot i que la conselleria no en tingués coneixement, aquestes 
empreses inflessin, diguem-ne, el cost del servei per pagar lloguers que estan fora de 
la realitat. I si això s’ha fet així, doncs, caldrà investigar-ho i aquí sí que m’agradaria 
que la mateixa conselleria fes un pas endavant molt més important per revisar tots 
els contractes amb aquestes fundacions. 

I, per tant, la pregunta és si vostès, més enllà de la inspecció, de la investigació 
que faci el protectorat, faran alguna cosa més com a departament, des del punt de 
vista de la investigació d’aquests contractes, de saber exactament on van a parar els 
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diners i depurar les responsabilitats que es puguin donar. En tot cas, el que això evi-
dencia és que els sistemes de control actuals o no han funcionat o no són suficients, 
no? I que tot i la bona voluntat del protectorat, doncs, aquest es troba amb algunes 
dificultats de tipus econòmic i de personal, tot i que en el darrer any s’ha doblat el 
número de persones, però és que veníem d’una situació molt, molt ínfima, no? 

A més a més, l’any 2012 es va reformar el Codi civil català, que el que va fer és 
reduir les mesures de control i de seguiment a les 2.700 fundacions que hi han a Ca-
talunya. És a dir, el protectorat, com bé explicava la consellera, té encomanat, entre 
altres coses, que les fundacions presentin els seus comptes anuals i procurar que no 
hi hagin conflictes, que no existeixin conflictes d’interessos entre els directius i la fi 
fundacional, no? De fet, hi ha una llei de protectorat, de l’any 2014, que permet san-
cionar les fundacions si cometen algun tipus d’il·legalitat o d’irregularitat. I, de fet, 
ho poden fer ja a partir de gener del 2016.

Però, clar, aquesta reforma del Codi civil de l’any 2012 des del punt de vista del 
control és una cosa que, com a Govern de Catalunya, potser s’haurien de replantejar, 
o fins i tot nosaltres com a parlamentaris, per instar la seva reforma. Abans d’aques-
ta reforma, el protectorat havia d’autoritzar prèviament una fundació, després d’una 
verificació de les seves dades i del seu funcionament, dels seus comptes, per si hi 
havien possibles conflictes d’interessos. Des del 2012, amb aquest canvi del Codi 
civil català, aquest sistema s’ha substituït per una simple declaració responsable, per 
tant, de que les fundacions diguin: «No, no; nosaltres ho complim tot.» I punt, i aquí 
s’ha quedat, no? I, per tant, no es fa el control previ.

Llavors, consellera, impulsarà vostè, com a consellera, com a departament dins 
del Govern, alguna iniciativa per reforçar els controls a les adjudicacions dels ser-
veis residencials? I amb relació al protectorat, si és partidària de tornar a aquestes 
autoritzacions prèvies o d’introduir algun element que permetés que abans que es 
produeixi l’adjudicació hi hagués algun tipus d’informe d’utilització en el qual el 
departament tingués clar que s’estan complint totes les normatives, no? És a dir, dit 
d’una altra manera: o partim de la bona fe de les fundacions o demanem a l’Admi-
nistració que tingui major experiència, o sigui, tingui major exigència i millor trans-
parència. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’interven-
ció.) Acabo, presidenta.

En aquests moments també, amb relació a les places de CRAE, tot i que aques-
ta era..., volia centrar el debat aquí, nosaltres també el mes de maig del 2016 vam 
aprovar en aquest Parlament una moció que exigia, i ara no recordo el grup propo-
sant, eh?, però que exigia que cada principis d’any els CRAE i els CREI fessin pú-
blics els seus comptes d’explotació: en què es gastaven els diners, quant cobraven 
els professionals, quant pagaven de lloguers. Això no tinc constància de que s’hagi 
fet, perquè, a més a més, havia de ser públic. Potser la millor manera de lluitar con-
tra aquestes notícies o aquestes informacions seria un major esforç de transparència 
per part del Govern.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, té la paraula la senyora Gemma Lienas. Bé, doncs, endavant, diputada.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta, i gràcies a la consellera i al senyor Iglesies per la seva com-
pareixença d’avui. Gràcies per les informacions, consellera, que ens ha donat i que 
denoten segurament que les iniciatives que sobre protecció d’infància i joventut 
s’han fet en aquest Parlament han tingut un cert efecte.

És obvi que el sistema de protecció necessita canvis de molta magnitud. Per tant, 
benvinguts aquest canvis que ens explicava, però té al davant una labor ingent, que 
necessita noves perspectives, noves maneres de mirar-s’ho i també recursos, o, mi-
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llor encara, distribuir de manera diferent els recursos, tant de personal com finan-
cers, perquè vagin primordialment al territori. I controlar i ser molt transparents 
amb l’ús dels recursos.

Arribar al territori és l’única manera que tenim de fer prevenció. I la prevenció 
significa actuar de manera més justa amb qui és més vulnerable la societat i vetllar 
per la igualtat d’oportunitats a la ciutadania. Prevenció significa invertir més del que 
invertim en infància, però després significa estalviar-se ajudes a uns adults i adultes 
que, si no, hauran quedat descavalcats de la societat.

Però, de totes maneres, no pensàvem que avui veníem a parlar del sistema en 
general, sinó que pensàvem que veníem a parlar més aviat dels dos problemes que 
ja han citat els meus companys que han parlat abans. I aviso que potser en algunes 
coses em repetiré una mica. 

Primer de tot, la qüestió dels lloguers desorbitats que paguen fundacions del ter-
cer sector a empreses que estan participades per elles mateixes. Van aparèixer als 
mitjans notícies com que la fundació FASI paga 4.800 euros el mes per un pis de 
cent seixanta metres quadrats situat en un barri treballador –no en un barri elitis-
ta– de Terrassa. Jo li asseguro que conec Terrassa i això no és el que val un lloguer 
a Terrassa. La propietària de la majoria d’aquests pisos és Casa Equipaments, una 
societat limitada sobre la qual la fundació en té el domini majoritari. I tot i tenir-ne 
aquest control paguen, en general, entre tres mil i cinc mil euros el mes per pisos 
d’entre cent vint i dos-cents metres quadrats. 

És veritat que diuen que paguen aquestes..., la direcció justifica aquestes quanti-
tats tan elevades per les reformes que han hagut de fer per donar un servei adequat 
als infants, però jo li asseguro que quan vostè té un pis i el reforma per donar-li l’ús 
que sigui després no en treu aquestes quantitats, si no hauríem d’arribar a la conclu-
sió que la rendibilitat dels diners en el tercer sector és la més alta de tot el mercat, i 
no sembla que pugui ser-ho. També la Fundació Salut i Comunitat fa més o menys 
el mateix –ja ho deia el diputat Moreno– per aquesta casa a Viladrau, que pertany a 
una societat limitada constituïda per ella mateixa, i paguen onze mil euros de lloguer. 

En fi, tot això, teníem entès, i vostè ens ho ha confirmat, que el protectorat està 
supervisant aquestes fundacions. I, per tant, la nostra pregunta és la mateixa que feia 
la senyora Vílchez: tenen ja alguna resposta? Han tret l’entrellat de què és el que passa? 
La veritat és que tenim molt interès en saber-ho.

