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Sessió 2 de la CTASF

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

de la tarda i cinc minuts. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada del vicepresi-

dent, Josep Maria Forné i Febrer, i de la secretària, Elisabeth Valencia Mimbrero. Assisteix 

la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

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

Espinosa Cerrato, María del Camino Fernández Riol i Blanca Victoria Navarro Pacheco, 

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

Xavier Quinquillà Durich i Ferran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi 

Albert i Caballero, Eva Baró Ramos, Magda Casamitjana i Aguilà, Rut Ribas i Martí i Da-

vid Rodríguez i González, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, Raúl Moreno Montaña i 

Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández i 

Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel 

S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel 

S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 

Homrani Lesfar, acompanyat del secretari general, Josep Ginesta i Vicente.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del seu departament 

(tram. 355-00005/12). Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació Ajudam 

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

situació de les persones amb deteriorament cognitiu lleu (tram. 356-00002/12). Raúl Mo-

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

sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo, ex-director general d’Atenció a la Infàn-

cia i l’Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 

sobre la seva participació en l’adjudicació de concursos públics a diverses empreses per a 

la gestió de centres d’atenció residencial (tram. 356-00003/12). Raúl Moreno Montaña, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Maria Rosa Monreal, presidenta del Col·legi d’Edu-

cadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies perquè informi sobre les accions i els objectius del Col·legi (tram. 356-00004/12). 

Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença dels directors generals responsables de la renda ga-

rantida de ciutadania a l’onzena i la dotzena legislatures davant la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies perquè informin sobre la situació de la renda garantida (tram. 356-

00005/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats Cata-

lanes d’Acció Social davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 

sobre el desenvolupament de la renda garantida de ciutadania (tram. 356-00006/12). Raúl 

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

la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de José Manuel Ramírez, president de l’Associació Es-

tatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, davant la Comissió de Treball, Afers Soci-

als i Famílies perquè informi sobre la situació de la llei d’autonomia personal i atenció a la 

dependència de Catalunya (tram. 356-00007/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coordinadora de Familiars 

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

Oriola i Molí davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la 

situació de les residències per a la gent gran de Barcelona (tram. 356-00008/12). Raúl Mo-

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

sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de la Gent Gran de 

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

situació de les residències per a la gent gran de Barcelona (tram. 356-00009/12). Raúl Mo-

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

sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Ricardo Esteban, professor titular de dret del tre-

ball i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 

de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la legislació laboral de les persones 

amb discapacitat i trastorn mental (tram. 356-00010/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Ado-

lescència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre les 

accions de la Direcció General (tram. 356-00011/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’Antonio Martínez, president de la Federació de Per-

sones Sordes de Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 

informi sobre les necessitats de les persones sordes (tram. 356-00013/12). Raúl Moreno 

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

citud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adoles-

cència davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la gestió 

de la Direcció General amb relació als menors extutelats o emparats (tram. 356-00018/12). 

Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de Ricard Calvo i Pla, ex-director general d’Atenció a 

la Infància i l’Adolescència, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè 

informi sobre la gestió que va fer de la Direcció General (tram. 356-00019/12). Elisabeth 

Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença de María Hilda López Pérez, representant de l’Associ-

ació d’Aturats de Més de 50 Anys de l’Hospitalet de Llobregat, davant la Comissió de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació del col·lectiu de desocupats de 

més de cinquanta anys (tram. 356-00040/12). Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamen-

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

16. Sol·licitud de compareixença de Carlos Gracia, representant de l’Asociación de Pa-

rados Mayores Activos, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè in-

formi sobre la situació del col·lectiu de persones grans desocupades (tram. 356-00041/12). 

Carmen de Rivera i Pla, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

17. Sol·licitud de compareixença d’Isidre Gutiérrez de Tena, de l’Associació T-Acompa-

nyem, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situa-

ció del col·lectiu de desocupats (tram. 356-00042/12). Carmen de Rivera i Pla, del Grup 

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

18. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant 

la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tancada de migrants 

i llurs reivindicacions (tram. 356-00048/12). Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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19. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels immigrats i els refugiats tan-

cats a l’Escola Massana, de Barcelona, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-

lies perquè informi sobre la violència racista que pateixen els immigrats i els refugiats (tram. 

356-00065/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença d’una representació del grup que ha elaborat l’estudi 

«L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya» davant la Comissió de Treball, Afers So-

cials i Famílies perquè presenti aquest estudi (tram. 356-00076/12). Pol Gibert Horcas, del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

La presidenta

Bona tarda a tothom. Primer de tot, donar la benvinguda a l’honorable conseller 
i la gent del seu equip del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Ens trobem aquí, en la primera sessió ordinària de la comissió, on el conseller 
ens exposarà els objectius i les actuacions del seu departament durant aquesta le-
gislatura.

Degut a que hi ha una mica de trànsit i algunes entitats encara no han pogut 
arribar a la seu del Parlament, ens demanàvem, l’equip del departament, si podíem 
començar per les votacions de sol·licitud de compareixença, per així anar fent temps 
i que poguessin anar arribant les entitats socials que està previst que vinguin avui 
aquí, a assistir en aquesta compareixença. Per part dels companys de Mesa, ens sem-
bla correcte fer-ho, començar per aquests punts. Suposo que no hi ha cap objecció 
per part dels grups parlamentaris... (Pausa.) I, si no és així, començaríem a... (Noemí 
de la Calle Sifré demana per parlar.) Sí, senyora De la Calle?

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Nosotros vamos a solicitar posponer el debate y votación del 
punto número 13.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, senyora diputada. Alguna observació més a fer, sobre 
el tema dels punts de sol·licituds de compareixença, pels altres grups parlamentaris?

Raúl Moreno Montaña

Sí, presidenta.

La presidenta

Sí, senyor diputat Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Per part del Grup Parlamentari Socialistes, retiraríem la sol·licitud de comparei-
xença de la directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, el punt 11, i el 
passaríem a la Comissió d’Infància.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, senyor diputat.
El punt número 11 i el punt número 13 queden retirats de la Comissió de Treball 

i passaran a la Comissió d’Infància. Per tant, podrem sotmetre a votació la resta de 
punts, que són del 3 al punt número 20. Comencem pel punt número 3? (Pausa.) No 
sé si hi ha alguns punts que es puguin votar conjuntament o si vol algú... (Pausa.) 
Els que han presentat la demanda de sol·licitud de compareixença..., el volen defen-
sar? (Pausa.) El punt número 3 és sol·licitud... (Veus de fons.) Ai, perdó.
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Sol·licitud de compareixença de Carme Pous, presidenta de l’Associació 
Ajudam Predegent, perquè informi sobre la situació de les persones amb 
deteriorament cognitiu lleu

356-00002/12

Comencem pel punt número 2, que és la sol·licitud de compareixença de Carme 
Pous, presidenta de l’Associació Ajudam Predegent, sol·licitada pel Grup Parlamen-
tari Socialistes i Units per Avançar.