I pel que fa al cas del senyor Ricard Calvo, també aparegut a la premsa, nosal-
tres no ens focalitzem en el senyor Calvo ni per la seva militància política o per les 
idees, ni tampoc pel fet que hagués estat gerent d’una entitat. De fet, no creiem que 
això sigui un demèrit sinó tot el contrari: l’àmbit de la protecció a la infància és ben 
petit, i, en aquest sentit, quan s’agafa algú de l’àmbit evidentment té un currículum 
i un passat. 

I cal recordar, per exemple, que l’antiga directora de la DGAIA, Mercè Santmar-
tí, venia de l’àmbit de la veterinària i pesca, i no sabia res de protecció. Per tant, no 
ens convé gent que no vingui de l’àmbit. Ens convé gent que vingui de l’àmbit i que 
sàpiga de què estem parlant. Dit això, si aquesta persona ve d’aquest àmbit profes-
sional, com que és un àmbit tan petit és molt fàcil que tothom es conegui. I una cosa 
és que es coneguin i l’altra que hi hagi una possible manca de transparència o que 
hi hagi favoritismes.

Sap molt bé, consellera, els problemes que tenen actualment els CRAE, proble-
mes dels quals hem parlat ja repetidament, davant dels quals vostè no pot tancar els 
ulls, ni ningú –nosaltres tampoc els podem tancar. I és per això que creiem que el direc-
tor general de la DGAIA hauria de tenir una conducta impol·luta, tant des del punt 
de vista legal com ètic, eh? Nosaltres ens vam alarmar molt per les notícies aparegudes 
a la premsa. No sé si repetir algunes de les dades que han donat els meus companys, 
però, en fi, des dels 98 milions d’euros... Ja ho han anat dient tots els meus com-
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panys. El que volem dir-li és el que ja se sap, ja sap tothom, que és que la dona del 
Cèsar no només ha de ser honesta, sinó que també ho ha de semblar.

Ens agradaria fer-li algunes preguntes amb relació a això: hi ha hagut algun trac-
te preferencial respecte a adjudicacions de nous projectes i serveis a les empreses 
amb les que havia estat vinculat el senyor Calvo? O, per contra, totes els empreses i 
entitats que s’han presentat han concursat en igualtat d’oportunitats i condicions? Hi 
ha hagut adjudicacions a dit? Si fos així, això hauria de derivar-se a la via judicial. 
El volum de negoci que tenien abans les empreses o entitats vinculades a Ricard 
Calvo és el mateix que ara? En cas que hi hagi hagut un augment del volum de nego-
ci, és un augment que va en concordança amb una tendència que ja tingués l’entitat? 
Caldrien garanties perquè el senyor Calvo compleixi el que estableix la legislació 
vigent. Això és perquè sé que no pot treballar en empreses a les que pot haver afa-
vorit durant la seva etapa com a director de la DGAIA. 

Ell, en unes declaracions a la premsa, perquè encara no l’hem pogut sentir en el 
Parlament, deia que el seu càrrec a FASI era de director operatiu, no de director ge-
neral, com denuncia la CGT, i, per tant, encarregat de l’àrea tècnica, una feina que 
va exercir entre 2010 i gener de 2016, quan va ser nomenat per al seu càrrec actual. 
No tenia poders ni firma, per sobre tenia el director general i el patronat. D’acord, 
però vinculació sí que en tenia i sí que els coneixia.

Per tant, nosaltres el que demanem és transparència i volem saber si aquesta 
transparència s’ha respectat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. I gràcies també a la consellera, honorable consellera, 
per la seva compareixença avui aquí, que ve a intentar posar una mica de llum en 
aquest dissortat bienni negre que ha tingut la DGAIA i que li ha esclatat a vostè a 
les mans.

Jo no crec que vostè en sigui la responsable, però és veritat que potser és la cosa 
o el sector del seu departament que li ha donat més disgustos. Perquè, escolti’m, des-
mantellament d’una xarxa d’explotació sexual ara fa un any, em sembla, l’estiu de 
fa un any; informacions periodístiques molt negatives amb entrevistes a extutelats; 
editorials de diaris; persones informades i que coneixen el tema, que qüestionen tot 
el sistema; fotografies de nens al terra; crítiques sindicals, acusacions contra el di-
rector; els nens de la cola... Bé, en el fons, una impugnació del sistema, que jo, ho 
torno a repetir, quan vaig arribar aquí era la joia de la corona i avui se’l defineix com 
un sistema de matriu franquista, és a dir... Bé, no sé què ha passat en aquests temps, 
però hem passat d’estar a dalt de tot a baix de tot de les institucions públiques de la 
Generalitat, en percepció en l’opinió pública, no?

Per tant, crec que és molt escaient que vingui la consellera i que ens doni les ex-
plicacions també generals.

I a mi em sembla, com a línia general, no? –crec que vostès també ho van assu-
mint i ho tenen clar–, que al final hem de prioritzar la intervenció sistèmica, pel que 
fa a la DGAIA, no? I que la retirada de la custòdia és una decisió molt última, molt 
extrema, molt difícil. (Se sent un telèfon mòbil.) No sé si em truquen de les funda-
cions o... (Rialles i veus de fons.) Escolti’m, que a vegades retirar l’infant d’una fa-
mília amb dificultats no sempre soluciona el problema, sinó que a vegades l’agreuja.

I, per tant, el que hem de fer és acompanyar les famílies. Primer, dir: «Escol-
tin, vostès tenen un problema, veiem com el podem solucionar, els acompanyem.» 
Perquè ara també la renda garantida pot ajudar en aquesta línia. Però no és només 
donar uns diners, sinó també acompanyar en la solució d’aquells problemes que a 
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vegades, doncs, poden ser per una situació que algú no sap com sortir-se’n i necessi-
ta algú de fora que li digui «mira, aquest és el camí» per avançar i per ajudar aquest 
nen en aquest tema, o per ajudar a la situació de crisi familiar.

Jo li vull preguntar, consellera, també la seva opinió sobre un tema que s’ha po-
sat sobre la taula, i és si han de ser els jutges al final els qui decideixin si s’ha de re-
tirar una custòdia o no. Ja que compareix vostè per parlar de la DGAIA avui, si ens 
pot expressar la seva opinió sobre aquesta temàtica, que jo crec que és interessant, 
que jo no tinc clara quina ha de ser la decisió final, però ja que la tenim aquí, doncs, 
pot ser un bon moment.

I també, abans d’entrar breument en el tema que avui ens ocupa, li volia parlar 
dels MENA, dels menors no acompanyats. Jo estic a l’Intergrup dels Refugiats amb 
alguns altres diputats que estem aquí, i és un tema que ens preocupa. I hem defen-
sat sempre, també des del Partit Popular català, la necessitat d’ampliar el nombre de 
refugiats que arriben a Catalunya. És a dir, hem de fer més, i a Espanya, eh?, evi-
dentment això afecta també el Govern d’Espanya. I ho hem dit i ho hem votat. És 
a dir, nosaltres defensem que s’han de complir els compromisos a què s’han arribat 
amb la Unió Europea. I, per tant, hem de ser generosos i hem de ser solidaris davant 
d’aquesta situació dramàtica. 

Jo sé que hi ha un problema molt important amb els MENA. I aquí em sembla 
que vostè ho ha dit, i és així. És a dir, clar, la DGAIA no pot assumir tot això. Jo 
crec que aquí, des de la DGAIA i vostè s’ha de plantar una mica davant del Go-
vern. És a dir, ja els centres de la DGAIA són suficientment complicats i són infants 
amb unes situacions de vulnerabilitat i de risc com per injectar mil persones noves 
de cop, no? I llavors..., bé, a mi em sembla que hem d’atendre aquests infants, que 
n’hem de rebre més, però si ho fem també el Govern ha de dir: «Doncs, poso més 
diners i construïm nous centres especials per a aquests nanos.» Almenys una bona 
temporada, perquè també les seves necessitats són diferents a les de les altres per-
sones, no?

I, bé, jo crec que vostè s’ha de plantar una mica davant del Govern i dir: «Escol-
tin, necessitem més diners i necessitem una estratègia d’atenció a aquestes perso-
nes», per ajudar aquestes persones, per no bloquejar també tot el sistema d’atenció 
a la infància, etcètera.

I, per últim, sobre el tema del senyor Calvo i de les fundacions. Bé, miri, jo potser 
he tardat trenta-cinc anys a la vida per adonar-me que fins i tot els àmbits més nobles, 
doncs, poden estar afectats per la corrupció i les males praxis, no? Però també aquí 
he arribat que hem de ser molt prudents. I també, diguéssim, amb els linxaments pú-
blics. Avui sembla que s’ha suïcidat, doncs, el senyor Blesa, no? Doncs, que segurament 
ha fet moltes coses malament i tal, però... Fa uns minuts, no? Bé, portem uns anys 
que entre tots no sé si hem de ser també una mica més prudents amb les nostres me-
nes de –tots, eh?– linxaments públics.

Però, bé, pel que fa al senyor Calvo. Jo crec que és una persona de reconegut 
prestigi. El dia que va comparèixer aquí jo recordo quan li van dir: «Miri, vostè es 
nota que sap del que parla.» O sigui, es va demostrar en la seva primera intervenció 
que ell coneixia bé la DGAIA, que coneixia bé aquest àmbit, etcètera. Clar, perquè al 
final què hem d’agafar, no? Una persona, doncs, que s’ha dedicat al món dels trans-
ports per dirigir la DGAIA? Doncs, allò normal és que sigui una persona que ve 
d’aquest món de l’atenció a la infància. 

Però sí que és veritat que s’ha de ser molt curós, no?, i que s’han de diferenciar 
bé els àmbits. I vostè ens ha d’aclarir, i li agrairia que ens aclarís, doncs, el paper 
que ha jugat el senyor Calvo en la contractació, en els plecs de la contractació, en la 
contractació de la gestió dels centres tutelats. També la situació exacta en què està 
en l’empresa, és a dir, si està en excedència, si està en desvinculació, si ja no ho és...

Per cert, parlant de la situació exacta, no ens ha quedat clar abans si vostè és con-
sellera d’Esquerra o no ho és. És a dir, perquè algú li ha dit: «Vostè és company del 



DSPC-C 502
19 de juliol de 2017

Sessió 25 de la CASF  20

senyor Calvo», i ha dit: «No, no soc company...» Vostè va dir que s’afiliaria, però..., 
doncs, ja es pot afiliar perquè, si no, pot ser purgada del Govern, perquè (rialles) els 
d’Esquerra són els que no... Bé, perdoni la... Doncs, no, tornant al tema del senyor 
Calvo, escolti’m, li agrairíem que ens aclarís quina és la situació amb l’empresa, si 
està en excedència, si està desvinculada. 

I també la senyora Lienas li ha fet unes preguntes, doncs, molt clares, no?, i molt 
interessants. Si hi ha hagut un augment de la contractació de les empreses amb les 
que ell havia estat vinculat, etcètera.

I pel tema dels lloguers, doncs, em remeto també al que ha explicat el diputat so-
cialista, no? Però, efectivament, d’aquestes informacions sobre pagaments estranys 
li agrairíem que ens expliqués què en sap, de què ens pot informar i quines mesures 
s’han pres. En el fons, la transparència mai sobra, la transparència mai destorba. 
I quines mesures desplegarem per obligar també a tots els actors implicats a ser ex-
tremament transparents.

Moltes gràcies, consellera.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara és el torn del Grup Parlamentari de les CUP - Crida 
Constituent, i té la paraula la diputada Gabriela Serra.

Gràcies.

Gabriela Serra Frediani

Gràcies, presidenta. Agrair, consellera, la seva presència avui aquí, així com la 
del senyor Iglesies, que segur, ben segur que ens serà útil i podrà donar alguna res-
posta.

Jo voldria començar dient que un dels problemes que tenim quan parlem de la 
DGAIA són dos. U, és: hem de reconèixer i reconeixem que vostè va haver de fer-se 
càrrec d’aquesta direcció general amb una motxilla pesadíssima, una motxilla tre-
mendament pesada; una motxilla que durant molt de temps ha mantingut un model 
absolutament assistencialista; una motxilla que s’ha basat moltíssim, quasi al cent per 
cent, en la terciarització dels seus serveis; una motxilla que durant anys i anys no s’ha 
fet cap esforç per modificar-la i per reformular-la i per actualitzar-la. I això és cert. 

Però després tenim un altre problema. I és dir que jo penso que, possiblement per 
un excés de zel, per la dificultat que té moure algunes peces quan parlem de conse-
lleries i de direccions i de secretaries generals que treballen en temes tan compli-
cats, tan delicats i tan summament difícils, com és el del tutelatge, a vegades vostès 
han sigut excessivament... –com en podria dir?–, satisfactoris. Han mostrat una sa-
tisfacció molt gran per allò que s’està fent i per allò que existeix. Jo penso que algu-
na vegada li he dit «no ens embelleixin allò que no es pot embellir». I això no vol 
dir que no es reconegui la feina que es pugui estar fent, no? Jo penso que aquest ex-
cés de zel porta a no voler veure o a voler disminuir o a voler reduir la importància 
d’alguns fets que estan succeint d’algunes pràctiques, i, per descomptat, d’algunes 
tradicions que es mantenen.

Jo no voldré parlar molt més sobre el senyor Calvo, perquè em sembla que ja 
s’ha dit molt, però sí que aclarir dues coses. Estic d’acord amb el senyor, el company 
Fernando, el diputat del PP, quan diu «compte amb fer linxaments públics». Sí, hi 
estic plenament d’acord. Compte amb fer linxaments públics, però també, i sobretot, 
i parlant de transparència, compte amb mantenir la impunitat, compte amb desme-
rèixer tant la impunitat, devaluar tant la impunitat que al final això no tingui cap 
sentit. I jo penso que les coses es poden fer ben fetes, penso que les coses es poden 
conduir, però que sobretot el que hem de treballar des de l’opinió pública, des dels 
càrrecs públics, com diu l’article 16.4 de la Llei antifrau, és que qualsevol persona 
que exerceixi un càrrec públic ha de comunicar els fets que detecti i que podrien 
entrar dins de l’àmbit de l’actuació d’aquesta Oficina Antifrau.
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Per tant, nosaltres, com a diputats i diputades, tenim l’obligació de posar en co-
neixement aquells fets que poden ser motiu d’actuació de l’oficina. Per tant, no al 
linxament públic, però no també a mantenir impunitats. 