No sé si volen fer algun comentari o... (Veus de fons.) Passem directament a la 
votació? (Veus de fons.) D’acord.

Vots a favor?
D’acord. S’aprova per unanimitat la... (Veus de fons.)
Bé..., es poden votar totes conjuntament?

Raúl Moreno Montaña

Les que tenen a veure amb el Grup Parlamentari Socialistes, com a mínim, per 
nosaltres, sí, clar.

La presidenta

D’acord. I la resta? Tenen cap objecció a fer? (Veus de fons.)

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00003/12 a 356-00010/12, 356-00013/12, 356-00019/12, 356-00040/12 a 

356-00042/12, 356-00048/12, 356-00065/12 i 356-00076/12

D’acord, doncs votem les sol·licituds de compareixença número 3, número 4, 
número 5, número... (Veus de fons.) No, no, només van a Infància la número 11 i la 
número 13, i la 3 i la 14 continuaran a la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies. Ara sotmetrem a votació els punts número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 i 20.

Vots a favor?
S’aproven per unanimitat les sol·licituds de compareixença.

Sessió informativa amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre els objectius i les actuacions del seu departament

355-00005/12

I, un cop acabada la votació de les sol·licituds de compareixença, els punts 2 al 
20, passaríem, si va bé, a substanciar el punt número 1, que és la sessió informativa 
a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per part del conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del seu departament en 
aquesta legislatura.

Tots els grups parlamentaris..., els portaveus deuen haver rebut la seqüència de 
com anirà aquesta sessió informativa. La intervenció del conseller és, màxim, d’una 
hora. Si algun dels grups ho sol·licita, hi ha haurà un recés de quinze minuts. I, des-
prés, les intervencions dels grups parlamentaris són de deu minuts per a cada grup, 
i les dels subgrups són de cinc minuts per a cadascun d’ells. Després, el conseller 
tindrà trenta minuts per respondre a les preguntes que hagin formulat tots els grups 
parlamentaris. S’obrirà un nou torn per part dels grups parlamentaris per formular 
noves preguntes o aclariments, de cinc minuts per cadascun d’ells –dos i mig per als 
subgrups parlamentaris–, i després el conseller podrà respondre a aquestes últimes 
sol·licituds de preguntes i aclariments que facin els grups parlamentaris.

Si no hi ha res més, agrair de nou l’assistència a tots els membres del departa-
ment que acompanyen avui el conseller i el secretari general, el senyor Josep Gines-
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ta. I, si no hi ha cap més observació, el conseller té la paraula durant seixanta mi-
nuts, una hora. Moltes gràcies.

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

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Membres de la Mesa de la comissió, diputades i 
diputats, equip del departament, directors i directores, secretaris, gabinet de conse-
lleria i representants de les entitats socials, mirin, abans d’iniciar el contingut de la 
meva compareixença, vull recordar que estem en una situació d’anomalia.

La meva predecessora, la consellera Bassa, l’amiga Dolors, continua en presó, en 
un abús de figures preventives judicials, només per posar urnes, per donar sortida 
al sentiment majoritari del poble català. Hem estat set mesos sense govern, obligats 
a exiliar-se o a presó. Hem patit set mesos d’intervenció antidemocràtica del 155. 
Fins la setmana passada no vaig poder visitar la consellera Bassa, l’amiga Dolors, 
per poder fer el traspàs que es fa sempre en un canvi de govern. Ahir crec que vam 
tenir una mala notícia davant del que és un conflicte polític, que és la interferència 
del poder judicial en el poder legislatiu.

Crec que és obligat recordar aquesta situació. Crec que és obligat recordar que en-
cara tenim un conflicte polític obert i que l’única via de solució és la política, que és  
la via de solució que té qualsevol societat madura i democràtica.

Volia fer aquest punt, i, més enllà d’aquest punt, que és central i que afecta la 
situació d’anormalitat que vivim en aquest país, afronto aquesta compareixença per 
explicar els projectes que impulsarem des del Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies. I l’afronto amb una realitat: la crisi ha creat noves situacions de risc 
social. Els darrers anys s’han anat reduint les persones en situació d’atur, tot i que 
ara 220.000 persones pateixen atur de llarga durada. Més de 400.000 persones amb 
feina es troben en risc de pobresa; avui tenir feina no és cap garantia. Ha augmentat 
el treball a temps parcial involuntari. Més de la meitat de les persones que avui te-
nen una feina a temps parcial..., és perquè no poden tenir una feina a temps complet.

A més, els sous han caigut, entre el 2009 i el 2017, més del 10 per cent. Això 
explica en gran part el fenomen dels treballadors en risc de pobresa i l’existència de 
famílies amb infants en la mateixa situació. Quan el treball ja no ofereix la capacitat 
de viure amb uns nivells d’ingressos dignes, els serveis socials es veuen tensionats. 
Avui tenim nous conceptes de pobresa, com la pobresa energètica, la pobresa ha-
bitacional, formes que en el fons identifiquen i formen part del canvi social i de la 
societat postcrisi, on la fractura de la crisi no s’ha superat.

Quan el mercat laboral ofereix menys oportunitats, els problemes socials s’agreu-
gen: les persones es jubilen amb pensions que no els garanteixen estar fora del llin-
dar de la pobresa, i els joves tenen més risc d’estar en situació d’atur. Si tot quedés 
només en mans de l’economia dels mercats, sense l’acció dels serveis públics, del 
tercer sector i de l’economia social i solidària, encara tindríem moltes més persones 
excloses a la nostra societat.

A més, les noves situacions mundials fan que arribin al nostre país persones en 
situació d’alta vulnerabilitat. La migració, ara mateix, no respon únicament a les lò-
giques econòmiques de fa uns anys, on el mercat laboral feia efecte crida. Avui ens 
trobem amb una triple crisi migratòria: refugiats i migrats econòmics a la fronte-
ra sud; una crisi de refugiats que fugen de llocs on no se’ls respecten els seus drets 
humans bàsics, i el nou fenomen dels adolescents i joves migrats que venen sense 
referents familiars.