Per aquesta raó fa temps, i vostè ho sap consellera, i ho sap el secretari general, 
jo els vaig fer arribar unes informacions, sota el nostre punt de vista, del meu grup 
parlamentari, profundament difícils, profundament dures, profundament assenya-
ladores d’uns fets que existien. I els hi vam fer arribar precisament perquè ens va 
semblar que era importantíssim que la conselleria i la direcció sabés perfectament 
bé què és el que s’estava movent. Sobre allò que nosaltres vam fer arribar no vam 
rebre cap resposta. Vostès ho saben.

Per tant, el meu grup parlamentari vam creure que era convenient... Jo tampoc 
desmereixeria tant, consellera –potser no ho ha volgut fer, però ha donat aquesta 
sensació–, les informacions i els comentaris de professionals responsables, com el se-
nyor Barnils, i de professionals i treballadors i treballadores responsables, com els 
membres dels sindicats CGT, Comissions Obreres i UGT, perquè a la fi tots van tan-
car files. Vull dir, ja no es tracta dels nostres radicals, llibertaris... No –no, no. Aquí 
estaven, podríem dir, tots els reformistes, els socialdemòcrates, els llibertaris..., es-
taven tots junts, eh?, tancant files amb això.

Per això ens vam veure obligats a acudir a l’Oficina Antifrau de Catalunya. No 
sé si vostè és coneixedora que nosaltres hem fet dues demandes concretes a l’Oficina 
Antifrau, i basant-nos en dos fets que ens semblen importantíssims. Un, la vincula-
ció actual de l’actual director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència amb 
el sector. No es posa en qüestió en cap moment la seva professionalitat. Són dues 
coses absolutament diferents. Un pot ser un professional estupend i tenir conflictes 
d’interessos. 

I el segon tema pel que hem entrat a l’Oficina Antifrau és la desviació de diners pú-
blics destinats a pagaments de centres de menors cap a societats mercantils vinculades 
a l’entramat de les mateixes fundacions. M’estalvio tot el llistat de lloguers, de quins 
lloguers i quines cases i quins pisos, i l’adreça i el carrer, perquè això ja s’ha parlat. 

I, per tant, a partir d’aquests dos temes, nosaltres fem la petició concreta que 
hem realitzat. Primer, l’obertura d’una investigació a efectes d’avaluar la legalitat i 
l’adequació a dret d’aquestes dues actuacions vinculades a la DGAIA. I segona, i em 
sembla molt important, i penso que aquí és on vostès haurien de dir-nos, donar-nos 
alguna resposta, la realització d’un estudi profund a partir d’aquest cas, del cas del 
senyor Calvo, que assenyalés els possibles conflictes d’interessos generats entre els 
responsables de l’Administració i les entitats del tercer sector, encara que no tinguin 
ànim de lucre, tractant-se aquesta possibilitat d’un supòsit molt probable en l’àm-
bit de la DGAIA, i sobre el qual no existeixen en aquests moments directrius prou 
clares que limitin l’actuació dels seus responsables.

Creiem que la millor manera de solucionar possibles conflictes és utilitzar els 
mecanismes que tenim i els mecanismes dels que s’ha dotat aquest mateix Parla-
ment. I, per tant, això és el que hem fet com a CUP - Crida Constituent. Esperem, 
òbviament, que això tingui una resposta i que sobre aquesta resposta, aleshores sí, 
puguem manifestar i puguem prendre posició clara i contundent sobre quin és el ni-
vell de..., no de linxament públic, sinó d’advertència i regulació del que pugui sortir 
d’aquests estudis i d’aquests posicionaments. 

Valgui a dir que si no creguéssim que hi han indicis d’irregularitat, si no cregués-
sim que hi han pràctiques incorrectes, si no creguéssim que hi han hagut afirmacions 
que no responen a la veritat, possiblement la CUP - Crida Constituent no hauríem 
donat aquest pas tan contundent d’arribar a l’Oficina Antifrau. Però més que escriu-
re articles, més que fer declaracions, paga la pena anar pels camins que correspon.

Ara bé, dit això, sí que tindríem algunes preguntes a fer. Encara tinc temps, 
presidenta? (Veus de fons.) D’acord. (Veus de fons.) Un minut. Correré, doncs. Par-
lant de motxilles, eh?, d’aquestes motxilles, ho sintetitzaré en dues preguntes. Una: 
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repetidament el Síndic de Greuges ens ha fet..., ha fet a la direcció general un munt 
d’observacions i un munt de sol·licituds. Contínuament ha coincidit, fins i tot, amb 
algunes afirmacions fetes per estudis de la mateixa DGAIA, com, per exemple, la 
necessitat de que els centres siguin el més semblants a un centre i a un àmbit fami-
liar. Això vol dir, per exemple, que s’ha optat, opta la DGAIA, opta, recomana el 
síndic, però no es realitza, que els centres siguin petits, que els centres siguin d’aco-
llida. Sí, però tenim el centre de Girona, i no... (Veus de fons.) Sí, és acollida, però 
a la nostra formulació –i això ja ho vam discutir–, a la nostra moció nosaltres no 
diferenciàvem entre acollida i CRAE. I, per tant, posar Pladur en uns centres grans 
i dir que així repartim els nens en habitacions i tenim més centres no és ni el que 
recomana el síndic ni el que fins i tot hauria de tolerar la direcció general.

També volem saber precisament, si pogués ser, com està tot el tema..., que no 
s’està posant en marxa i ens preocupa molt, la supervisió educativa als centres. Te-
nim constància, per exemple, de que el centre de Girona fa molt de temps, potser 
set anys, que no té una supervisió educativa. No en té. Volem saber també –també– 
com pensen solucionar el tema dels centres de participació d’infants i els centres de 
participació, que estava plantejat a diferents mocions respecte als centres, però que 
encara avui no veiem i no copsem que això s’estigui dinamitzant. No vol dir que no 
existeixin ni n’hi hagin ja. El que diem és que no s’estan dinamitzant amb la força i 
amb la contundència que podríem esperar que es realitzessin.

I, per acabar, sí que voldria fer una altra petició que em sembla important, i és: 
puc coincidir amb el senyor Fernando, del Partit Popular, en que cal recollir i cal... 
Perdó, el terme és horrible. No recollim a ningú, estem parlant de persones, d’acollir 
quatre mil persones refugiades més. Però jo diria..., expliqui’ns com podem..., com 
el Govern de la Generalitat pot dir que vol acollir quatre mil persones més...

La presidenta

Diputada...

Gabriela Serra Frediani

...refugiades si no som capaços d’acollir dignament quatre-cents o cinc-cents me-
nors no acompanyats que arriben a casa nostra.

Per tant, voldria una possible resposta a això.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i té la 
paraula la senyora Montserrat Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Sí; gràcies, presidenta. Contestaré jo mateixa, en nom del nostre grup, com a 
portaveu de la Comissió d’Infància, que al no ser, doncs, una comissió legislativa, 
com n’és aquesta, contestem també les qüestions d’infància des de..., sent la porta-
veu allà. 