I, aquí, veuen que no parlo de menes. Volem superar el que s’ha acabat convertint 
en una categoria. Són persones, i la categoria de menes és una categoria que volem 
superar. Al final, són joves i adolescents migrats sense referents familiars. Intenta-
rem, des d’aquest exercici, evitar anar creant categories des de l’àmbit social.
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Aquesta societat reclama una millor forma de gestió de la complexitat i la di-
versitat. Cada cop som més exigents en la defensa dels drets de les persones, sigui 
quina sigui la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere. Com a societat, 
també hem de gestionar la diversitat de les formes de família, entendre les vulnera-
bilitats que poden tenir les famílies monomarentals. Avui les dones encara pateixen 
la xacra de la violència masclista i les diferents bretxes de gènere. La societat acaba 
carregant sobre les esquenes de les dones totes les tasques de cura de les persones 
dependents i dels infants.

Dins d’aquesta complexitat, hem d’atendre una major diversitat de llengües, orí-
gens i formes de veure el món. És una exigència política i moral garantir que una 
discapacitat no sigui cap obstacle i que tothom tingui les mateixes oportunitats.

El 155, que durant set mesos ha paralitzat gran part de l’activitat de la Genera-
litat i del departament, ha agreujat la gestió d’aquesta complexitat. Patim un endar-
reriment en projectes clau per a les persones, com el Reglament de la renda garanti-
da de ciutadania. La suspensió de lleis per part del Tribunal Constitucional, com la 
de la pobresa habitacional i energètica, ens treu eines legislatives per poder afrontar 
les necessitats socials dels catalans. Entre elles, també hem tingut la paralització de 
l’Agència Catalana de Protecció Social. L’aplicació del 155 també ha significat en-
darreriments de pagaments a entitats del tercer sector i projectes que afecten direc-
tament la vida de les persones, perquè no són únicament les entitats, sinó que són 
les persones vulnerables que atenen.

Una part molt important de la feina que hem fet aquest primer mes ha estat posar 
al dia els projectes aturats del departament. Hem convocat el Consell de Govern de 
la Renda Garantida, hem desbloquejat el pressupost del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i hem signat contractes de serveis socials per un volum de més de 800 milions 
d’euros, que estaven endarrerits entre trenta i cent vint dies, amb el que genera això.

Ara bé, malgrat el 155, hem aconseguit acomplir els compromisos de país grà-
cies a un sobreesforç de tothom. I ara vull fer aquest reconeixement, de la mateixa 
manera que he fet aquest reconeixement, cara a cara, a tots els treballadors i tre-
balladores públiques. Els treballadors i els equips del departament han sigut qui  
ho han mantingut, però també les entitats del tercer sector i els ens locals. Tots plegats 
han fet un sobreesforç, i el vull reconèixer públicament. Si hem evitat que el 155 ge-
nerés més patiment en les persones és degut a aquest compromís per part de tothom.

És evident que les polítiques del Govern i del departament que coordino aniran 
orientades a resoldre i afrontar tots aquests reptes. Els eixos de Govern són aquests: 
un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom; una economia pròspera, 
responsable i sostenible per a un nou model productiu i una fiscalitat justa; una so-
cietat enfortida democràticament, lliure i justa per a una governança compartida, i 
una Catalunya oberta al món.

En tots aquests eixos el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té ac-
cions i responsabilitats. Les polítiques actives d’ocupació, la renda garantida, els 
serveis socials, la promoció de l’autonomia personal, les polítiques per a les famílies 
i les polítiques destinades a atendre les persones més vulnerables van orientades a 
garantir drets i generar oportunitats per a tothom. Les polítiques de treball i d’ins-
pecció i el treball en l’economia social cerquen facilitar la transició a una economia 
pròspera i responsable.

La lluita per la igualtat, l’atenció a la infància i a la joventut, la defensa dels drets 
LGTBI i el treball en la diversitat o la lluita per la igualtat de gènere enforteixen la 
nostra societat, la fan més lliure i més justa. Una societat on les persones tinguin la 
possibilitat de tirar endavant el seu projecte de vida, encara que tinguin una disca-
pacitat o siguin persones dependents, també la fa més lliure i més justa. La diversitat 
de la nostra societat, amb persones vingudes de gairebé totes les nacions i els estats 
del món, amb creences de tot tipus i que parlen més de tres-centes llengües, forma 
part d’aquesta Catalunya oberta al món.
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Mirin, l’objectiu central del departament és apoderar les persones al llarg de tot 
el seu cicle vital, és posar les persones al centre de les polítiques socials i de treball. 
Aquest és l’objectiu central del Departament. Volem trencar amb un sistema de pro-
tecció social orientat a col·lectius o unitats de serveis. El nostre objectiu és evitar que 
un canvi en la situació de la persona signifiqui quedar fora d’un circuit de protecció 
a l’espera d’entrar en un de nou. Els serveis han de ser un contínuum d’atenció, sen-
se forats entre les intervencions socials, per contribuir a que la persona pugui tirar 
endavant el seu projecte vital com vulgui.

A més, els serveis de protecció han d’integrar els serveis socials, els ocupacio-
nals i els de protecció de la salut. Ratifico el compromís del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies en el Pla interdepartamental d’atenció, interacció social i 
sanitària conegut com a PIAISS. Volem que els serveis socials i els sanitaris operin 
conjuntament i posin les persones al centre de l’atenció. Cal avançar més en la mi-
llora de l’atenció sanitària de les residències, en la coordinació per millorar la pre-
venció en la salut mental comunitària, en la integració tant de sistemes d’informació 
com de carteres conjuntes d’atenció domiciliària. Sé que va venir la consellera Ver-
gés i ho va situar. Tenim aquesta prioritat, la treballarem conjuntament.

En la mateixa línia, volem continuar enfortint la coordinació amb altres depar-
taments, i de manera molt destacada amb el Departament d’Ensenyament. Tenim 
molts aspectes a treballar conjuntament.

Un dels objectius prioritaris de tot el sistema de protecció és reforçar els serveis 
preventius. En el marc del nou Pla estratègic de serveis socials estem oferint als ens 
locals el contracte programa 2017-2019, per poder ampliar la plantilla dels equips bà-
sics d’atenció social en més d’un 30 per cent. Treballem amb mesures concretes per  
al nou contracte programa 2020-2023, per dotar de més eines i suport els treballa-
dors d’aquests equips, que han estat sotmesos a una gran pressió per l’impacte de la 
crisi.

Hem d’orientar les actuacions professionals per treballar en l’apoderament i l’au-
tonomia de les persones, amb orientació comunitària, perquè puguin fer efectiu el 
projecte vital de cadascuna d’elles.

Cal prioritzar l’atenció en el seu entorn habitual en detriment de solucions ins-
titucionalitzadores segregadores de l’entorn comunitari. Per tant, hem d’enfortir la 
xarxa primària i bastir una autèntica atenció primària de serveis socials, prevenir 
abans que actuar en una emergència social, apoderar en lloc de cronificar. Hem de 
poder envellir al nostre barri i amb la nostra gent, en el nostre entorn.