Jo, en primer lloc, volia agrair profundament a la consellera que hagi compare-
gut, de fet, de forma voluntària, ja ho ha explicat, en aquesta comissió, per donar 
resposta a aquests interrogants que, de diferents formes –algunes, doncs, a la nos-
tra manera de veure, més correctes i altres més sensacionalistes–, han aparegut en 
aquests darrers mesos o darreres setmanes. I, per tant, li agraïm que vingui aquí, a 
la comissió, a poder explicar i sobretot a poder respondre totes les preguntes que des 
dels diferents grups, molt legítimament, doncs, s’han fet durant aquesta sessió, i que 
esperem ara, atentament, poder escoltar la resposta. 

Perquè entenem que és un exercici realment de la responsabilitat que tenim tots 
plegats –nosaltres també, com a parlamentaris–, doncs, de construir un sistema de 
protecció a la infància que sigui mereixedor del nostre país, que entenem que ho és, 
que és millorable, però que, en tot cas, l’hem de posar en valor. Però que, de tota 



DSPC-C 502
19 de juliol de 2017

Sessió 25 de la CASF  23 

manera, requereix, perquè és un sistema complex, perquè és una realitat dura la que 
s’atén, doncs, de tots aquests «artilugis», de totes aquestes mesures de seguiment, 
d’avaluació, de mirar de forma transparent, però de mirar que realment es compleixi 
tot el que s’ha de complir. 

Per tant, entenem que aquesta és una bona fórmula, a través de compareixen-
ça en aquesta comissió, de poder posar totes aquelles preguntes que vostè pugui 
respondre. I entenem que és el que han fet tots els diputats que m’han precedit en la 
paraula. I, per tant, doncs, ens sumem a intentar aclarir tots aquests dubtes que hi 
pugui haver.

També, i això intento jo fer-ho sempre, perquè, si no, em sembla que en aquesta 
legislatura, que és veritat que el tema de la infància i la protecció a la infància ha 
pres una importància rellevant, i això està bé, doncs, posar en valor la feina que s’es-
tà fent i el model que tenim a Catalunya, que evidentment ha de ser un model que ha 
de canviar i que està canviant, i en què fa molts anys que s’està treballant.

Ara, doncs, s’ha posat de moda de dir que a la paraula «assistencial» hi posem 
tot allò que volem superar. I, bé, doncs, està bé, no?, perquè a vegades utilitzem el 
llenguatge per poder-nos entendre tots plegats d’una forma fàcil. I posem en valor 
tot l’aspecte socioeducatiu, que jo entenc que fa molts anys que la direcció general 
hi està treballant, i que, per exemple, el model de SIS, que és el model de prevenció, 
doncs, fa molts anys que s’està consensuant i s’està treballant perquè pugui tindre 
ara aquest arrelament i realment que no sigui un bolet que ha vingut des del depar-
tament, sinó que és un treball fet des dels diferents sectors i des dels diferents pro-
fessionals. 

Però posar en valor aquest sistema que tenim, com deia la consellera, de corres-
ponsabilitat, no? Evidentment la conselleria és qui té el màxim grau de responsabi-
litat, però que també busca aquesta expertesa de moltes entitats, i que també hi feia 
referència la Fedaia en el seu comunicat darrer, no?, que es postulava com a res-
ponsable també d’aquest servei públic, i on demanava també, doncs, que estaria bé 
que el mòdul s’ampliés, perquè realment no és un mòdul en el que es pugui enriquir 
una entitat, sinó que si es vol treballar bé realment estaria bé que l’Administració 
hi pogués posar més diners. I tots plegats, doncs, hem de caminar cap aquest camí.

De totes maneres, també el que a mi m’agradaria és que ens aclarim una mica, 
no?, amb el tema de la qüestió del nomenament del senyor Ricard Calvo com a di-
rector general, i que realment ens pugui explicar si realment –perquè a vegades es 
fan afirmacions que està bé poder-les aclarir– es troba en situació d’incompatibilitat 
o no. Està molt bé, i això em sembla que més o menys, doncs, s’ha anat dient aquí, 
que degut a l’especificitat de la direcció general es pugui nomenar una persona que 
és del sector, perquè sabrà, coneixerà bé quines són les necessitats. Però evident-
ment després, i aquí és un bon lloc per fer-ho, hem d’aclarir realment si es troba o 
no es troba en situació d’incompatibilitat i si hi ha o no hi ha possibles situacions 
irregulars. I sobretot, doncs, poder deixar els dubtes a banda, perquè els dubtes se-
gur que no ens serviran per millorar el sistema, sinó que a vegades el que poden fer 
és fer-lo més fosc.

Per tant, com abans puguem aclarir i també com l’Oficina Antifrau i el protecto-
rat puguin aclarir la situació, pensem que serà bo per a tot el sistema.

També dir que a vegades parlem, no?, en la situació, doncs, d’aquesta legislatura, 
que ha pres importància –i que hi feia jo referència abans també– el tema de la in-
fància. I això està molt bé, perquè segur que entre tots plegats el farem millor, però 
que a vegades situem o barregem qüestions que jo penso que tampoc no ajuden.

O sigui, el fet de que en un moment donat –jo crec que va ser l’any passat– es 
desmantellés la xarxa d’abusos sexuals a Tortosa..., jo vaig estar contenta, perquè 
vaig pensar que el sistema de protecció havia funcionat. El que passa és que tota la 
qüestió d’abusos, tota la qüestió de maltractaments és una realitat molt dura –molt 
dura–, que fer-nos-en conscients ens fa buscar un culpable. I a vegades no «atinem» 
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bé on posem la culpabilitat. La culpabilitat d’una xarxa d’aquest tipus és de qui fa 
l’abús, no del sistema de protecció. La dificultat brutal en què un infant que és abusat 
tingui la confiança suficient per poder dir a algú que està sent abusat, perquè mol-
tes vegades –i això ho hem vist també en aquesta legislatura– els abusos sexuals se 
solen manifestar quan un ja és adult, però que això pugui passar quan un és adoles-
cent, i que en un centre hi hagi un professional que tingui aquesta habilitat i aquesta 
expertesa per poder crear aquesta confiança perquè l’hi pugui dir i que el mateix 
sistema respongui bé, doncs, i ho posi en coneixement de la policia, per mi és un 
encert del sistema de protecció. 

Evidentment que s’han millorar moltes coses, però a vegades el fet de ser cons-
cients d’aquesta realitat tan horrorosa no és un mal, no és un defecte del sistema, 
sinó que el sistema el que fa és posar-ho a la llum pública i, per tant, posar-hi remei. 
Per tant, el fet de que en aquests darrers anys –pel cas dels Maristes, pel cas de Tor-
tosa– siguem socialment més conscients, jo crec que ens ha de fer més útils i més 
eficaços de cara a la protecció i de cara a aprendre com el sistema ha de poder reac-
cionar en les diferents situacions. Per tant, a vegades també és una mica com llegim 
les situacions que vivim. 

Jo penso que és un dels sistemes realment que atén una realitat més dura del que 
té responsabilitat un govern. I, per tant, és bo que en aquesta legislatura sigui un 
dels temes principals, perquè vol dir que entre tots plegats podrem donar una mica 
la volta.

De totes maneres, com deia, no?, avui ens ocupaven una sèrie de qüestions con-
cretes. Jo no ho sé, potser és per desconeixement, però el volum..., li volia preguntar 
a la consellera el volum de quota que té FASI en el que són aquestes cinquanta enti-
tats que tenen centres i que són proveïdors del departament és molt elevat? És petit? 
És gran? I després una mica, amb les preguntes que els feien abans, que ens aclarei-
xin realment si el director general, doncs, té un paper directe en l’adjudicació actual 
dels diferents contractes. Perquè em sembla que aclarir aquestes qüestions, doncs, 
ens ajudarà a tots a poder entendre ben bé en quina situació estem. 