I això lliga amb totes les polítiques del departament: la millora de la qualitat del 
món laboral a través de les polítiques de treball i inspecció, les polítiques actives 
d’ocupació, les polítiques per a la infància i la joventut, la lluita contra la pobresa, la 
potenciació de l’economia social i cooperativa, els serveis socials, les polítiques de 
famílies, les polítiques d’igualtat i contra la discriminació, l’atenció a les persones 
grans, l’acció comunitària, les polítiques amb què construirem una sola societat des 
de la seva diversitat.

Totes aquestes polítiques tenen un objectiu final: apoderar les persones i evitar 
cronificar la situació de vulnerabilitat social, sempre considerant que el centre dels 
serveis són la persona i la família al llarg de tot el seu cicle vital.

Tot seguit descriuré un conjunt de projectes que impulsarem des del departa-
ment. La intenció és explicar-ho d’una forma diferent a l’habitual. No els presentaré 
ordenats per àmbits i unitats del departament, sinó en funció del moment del cicle 
vital de les persones. Fer de la persona el centre de les polítiques socials i del treball 
és un concepte que vull que quedi palès a tota la compareixença, també en el format 
d’aquesta, tot trencant el format tradicional de compareixences.

Durant la nostra infància i joventut podem tenir situacions de vulnerabilitat i de 
risc social. Més enllà de les intervencions socials que hem de fer quan tenim una 
emergència social amb un infant o un jove, cal fer tota una tasca preventiva des dels 
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serveis bàsics i des dels serveis d’intervenció socioeducativa no residencials. Una 
prevenció amb la que evitem intervencions posteriors que acaben generant una des-
vinculació de l’infant o el jove de la seva família.

Els infants i adolescents són el col·lectiu que històricament menys atenció ha 
rebut per part dels poders públics. Per tal de revertir aquesta situació dissenyarem 
un pla d’inversió que apropi Catalunya als nivells europeus pel que fa a la despesa  
en polítiques dirigides a infants, adolescents i joves, i posarem especial èmfasi en 
les polítiques de prevenció, atenció i rehabilitació per a les famílies en situació de 
vulnerabilitat, risc social i/o violència.

La família és la principal de les institucions socials d’apoderament dels infants, i 
l’adopció, un dels mecanismes que eviten la institucionalització de la protecció dels 
menors. Des del departament treballem per un canvi de paradigma a favor d’un nou 
model d’adopció internacional.

Des de l’any 1997 fins ara s’han adoptat més de setze mil infants a Catalunya, 
però el darrer any només s’han fet 153 adopcions internacionals. Aquesta disminu-
ció es deu principalment a la crisi econòmica i a les millores en els sistemes de pro-
tecció en els països d’origen. Es preveu que la tendència de futur molt probablement 
sigui l’adopció d’infants amb algun tipus de necessitat especial.

Pel que fa a les adopcions a Catalunya, l’any passat en van ser seixanta-dues. Si 
tenim en compte aquestes dades, actualment comptem amb famílies per als propers 
set o vuit anys. Hem de treballar per promoure el coneixement social d’aquesta nova 
realitat en el camp de l’adopció. Modificarem el decret de valoració de famílies sota 
nous paràmetres i implementarem un nou model d’adopció internacional que s’adap-
ti a les necessitats actuals.

La infància és un dels moments vitals on som més vulnerables. De vegades ens 
veiem en la situació que el departament s’ha de fer càrrec d’infants per situacions 
d’emergència social. Un dels objectius és intentar no institucionalitzar l’atenció a la 
infància. Per això volem fer gran l’acolliment, transformar la protecció de l’infant 
des de les institucions en una protecció comunitària en un entorn familiar.

Actualment a Catalunya hi ha gairebé set-centes famílies acollidores, amb les 
que conviuen prop d’un miler d’infants. Però encara en necessitem més, especial-
ment per a grups de germans i infants amb malalties greus i discapacitats. La nostra 
determinació és que tots els infants menors de sis anys del sistema de protecció tin-
guin l’oportunitat de viure en un entorn familiar.

Amb el Pla estratègic de promoció de l’acolliment familiar estem promovent mi-
llores en el sistema, un pla de suport a les famílies i actuacions de sensibilització 
cap a la ciutadania per crear cultura de l’acolliment en el nostre país. Creiem que la 
millor garantia de drets dels infants i dels joves és la família en tota la seva diversi-
tat, com les cada cop més freqüents famílies monomarentals.

Els serveis d’orientació i acompanyament a les famílies, els SOAF, com a servei 
d’orientació i suport de caràcter preventiu i universal per a les famílies, té la finalitat 
d’acompanyar-les en la millora del seu benestar social, familiar i personal. Actual-
ment hi han vint-i-un SOAF que han atès 2.400 famílies. Estem treballant perquè un 
cop es tinguin els indicadors d’avaluació del pla pilot es pugui definir el model i, pos-
teriorment, es negociï amb les entitats municipalistes la seva implementació terri- 
torial i el seu finançament. Alhora, es proposa consolidar el SOAF amb relació a les 
àrees bàsiques de serveis socials com a servei de suport als serveis socials bàsics.

Continuant amb el cicle vital, tenim uns adolescents i joves migrats sense refe-
rents familiars que arriben al nostre país. El fenomen d’infants i adolescents que 
emprenen sols un procés migratori cap als països europeus està creixent de forma 
exponencial. L’any 2017 es va doblar l’atenció a adolescents estrangers respecte al 
2016, i dins del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència es van atendre 
uns 2.000 joves. Durant aquest 2018, la DGAIA ja ha atès més de 2.160 adoles-
cents i joves migrats sense referents familiars, que suposen més del 50 per cent dels 
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adolescents atesos en el sistema de protecció de la DGAIA. En aquest sentit, estem 
creant dispositius de protecció d’emergència per tal d’atendre les seves necessitats 
just en el moment d’arribada.

Estem redissenyant els centres d’acolliment per tal que combinin la protecció 
amb la generació d’oportunitats formatives i laborals, i potenciem nous recursos de 
transició a la vida adulta.

Mirin, aquest, segurament, és un dels reptes de país més important que tenim a 
curt termini, i, o tots plegats sumem i remem, o pot ser complicat donar-hi resposta, 
perquè, a part, és el col·lectiu més vulnerable de la gent que arriba al nostre país. Són 
menors i és el col·lectiu més vulnerable. Tenim una assignatura, com a país, a l’hora 
de fer front a aquesta realitat, i per nosaltres és una absoluta prioritat.