Jo, de totes maneres, només, doncs, agrair que puguin estar aquí, que puguin do-
nar resposta. I també, doncs, esperar que el director general, que fa quinze dies ha-
via de comparèixer a Infància i no va poder comparèixer per un problema de salut, 
esperem que ja estigui recuperat i que, per tant, pugui també donar resposta a les 
preguntes que se li puguin fer des d’aquesta o des de l’altra comissió. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Acabem el torn del grups parlamentaris, i ara té la pa-
raula la consellera, per l’espai de..., quinze minuts? (Pausa.) Té quinze minuts, con-
sellera. Endavant.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Moltes gràcies. Gràcies a tots i a totes, primer, per escoltar-me, després per les 
vostres observacions, pel to en cada una de les intervencions. Perquè jo crec que tots 
som conscients que parlem d’un tema complicat, que parlar d’infància i adolescència 
i del sistema de protecció no és un tema senzill, és una motxilla, com deia la dipu-
tada Serra, és una motxilla.

I quan parlem del sistema assistencialista i la terciarització, jo crec que no només 
és la infància, sinó que és una etapa determinada, de fa molts anys, en tot el sector 
del benestar que hem fet el canvi. I el que estem intentant és passar d’unes políti-
ques assistencialistes de molts anys enrere, dels anys noranta, quan va començar el 
sistema, que van anar fent pòsit i que hem anat intentant convertir-les en polítiques 
transformadores, i aquí és on estem. Però les polítiques, per molt que vagis fent, la 
realitat és que no canvien d’avui per a demà.
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Per tant, la política és això, incidir per poder anar canviant. Però tots sabem que 
el sistema de protecció, igual que qualsevol tema de benestar social, implica fer can-
vis polítics, però implica fer canvis socials, i això no es fa d’avui per a demà.

Per tant, estem posant la llavor perquè uns altres, més endavant, siguin molt millors 
del que són ara, i jo crec que aquí ho hem fet amb fermesa, i hem presentat un pla de 
xoc. I és veritat que no es veuen els resultats, perquè ja vam dir que el pla de xoc era 
començar a implementar-lo fins al 2019, però sí que anem en la línia, i en la línia que 
hem anat comentant.

De fet, quan algú comenta dels centres d’acollida..., per això he explicat que no 
hi havia hagut mai un programa marc de què volia dir un CRAE, de quines funcions 
tenia un CRAE, de què volia dir un CREI, de com havien de ser els centres d’aco-
llida, i això és tan extensiu que fins i tot a nosaltres mateixos ens costa. I per això 
des del departament, també a petició d’alguns diputats o diputades, vam muntar un 
grup –que, senyora Vílchez, si vostè no hi és, sí que hi té la seva companya– en què 
ho expliquem amb tota claredat, i ve el secretari, i hi ha el director general, hi ha tot 
el grup tècnic, a explicar exactament quan parlem del sistema de protecció, i quan 
expliquem la prevenció i quins són els recursos que tenim.

Igual que a mi em va costar, i no em fa cap vergonya dir-ho, que mentre està-
vem preparant al departament..., vull dir que és la part que més em va costar del 
departament, de veure en quin moment quin recurs teníem previsible, com a país, 
per cada dificultat o per cada tema que hi havia dels infants, i, per tant, que quan 
entrés en el departament, doncs, pogués saber exactament de què parlàvem i cap a 
on havíem de ser.

Aquest marc de centres, ho he explicat, tant de CREI com de CRAE, ha estat 
consensuat amb els col·legis de professionals, tots –treballadors socials, educadors 
socials–, amb els mateixos tècnics de dintre la DGAIA i de fora, però fins i tot amb 
el síndic. I, per exemple, en aquest nou que estem treballant ara dels centres d’aco-
llida, com han de ser, això que vostè diu que té clar que ha de ser com un CRAE i 
nosaltres no ho tenim clar així, però hi tenim fins i tot l’adjunta del síndic. Per tant, 
és un grup de treball amb molts tècnics, per veure com han de ser exactament els 
centres d’acollida de cara al futur.

Per tant, estem treballant, com deia, amb les llavors d’anar més enllà, de poder 
fer aquest pla de xoc que estem fent de moment per urgència, però que a més a més 
doni fruits a que tinguem un sistema de protecció, un sistema de prevenció i de 
provisió de recursos humans i tècnics adequats en cada moment al que necessitem.

Dit això, en el que sí que em volia centrar era en el tema de FASI, que sembla que 
és el que preocupa. Jo crec que potser en lloc d’haver vingut jo potser hauria d’ha-
ver vingut el protectorat de fundacions, perquè evidentment el protectorat de funda-
cions depèn de Justícia, per tant, no depèn de nosaltres, i l’expedient és un expedient 
tancat, per tant, no sé com està la investigació. Sí que he parlat amb el conseller de 
Justícia, de dir: «Escolta, tan punt el protectorat tingui l’expedient, ens ho expliqueu, 
ens expliqueu com està.» També som conscients que la CUP - Crida Constituent va 
entrar a l’Oficina Antifrau i sempre hem dit el mateix, la mateixa contundència que 
hem tingut amb tot. Jo crec que estem aquí per ser clars i m’agrada poder-me expli-
car, que en algun altre lloc no m’he pogut explicar.

Per tant, agraeixo avui, que és a títol voluntari, poder-ho fer, igual que el direc-
tor de la DGAIA, que ha vingut tres vegades, em sembla, ha comparegut tres ve-
gades a la comissió..., dues a la Comissió d’Infància i una aquí. Per tant, el director 
d’Infància sí que ha vingut sempre que se li ha demanat, eh? L’últim dia a Infància 
va tenir un problema, un problema quirúrgic, per tant, va estar a l’hospital, va anar 
d’urgències a l’hospital i per això vàrem trucar aquell mateix dia que no podia venir, 
però que la cosa..., o sigui, que vindrà més endavant, no el contrari, eh?, el director 
d’Infància.
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Si algú té interès en saber la relació que tenia, jo al director d’Infància no el conei-
xia per res, malgrat que som de la mateixa ciutat, de la mateixa demarcació, més que 
ciutat. No el coneixia, però sí que vam tenir clar que buscaríem un professional, i que 
buscaríem un professional que conegués el sector. Jo crec que moltes de les persones, 
no les persones, sinó els grups parlamentaris que hi ha aquí..., i si no ho havia vist per in-
ternet quan veia alguna comissió, una de les grans crítiques que hi havia precisament 
és el que ha dit la diputada Lienas, que la directora que hi havia a la DGAIA venia 
del món veterinari, i que, per tant, havia de ser una persona del món..., del sector, com 
deia el diputat Moreno.

Per tant, el que vam tenir clar és de dir: «Buscarem algú que sigui del sector.» 
Algú que sigui del sector té avantatges i té inconvenients, com ja s’ha dit aquí. Té 
avantatges, que coneix molt bé el sector, però, clar, també coneixes, doncs, les rela-
cions. Per aquesta raó des d’un bon principi no ha estat mai a les contractacions pú-
bliques. Per tant, mai de la vida ha estat a les meses de contractació el director de la 
DGAIA. Però no això, sinó que fins i tot mirin les contractacions. Per cert, la dipu-
tada que diu que no les troba és que ha estat mirant una pàgina que no ha de mirar. 
Les contractacions públiques són a la web de contractació pública, no a la web que 
m’ensenya vostè. Entri a la web de contractació pública i veurà que hi tenim totes 
les contractacions que s’han fet.

Però fins i tot volia aclarir que tot l’any 2016 no es va fer ni una sola contractació 
nova. Per tant, tot són pròrrogues de les contractacions que ja hi havien. Per tant, 
si s’acusa el director de la DGAIA perquè el 2016 va fer alguna contractació espe-
cífica d’allà on venia ell, les mirin i veuran que durant tot l’any 2016..., entre altres 
coses, perquè els grups parlamentaris no van aprovar el pressupost i no podíem fer 
més enllà del que hi havia. Per tant, tot són pròrrogues al que hi havia de les entitats.

Aquest any sí, aquest any hi ha hagut contractacions noves, hem explicat que hi 
va un pla de xoc, i, per exemple, de cases d’infants, una l’ha guanyat FASI, que és la 
de Girona, i a Tarragona l’ha guanyat la Fundació Santa Tecla. Per tant, les contrac-
tacions són en concurrència pública, com han de ser. I qui s’hi presenta? Qui fa els 
plecs? Els plecs es fan des de la Subdirecció de Contractació del departament. Per 
tant, ni el senyor Ricard Calvo ni el seu grup hi tenen res a veure.

Un cop dit això, doncs, per tant, aclareixo la relació meva amb el senyor Ricard 
Calvo, de qui estic molt contenta de la feina que fa, estic molt contenta, la professio-
nalitat que té amb el que fa.

Ara, també seré contundent, i, com deia al principi, de la mateixa manera que, 
per exemple, amb gent gran quan hi ha hagut una dificultat hem sigut de dir: «Acla-
rim-ho des d’un bon moment i si hi ha raó del que es diu, doncs, serem els primers 
de tallar-ho», en el cas del director dic el mateix. Si està posat a l’Oficina Antifrau i 
l’Oficina Antifrau troba no solament indicis, realitats d’Antifrau, nosaltres actuarem 
en conseqüència claríssimament. Per tant, com a consellera defenso la professiona-
litat que té el director general de la DGAIA i el que ja ha demostrat fins a aquest 
moment. Qualsevol cosa que surti i que es demostri..., seré contundent.

Jo..., potser m’has entès malament, perquè en cap moment he volgut dir ni que els 
sindicats..., o sigui, no sé com ho ha dit la diputada, que jo tenia... –com ho deia?–, 
mala sensació, que menyspreava els sindicats. En cap moment. El que menyspreo 
és alguna declaració. Per exemple, 98 milions és tot el que concursa DGAIA, i dir 
que hi havien cinquanta operadors. Per tant, és impossible que FASI tingui 98 mi-
lions quan són cinquanta operadors, que és el pressupost que tenim a DGAIA, 97,8 
milions, per a tots els operadors. Per tant, hi ha algun número que o m’expliquen bé 
d’on ve o què és, o no s’entén. Per això el que menyspreava no és que ells ho diguin, 
sinó que les informacions no siguin ben reals. Que ens diguin què és. I, si no, també 
jo crec que són ben lliures els diputats de demanar la compareixença no només del 
protectorat, sinó de tothom qui dona informacions.
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Què s’ha dit, doncs, del senyor Ricard Calvo? Que ve del sector. Sí, ve del sector. 
Ja ho dic, és que el vam buscar que vingués del sector, no era... Què tenia ell en el 
sector? Doncs, l’actual director tenia un contracte laboral amb FASI com a director 
d’operacions. L’encàrrec era portar la direcció tècnica i el lideratge del projecte. No 
formava part del patronat de FASI ni tenia cap delegació de signatura ni poders per 
poder executar. I estava sota la direcció general i sota el patronat de FASI.

Tema FASI. Què ha fet amb el tema que em deien del sobrecost del lloguer? 
D’això ha sortit informació. Jo em vaig assabentar, igual que vostès, per la premsa, 
i igual que el meu equip. Per què? Perquè a les contractacions els plecs que es fan 
es fan per a cases d’infants, que són 400.000 euros l’any. Per tant, el que paguin de 
lloguer o no paguin de lloguer a la DGAIA no ho revisem. Nosaltres fem la contrac-
tació, o es va fer la contractació, per cert, que ve de l’any 2009, on el departament va 
dir que faria vint-i-quatre equipaments. D’aquests..., no hi eren, i només se n’havien 
fet deu, em sembla que era, i ara en tindrem dos més per poder-ne estendre a tot Ca-
talunya, perquè és un model, les cases d’infants, que funciona.

Però també vull dir que FASI són els únics que els treballadors varen fer-me una 
manifestació perquè el departament havíem fet retallada en l’entitat FASI. Per tant, 
també vull ser conscient d’això. De la mateixa manera... És l’única manifestació que 
m’he trobat al davant durant aquest temps de consellera, que són els treballadors de 
FASI reclamant perquè el departament havia fet retallada en la concessió, però que era 
per una raó molt clara: si les cases d’infants eren de dotze nois o noies i volíem passar 
al model de deu nois i noies, vam treure la part d’aquests dos nois i noies que passaven 
a una altra casa d’infants. I, per tant, a la pròrroga que es va fer de l’any passat la quan-
titat de diners que anaven a FASI per les cases d’infants era una mica menys, perquè 
en lloc de dotze infants en tindrien deu.

Per tant, per aquesta raó, perquè per una banda, doncs, ens havíem trobat amb 
aquest tema, que els treballadors de FASI s’havien manifestat perquè retallàvem la 
quantitat de diners que anava per a cases d’infants a FASI, perquè Fedaia deia que els 
diners que donem per mòduls són insuficients, i per altra banda informacions que 
surten de lloguers exagerats que no es podrien pagar amb els diners que donem de 
mòduls, és pel que hem demanat aquest estudi independent de costos dels serveis de la 
DGAIA, amb l’objectiu de tenir els costos reals d’una casa d’infants, quin és el cost 
real en l’actualitat, i que no ho fem en base a aquest 2009, que era quan vàrem iniciar 
i quan teníem l’estudi de costos de recursos del 2006, que és el que hem trobat i amb el 
que s’ha anat seguint tots els anys.

Més temes. Jo crec que aquest l’he explicat. El plec de condicions, ja ho he dit, no 
era amb ells... El control de fundacions, ho he explicat, no el fem nosaltres. Nos altres 
tenim..., i el que ens interessa és el benestar dels nois i noies que estan en els recur-
sos, que cadascú tingui els recursos adients. I, per tant, la inspecció que fem és amb 
relació a això. Però haig de ser sincera, ni fem la revisió dels comptes anuals de les 
fundacions, ni de les entitats, ni tramitem, ni verifiquem els canvis dels patrons, per-
què això toca al protectorat de fundacions, i això depèn de Justícia. Per tant, no som 
nosaltres qui ho hem de fer.