Continuant amb el cicle vital, quan comencem els primers anys de l’etapa adulta 
afrontem nous reptes. L’Enquesta a la joventut de Catalunya del 2017 constata diver-
sos fenòmens que afecten el col·lectiu de joves, com el manteniment de la precarietat 
laboral i de la sobrequalificació, la problemàtica en l’accés a l’habitatge, el pes que té la  
transició educativa en la resta de transicions o les desigualtats produïdes pel lloc de 
naixement i l’origen social.

Per tal de donar resposta a aquestes situacions, treballarem per consensuar amb 
tots els agents implicats un pla nacional de joventut Horitzó 2030 com a eina fona-
mental per establir i abordar els reptes vinculats a la població juvenil per a la pro-
pera dècada.

Sabem que hi ha responsabilitats que són pròpies del departament, però els rep-
tes no els afrontem sols, ni els volem afrontar sols. Si realment creiem en l’apode-
rament dels joves, la feina s’ha de fer amb les entitats juvenils. Aquest també és un 
contínuum de la realitat d’aquest departament. Tenim en tots els àmbits un teixit so-
cial fort i compromès; els reptes els volem compartir amb aquest teixit.

Un dels problemes que més pateixen els joves és la temporalitat del treball. La 
contractació temporal, que és considerada un indicador de precarietat laboral, és uti-
litzada de forma massiva en l’actual model de relacions laborals. A Catalunya, dos 
de cada tres joves tenen aquest tipus de relació laboral. Desenvoluparem una campa-
nya d’inspecció per tal de transformar en indefinits els contractes de treball celebrats 
en frau de llei. Per a aquest any 2018 preveiem iniciar 1.800 expedients d’inspecció.

Seguint parlant de persones joves, un dels seus principals problemes és entrar al 
mercat laboral en condicions de qualitat. És un problema que té el jovent de totes 
les societats occidentals, i Catalunya no n’és una excepció, precisament –no n’és una 
excepció.

Els joves entre setze i vint-i-nou anys representen una de cada quatre persones 
en situació d’atur, amb una taxa d’atur més alta que la resta dels treballadors i treba-
lladores. Molt més greu és la situació del jovent entre setze i dinou anys, on gairebé 
la meitat es troba en situació d’atur i pateix, a més, el fenomen de l’abandonament 
escolar. És prioritari prendre mesures per millorar la situació sociolaboral del jovent 
mitjançant una cartera de serveis ocupacionals adequada als diferents perfils i amb 
especial impacte en aquells més vulnerables.

Dins de la cartera de serveis del SOC volem destacar projectes com Noves Opor-
tunitats, del qual es beneficiaran 2.500 joves entre setze i vint-i-un anys provinents 
majoritàriament de l’abandonament escolar prematur; la convocatòria dels projec-
tes Singulars, pensada per arribar a cinc mil joves, i, com a aspecte més innovador 
d’aquesta cartera, la figura del referent d’ocupació juvenil, que treballarà fent de 
pont entre el sistema educatiu i el sociolaboral, amb especial impacte en aquells mu-
nicipis amb instituts de secundària d’alta complexitat.

Més enllà de l’atur, també comptem amb la xarxa nacional d’emancipació juve-
nil, que contempla d’una forma més global l’emancipació dels joves. La taxa d’atur 
juvenil es situa en el 20,8 per cent, i afecta més els nois més joves sense estudis 
postobligatoris i els joves estrangers.
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La millora experimentada en bona part dels indicadors sobre la situació labo-
ral en les persones joves encara no es tradueix de manera sòlida en un canvi de 
tendència respecte a l’emancipació. Per tal d’augmentar les oportunitats del jovent 
consolidarem la xarxa nacional d’emancipació juvenil com a xarxa de xarxes, per 
connectar els serveis i equipaments adreçats al col·lectiu jove en un àmbit territorial 
concret i fer-ho també amb les xarxes d’equipaments i serveis de la Generalitat pre-
sents arreu del territori, per fer possible l’emancipació juvenil.

Quan entrem en l’etapa adulta, sovint creiem que no ens trobarem en situació de 
vulnerabilitat, però això és una ficció. L’atur és una situació que no només pateixen 
les persones joves o els treballadors sèniors, sinó que també hi ha atur en franges 
d’edat entre els trenta i els quaranta-cinc anys. Moltes d’aquestes persones troben 
feina ràpidament; formen part del que es considera l’atur tècnic, o sigui, persones 
que perden temporalment la feina, però que el mercat els ofereix oportunitats ràpi-
dament.

Ara bé, hi ha persones de difícil ocupabilitat que requereixen programes d’aten-
ció personalitzats. Per tal d’aconseguir la inserció laboral de les persones majors de 
trenta anys en atur hem creat el programa 30 Plus a partir d’un enfocament diferent. 
El fet de subvencionar la contractació i disposar de prospectors al territori afavoreix 
que empreses petites i mitjanes que tenen necessitats de personal es decideixin a 
contractar. Aquesta decisió ve empesa per la subvenció del contracte, la confiança en 
l’entitat que acompanya la persona aturada en tot el procés i la formació que aquesta 
rep, totalment adaptada a les tasques que haurà de desenvolupar.

Com he explicat a l’inici de la compareixença –i és una idea que la consellera 
Bassa, l’amiga Dolors, sempre ha repetit–, la millor política social és el treball dig-
ne. Un mercat laboral de qualitat no només implica millors sous, millors condicions 
laborals, més productivitat, una trajectòria professional de més qualitat i tot allò que 
els que provenim del món del treball tenim al cap; també és la millor política social, 
i des d’una perspectiva de prevenció.

Sabem que avui tenir una feina no garanteix no estar en risc de pobresa, i per 
això la millora de la qualitat del treball és un dels objectius d’aquest departament. 
Una part important de la legislació en matèria laboral i de seguretat social depèn de 
l’Estat, però els agents socials catalans generen normativa en forma de convenis i 
el departament té un paper per facilitar i ajudar els agents socials a fer aquesta con-
certació social.

Treballarem per arribar a un acord de bases al Consell de Relacions Laborals 
sobre el model del marc català de relacions laborals. Volem treballar amb els agents 
socials, lluitar contra la bretxa salarial de gènere i aplicar les mesures previstes en 
la reforma horària, el salari de referència català i el segell d’empresa responsable.

Altres accions que durem a terme des del departament per lluitar contra la pre-
carietat en el mercat laboral són posar èmfasi en la formació al llarg de la vida i el 
reconeixement de l’experiència professional. No volem que cap persona treballadora 
no tingui un títol reconegut o una formació professional que l’habiliti.

També volem impulsar la concertació territorial. El següent pas del SOC és fer 
el seu desplegament de projectes en base a l’acord amb els ens locals i els agents 
socials de cada territori. No volem cometre els errors del mercat laboral espanyol, 
que regula i gestiona segons criteris estatals, sense tenir en compte que les millors 
polítiques actives d’ocupació són les de proximitat.

Una part de fer un mercat laboral de qualitat és tenir un mercat laboral segur. Els 
darrers temps hi ha un augment global del nombre d’accidents in itinere i del nom-
bre d’accidents de treball en jornada laboral. També veiem que els índexs d’acciden-
talitat són procíclics: baixen quan cau l’activitat i augmenten quan torna a activar-se 
el mercat laboral, a diferència d’altres índexs d’accidentalitat, com els de circulació, 
que, a mesura que s’implementen mesures, es van reduint en el seu conjunt. Això vol 
dir que hem d’esmerçar més esforços en la prevenció de riscos laborals. Per reduir 
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els riscos a la feina volem fomentar la cultura preventiva de la mà de l’Institut Ca-
talà de Seguretat i Salut Laboral i amb l’establiment de sistemes bàsics de valoració 
preventiva, incloent-hi els riscos psicosocials.

Volem oferir formació en format digital i interactiu. Volem explotar i fer anàlisis 
dels resultats de la tercera enquesta catalana sobre la qualitat i les condicions del tre-
ball. Farem seguiment de les mesures del Pla estratègic 2015-2020 en el marc de la 
Comissió de Seguretat i Salut en el Consell de Relacions Laborals. Publicarem una 
campanya de difusió del treball segur en el marc dels programes «A la feina, cap 
risc». Crearem l’espai museu català de la prevenció de riscos laborals. 

Apoderar les persones amb discapacitat mitjançant la seva autonomia personal i 
la capacitat de tenir una feina no només s’aconsegueix fent aplicar la reserva de llocs 
de treball. Avanço que la inspecció esmerçarà esforços en aquest sentit. Però també 
tenim els centres especials de treball, que han de servir-nos com a eines que facilitin 
la transició d’aquestes persones a una ocupació ordinària.

El pressupost anual dels centres especials de treball des de l’any 2011 fins al 
2016, per part del Govern espanyol, ha estat congelat. Això ha obligat a un sobrees-
forç del departament per evitar que quedessin fora dels ajuts unes tres mil persones 
que treballen en centres especials de treball. Gràcies a fons propis del departament, 
arribem a poder donar cobertura a les quinze mil persones amb discapacitat que tre-
ballen en CETs. Alhora, hem ampliat el suport dels serveis integrals d’inserció per 
a persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental. I iniciem un nou projecte, 
Línia Innovació, que prioritzarà el finançament de les inversions per a la creació de 
llocs de treball per a persones amb discapacitat, que han disposat, els darrers anys, 
de menys oportunitats.

El treball amb les persones amb discapacitat per assolir el seu apoderament no 
només passa per la seva inserció al món laboral, sinó que requereix altres actua-
cions. Un assoliment clau, recent, ha estat la constitució del Consell de la Disca-
pacitat de Catalunya, el Codiscat, que ha de permetre situar al màxim nivell el 
compromís institucional en les polítiques en favor de la igualtat de condicions i 
d’oportunitats per a les persones amb discapacitat.

Volem avançar conjuntament amb les federacions, entitats socials i sectors in-
volucrats en l’aplicació efectiva de la carta de drets de la Convenció de les Nacions 
Unides posant al davant el dret a la vida independent i a viure en comunitat.

Fer que les persones s’apoderin vol dir també que puguin fer un projecte per-
sonal que no hagi de passar per una relació laboral tradicional. Tenim alternatives 
com l’autoocupació o l’economia social. A Catalunya existeixen més de quatre mil 
cooperatives. Aquestes han demostrat una alta capacitat de resistència, ja que durant 
la crisi han sabut sobreviure millor que el conjunt d’empreses.

Per tal de continuar donant suport a l’economia social i cooperativa volem con-
solidar la Xarxa d’Ateneus Cooperatius. Aquesta xarxa l’entenem com un ecosiste-
ma territorial de cooperació publicoprivada per generar emprenedoria col·lectiva i 
impulsar nous projectes cooperatius i llocs de treball en el cooperativisme. Actual-
ment hi ha catorze ateneus cooperatius a tot Catalunya, amb gairebé quatre-centes 
entitats participants.

Alhora, volem continuar donant impuls als projectes Singulars en economia so-
cial i cooperativa. Per una banda, estan orientats a projectes d’alt impacte territorial 
i sectorial, que abastin tot el territori; per l’altra, hi ha els projectes de reactivació 
territorial, generadors d’ocupació en economia social.

Vull afegir que un dels objectius centrals del departament en aquest àmbit és 
treballar les bases de la Llei d’economia social i solidària, i això ho farem amb el 
teixit. Tenim un fort teixit cooperatiu d’economia social, i és un dels objectius cen-
trals en aquest àmbit.

Ens preocupa la supervivència dels projectes d’autoocupació. Mirin, més de tret-
ze mil empreses constituïdes per persones físiques s’han donat de baixa el primer 
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trimestre del 2018. És per això que, a banda d’afavorir la creació del treball autò-
nom, cal vetllar perquè aquest pugui sobreviure i consolidar-se. És per això que vo-
lem continuar amb el programa Consolida’t, entès com un servei d’assessorament 
i suport a la millora de les iniciatives empresarials dels treballadors autònoms. El 
darrer any han participat en el programa més de cinc-centes persones, i, d’acord 
amb l’avaluació realitzada per l’Observatori del Treball i Model Productiu, es de-
mostra que els autònoms que hi participen milloren la supervivència dels seus ne-
gocis.

D’altra banda, constituirem el Consell Català del Treball Autònom. Ens ha de 
permetre revisar l’actual normativa i avançar en la creació d’un nou model de treball 
autònom a Catalunya. En el darrer Ple del Parlament es va aprovar la creació d’una 
comissió d’estudi sobre el treball autònom, en la que confio que podrem treballar 
conjuntament amb vostès, diputats i diputades, entorn d’aquest objectiu que compar-
tim el Govern i les entitats, i estic segur que els grups parlamentaris.

Parlant del món del treball, durant els darrers anys moltes persones van venir 
al nostre país cercant oportunitats, principalment laborals. Aquestes persones ens 
han ajudat a fer més gran Catalunya, ens han enriquit com a societat. Alguns d’ells 
han vingut amb les seves famílies; d’altres han arrelat aquí i n’han creat de noves. 
Aquest procés de persones que venen al nostre país continua. El Pacte nacional per 
a la immigració, aprovat el 2008 i amb vigència fins al 2020, va definir les grans 
línies estratègiques de país en la gestió de l’acollida de les persones immigrades i la 
va orientar cap al procés d’accés a la plena ciutadania.