Algun altre tema. Al PP, que me deia si han de ser jutges qui decideixen, de 
moment la llei diu que han de ser jutges, però com que també, pel desemparament, 
abans no vagi a jutges, hem fet..., o aquest tema de la comissió de tuteles. Que no 
sigui el departament qui decideixi, sinó que sigui una comissió de tuteles qui pugui 
intercedir en un moment donat, malgrat la llei, quan digui el jutge, sigui el jutge. 
Evidentment, la llei és així.

En la qüestió dels MENA, que vostè deia, dels joves menors no acompanyats, 
tenim un problema, i el problema és amb immigració. El problema és com tenim 
els papers d’aquests nois i noies. Per tant, li reverteixo la pregunta i que ens ajudi a 
que l’Estat..., tan punt surten els nois puguin tenir papers per poder anar a treballar, 
perquè la gran dificultat que hi ha és el que costa que tinguin papers aquests nois 
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que arriben aquí buscant una altra vida en el procés migratori, i que no tenim com-
petències per als papers. Per tant, m’agrada el to i estic segura que estarà al nostre 
costat per reclamar, com ja hem fet al subdelegat, com ja hem fet a tots, que neces-
sitem, doncs, l’ajuda a aquests.

Volem que el sistema de protecció sigui la joia de la corona, que vostè deia, i vo-
lem revertir-ho, i per això estem treballant a fons. No hem tancat mai els ulls, al con-
trari. I si alguna cosa no ens ha deixat dormir és algun dia, doncs, que han arribat 
nois i els Mossos ens avisen, i és a les dotze de la nit i hem hagut d’anar corrent tèc-
nics i polítics perquè puguin tenir l’assistència al moment. Sap que és en quaranta- 
vuit hores, però que si la podem fer en dues hores la fem en dues hores, perquè els 
CRAE, els CREI, les cases d’acollida, els centres d’acolliment funcionin com han 
de funcionar. Jo crec que entre tots i totes és el que hem de fer, que confirmo que 
compartim els objectius que s’han dit, sobretot a l’inici de les intervencions de cada 
grup, que el que volem és treballar per millorar-ho, i estem aquí per això.

Moltes gràcies. No sé si el secretari volia afegir alguna cosa. Perdó.

La presidenta

Un moment, doncs, passo la paraula al secretari d’Afers Socials i Famílies.

El secretari d’Afers Socials i Famílies (Francesc Iglesies i Riumalló)

Gràcies. Bon dia. Gràcies, presidenta. No; si de cas per algunes preguntes que heu 
fet, així ja, diríem, més esfilagarsades. Per exemple, es preguntava la quota de mer-
cat de FASI. FASI, del total de 97, gairebé 98 milions, diríem, que subcontracten en 
el sistema de protecció, doncs, FASI actualment en rep 3,2, amb la qual cosa estem 
parlant d’una quota de mercat d’això, del 3,4 per cent, més o menys –més o menys.

Hi ha un mercat, d’aquests cinquanta operadors, en el qual, bé, aquí es podria 
gairebé assimilar... Quan un mercat té cinquanta operadors, a veure, no estem par-
lant ni de situacions de monopolis, ni de duopolis, sinó que estem parlant probable-
ment d’oligopolis, sabent que són mercats, doncs, que es varen generar sobretot a 
partir dels anys noranta, eh? I en aquest sentit, doncs, d’aquests cinquanta operadors 
en podem trobar ben bé més de mitja dotzena que facturen més de 3 milions d’euros, 
de tal manera, diríem..., està bastant atomitzat en aquest sentit.

Jo crec que en aquest sentit és interessant veure també un estudi de preus, per-
què això ens pot determinar una mica aquesta tensió, que, per una banda, té molts 
actors, diríem, proveïdors de la DGAIA que reclamen augments de tarifes perquè 
consideren que els preus, doncs, són baixos, i, per l’altre costat, sembla que fins i tot 
pot haver-hi marges per pagar, diríem, lloguers astronòmics, no? 

Jo crec que aquí és una obligació de tots plegats tenir més coneixement del mer-
cat, més coneixement, doncs, de que les condicions de concurrència es duguin cor-
rectament. I, per altra banda, doncs, veure..., actualitzem aquest estudi de costos que 
ja és de 2006, i, per tant, han passat onze anys, i una mica podem veure si els mò-
duls que estan a la cartera de serveis socials –per cert, congelats des de 2010– conti-
nuen sent vigents, degut a aquestes condicions en què el mercat ha anat augmentant 
la competència, o no, eh?

Per exemple, també ha sortit algun element sobre la supervisió, la necessitat de 
supervisió en els centres d’acció educativa. En el Pla integral de salut mental s’in-
trodueix la supervisió. S’introdueix la supervisió en els CRAE i en els CREI, que la 
durà a terme els CSMIJ, els centres de salut mental, professionals, diríem, de salut 
mental, sobretot. Supervisió en l’estudi d’aquells casos amb incidència a trastorns 
de conducta, que són els que generen molta més complexitat en la vida del centre. 
D’acord?

A partir d’aquí, pensar altres fórmules, en què, per exemple, col·legis professio-
nals poguessin intervenir amb una supervisió més general, de suport i de millora de 
la pràctica professional. Es va signar l’altre dia, per exemple, un conveni en el qual 
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el Col·legi de Treball Social començarà a fer supervisió en els equips bàsics d’atenció 
social. Vull dir que és una línia compartida al departament i que la podem estudiar.

Sobre algunes qüestions, a veure, del protectorat, jo crec que ho ha explicat per-
fectament la consellera. Jo crec que aquí el grau de control que ha de fer el protecto-
rat sobre les fundacions és un debat que, si us en recordeu, es va iniciar molt –molt, 
molt– arran, precisament, del cas Palau –parlo de fa una bona colla d’anys. I allà, 
precisament, de cop i volta va haver-hi una legislació, podríem dir-ne, molt inter-
ventora, molt fiscalitzadora, que fins i tot llavors va generar crítiques a la contrària, 
perquè resulta que llavors les fundacions marxaven de Catalunya, i marxaven de 
Barcelona, i se n’anaven a establir-se a llocs on no haguessin de tenir, diríem, tantes 
obligacions, podríem dir-ne, burocràtiques, a l’hora d’aprovar pressupostos, a l’hora 
de prendre decisions, a l’hora de que els aprovessin els pressupostos, eh?

Jo crec que a partir d’aquí es va, diríem, reaccionar, de dir «no fem legislació a 
cop de titular», i després entenc que va haver-hi algun mecanisme de simplificació 
administrativa que retornés el fet de que les fundacions, doncs, tinguessin un règim 
d’operar com qualsevol societat anònima, com qualsevol societat mercantil, en el 
qual les declaracions responsables siguin al règim.

Jo crec que aquest és un debat, i és un debat que, com també podeu imaginar, 
supera perfectament la DGAIA i supera el nostre departament, i té a veure molt amb 
el model de tercer sector que ha de tenir el país. 

En qualsevol cas, estem oberts a discutir-ho.

La presidenta

Moltes gràcies, secretari.
Hem deixat aquests cinc minuts, també, perquè era doble compareixença, per-

què es pogués també explicar el secretari i per complementar el que ha explicat la 
consellera.

I, per tant, avui aixecaríem la sessió.
Moltíssimes gràcies, i molt bon dia.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i onze minuts.
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