La immigració continua existint: cada any entren i surten al voltant de cent mil 
persones a Catalunya. Però el repte ara no és únicament l’arribada, ja que la majoria 
de catalans amb nacionalitat estrangera ja fa més de deu anys que viuen a Catalu-
nya; ara el tema és com ho hem de fer per viure junts i millor els que tenim orígens 
diferents. Per això plantegem un pacte nacional per a la interculturalitat, que ha de 
ser l’eina per fer una societat feta de gent de tot arreu entre tots. Els proposo la in-
terculturalitat no com una ideologia, sinó com una eina. Una eina que té tres peces: 
inclusió, interacció i reconeixement de la diversitat. Aquestes tres peces el que bus-
quen és el sentit de pertinença a una mateixa societat en la diversitat.

També al nostre país hi arriben persones perquè en els seus països no es respec-
ten els drets humans. I a vegades en la recepció tampoc es respecten els drets hu-
mans, i això ens hauria de fer reflexionar a tots. Una de les tres branques de la crisi 
migratòria, els refugiats: a Catalunya hem passat d’una vintena de persones amb 
dret d’asil a gairebé 1.700 en dos anys. Avui hi ha més de setanta pobles i ciutats 
acollidores.

En aquests darrers dos anys s’ha posat en funcionament la mentoria social del 
Programa català de refugi, amb 2.600 voluntaris, que ha permès arrencar el funcio-
nament de 88 grups d’acollida, amb 335 mentors i 220 persones refugiades. L’objec-
tiu és que aquestes persones refugiades s’apoderin, puguin tirar endavant el seu pro-
jecte vital, i que el principal suport no sigui la institució, sinó la comunitat i l’entorn. 
Volem aprofitar aquesta experiència per impulsar el desplegament de la metodologia 
de la mentoria social més enllà de l’àmbit del refugi, com a eina d’intervenció social 
que afavoreixi la interacció i la inclusió de les persones.

Però, si m’ho permeten, faré una reflexió: mai farem una bona acollida sense te-
nir en compte els drets de ciutadania, i aquesta és la gran mancança que actualment 
es dona a l’Estat espanyol. Si no hi han drets de ciutadania, no estem fent cap tipus 
d’acollida; si no hi ha valoració dels drets de refugi, no estem fent cap tipus d’acolli-
da. I aquesta reflexió l’hem de fer tots i totes.

Lamentablement, hi ha situacions de risc social que hi són durant tota la vida. Si 
has nascut dona o amb una orientació d’identitat sexual heteronormativa, a la nostra 
societat encara tenim discriminacions per motius de gènere, per motius d’orientació 
sexual o d’identitat de gènere. A la nostra societat hi ha dones que pateixen violència 
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masclista. Lluiten contra l’heteropatriarcat en moltes de les seves manifestacions. 
Una de les més cruels que pateixen les dones és la violència masclista, tot i que és 
només la punta de l’iceberg de tot el conjunt de vivències que pateixen les dones pel 
simple fet de ser-ho.

Durant el 2017 hi va haver un increment del 17 per cent de denúncies interposa-
des en els jutjats catalans per violència masclista. Per tal de rebaixar la llista d’es-
pera i descongestionar els serveis de recuperació de dones víctimes de la violència 
masclista, crearem dos nous serveis d’intervenció especialitzada, posarem en fun-
cionament dos nous punts de trobada i crearem quaranta noves places residencials 
de recuperació.

El SOC està també destinant esforços per atendre les víctimes de la violència 
masclista. L’objectiu és l’autonomia de les dones, més enllà dels pisos d’acollida, 
mitjançant la seva autonomia econòmica i la possibilitat de tenir feina. El SOC im-
plementa un programa per contractar víctimes de violència masclista durant tot un 
any i està formant una part dels seus treballadors perquè a totes les oficines del SOC 
hi hagi una persona especialitzada en orientar laboralment les dones víctimes de la 
violència masclista.

Altres aspectes de la desigualtat i que ens afecten molt directament en un dels 
àmbits de responsabilitat del departament són les bretxes salarial i laboral de gène-
re. Tot i no tenir la capacitat legislativa, promourem l’establiment de permisos pa-
rentals en igualtat de condicions i intransferibles. Per altra banda, on sí que hi tenim 
tota la capacitat competencial establirem un sistema de registre de plans d’igualtat 
en les empreses per fer un seguiment del seu compliment, promourem un pacte na-
cional per a la lluita efectiva contra les desigualtats retributives i la feminització de 
la pobresa, i elaborarem un pla de xoc amb els agents socials per promoure avenços 
reals en la integració laboral i en la qualitat del treball de les dones.

En el marc del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, espai que potenci-
arem com a model de la concertació a Catalunya del futur mercat de les relacions 
laborals, restarà establerta en el seu pla estratègic i en els seus plans operatius, de 
la mà de la Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball i de la Comissió Tècnica de 
Negociació Col·lectiva, l’elaboració de la guia per erradicar la desigualtat retributi-
va de gènere. La guia proposarà un pla d’acció per a les empreses i clàusules d’ús 
per a les meses de negociació com a recomanació per a la negociació dels convenis 
col·lectius. Així mateix, i de la mà de la inspecció de treball, serà un objectiu prin-
cipal en la seva planificació general analitzar la distribució retributiva de gènere a 
les empreses. No ens podem permetre que més del 50 per cent de la nostra societat 
pateixi aquesta situació.

La discriminació per orientació d’identitat sexual és una de les altres xacres que 
hem de combatre. Per una banda, treballem amb la Xarxa de Serveis d’Atenció Inte-
gral LGTBI. Durant el 2017 s’ha posat en marxa la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral  
LGTBI, que actualment està formada per quaranta-cinc punts i que és pionera a 
nivell europeu. Treballem perquè l’any 2019 la xarxa estigui desplegada a tots els 
municipis de més de vint mil habitants i a tots els consells comarcals. També està 
previst que els municipis més petits puguin obrir punts SAI LGTBI.

El suport econòmic es concreta a través del contracte programa per realitzar la 
formació del funcionariat, per a la posada en marxa dels SAI, per realitzar la diag-
nosi i per redactar el pla LGTBI de polítiques públiques municipals. També es dona 
suport logístic formant les persones referents dels SAI LGTBI, com la formació dels 
càrrecs electes del municipi de la comarca.

Som conscients que hi ha un repte entorn del règim sancionador de la Llei LGTBI,  
i volem treballar-ho amb les entitats. També som conscients que es va estar treba-
llant l’anterior legislatura la Llei en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació. 
Aquesta llei també ha de facilitar tot l’element en matèria antidiscriminatòria. Toca 
treballar conjuntament amb les entitats sent conscients que, de cada nou infraccions 
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tipificades a la llei, dues són infraccions administratives, que són en les que podem 
tenir marge, i les altres set van per la via penal i es transmeten als Mossos i a la fis-
calia per delictes d’odi.

Un altre projecte aplicable a diverses fases del cicle vital és la renda garantida de 
ciutadania. Aquí veig algunes persones amb les quals vam compartir bastantes reu-
nions i moltes hores de ponència. Tot just demà farà un any de l’aprovació de la llei al 
Parlament, amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris, el principal projecte 
de l’anterior legislatura, el principal projecte pel qual recordem el treball de la con-
sellera Bassa, i que ens toca ara desplegar. La renda garantida suposa l’establiment 
d’un nou dret social, amb una millora dels nivells d’ingressos de les persones més  
vulnerables i també amb la possibilitat de millorar l’ocupabilitat de les persones  
aturades de llarga durada.

Actualment estem treballant en el desplegament de la prestació, que de moment 
ha arribat a més de 112.000 persones, entre titulars i beneficiaris. La renda garan-
tida també ha de tenir vinculats aquells programes per a la gent que cobra la part 
supletòria: el Marmi, programes d’ocupació juvenil del SOC, contractes programa 
amb ens locals d’inserció a empresa, ajuts a la contractació de l’empresa ordinària i 
programes de formació i treball.

El llindar de la renda garantida anirà augmentant any rere any, com vostès bé 
saben, i això significarà que anirà augmentant l’univers i arribarà als 684 euros el 
2020. Aquest augment és molt gran, és més gran que l’augment dels costos de vida 
previstos. Això farà que aquest univers de cobertura augmenti i farà que la renda 
garantida sigui una de les principals prestacions del país.

Alhora, estem treballant en l’aprovació del decret de creació de la Comissió de 
Govern –ja ens hem reunit i estem treballant amb les entitats– del reglament que 
desplegarà els aspectes que preveia la llei i millorarà la protecció als col·lectius més 
vulnerables, una preocupació que compartim tots plegats. La renda garantida és una 
prestació que cerca l’apoderament. Totes les persones amb capacitat han de poder 
treballar, però els hem de donar un sòl, un terra, una prestació de terra, i és aquesta, 
la renda garantida. És una de les prioritats, el seu desplegament, per al departament.

A mesura que ens fem grans, correm més riscos de patir una situació en la que 
podem entrar en una situació de dependència. A Catalunya, a finals d’aquest mes de  
juny hi ha gairebé 165.000 beneficiaris de la Llei de dependència, que reben més  
de 202.000 prestacions. La inversió durant el 2017 ha estat de 1.238 milions d’euros: 
la Generalitat hi ha aportat gairebé set de cada deu euros, l’Estat poc més d’un de 
cada deu, i la resta l’han aportat els usuaris via copagament.

Malgrat el dèficit estatal en el seu finançament, un fet que cal destacar és la re-
ducció en la llista d’espera d’accés a residències, que ha passat de més de 24.000 
persones el 2016 a 17.800 persones aquest mes de juny. Això s’ha pogut realitzar per 
la creació de 3.500 places públiques els darrers dos anys. També hem augmentat el 
nombre de les prestacions econòmiques vinculades, que ha crescut més del 50 per 
cent en dos anys, amb l’establiment de convenis interadministratius per a l’assigna-
ció de places als recursos assistencials de titularitat pública.

Un dels reptes de la legislatura és fer una nova llei d’autonomia personal de Ca-
talunya que instauri nous models de suport a totes les persones amb limitacions 
funcionals, desplegui serveis de proximitat i permeti posar en valor el dret a decidir  
de les persones a envellir dignament. Hem d’anar més enllà de l’atenció residencial i de  
les prestacions al cuidador familiar. Cal potenciar la compatibilitat entre l’atenció 
diürna i l’atenció domiciliària de nova generació, una atenció que passa per la teleas-
sistència avançada, els serveis de teràpia ocupacional i ajudes tècniques al domicili, 
la figura de l’assistent personal i la cura professional en una lògica de suport i d’au-
tonomia a la pròpia llar. Per aquest motiu treballarem per unificar els equips de va-
loració, i esdevé clau que siguem capaços de construir, amb els ens locals i l’atenció 
primària de salut, un nou futur digne per a les persones en situació de dependència.
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Continuant el relat vital, no podem oblidar les persones quan ens fem grans. 
Moltes de les persones que atenem o a les quals donem serveis són persones grans. 
L’objectiu és poder fer un procés d’envelliment respectant el dret a decidir com viure 
aquests anys de cada persona, facilitant l’envelliment en entorns de proximitat o a la 
seva pròpia casa, garantint la seva autonomia personal.

A Catalunya hi ha més d’1.400.000 persones majors de seixanta-cinc anys. El 
2050, creiem que tindrem el doble de persones grans. Volem incidir en la millora 
de les condicions d’aquestes persones, amb polítiques destinades a preparar tota la 
societat per al seu procés d’envelliment, a partir de l’aprovació de la Llei catala-
na d’envelliment. En aquest sentit, parlem d’actuacions transversals a favor de les 
persones grans, de participació social i institucional en el reconeixement de drets, 
d’actuacions d’acompanyament en el trànsit a la vellesa, i de prevenció i protecció 
contra els maltractaments, una xacra que també s’explica per la solitud no volguda.

Apoderar la persona és també no condemnar-la a circuits administratius i buro-
cràtics que li consumeixen esforços, temps i energies. Posar la persona al centre de 
les polítiques del departament és reduir el treball de gestió d’informació i de tràmits 
als que es dediquen molts treballadors públics. Volem alliberar energies i hores de 
feina per treballar una atenció més personalitzada que atengui les necessitats socials 
i ocupacionals de les persones. 

Per millorar l’eficiència en una de les potes importants de les polítiques de tre-
ball i socials a Catalunya, la creació i la implementació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social són una peça clau. L’agència ha de significar dotar-nos d’un instru-
ment de gestió integral de la protecció social per guanyar eficiència administrativa, 
en benefici d’aportar eficiència i retorn social. El desplegament de l’agència ha de 
ser una palanca important per portar a terme la transformació de la gestió i de la 
protecció social a Catalunya.

Això requerirà la implementació d’un nou sistema d’informació. Treballarem per 
la transformació digital de la protecció social. Aquesta implementació no només va 
d’informatitzar processos i compartir informació; també obligarà a una transfor-
mació més àmplia de diferents àrees del departament. El model que proposem amb 
l’agència és una eliminació de molts tràmits i limitar els processos d’interacció que 
ha de fer el ciutadà a només la fase de lliurament. Això implica automatitzar pro-
cessos i el creuament de dades, que reduirà el temps del ciutadà i dels treballadors 
públics per gestionar les sol·licituds i les validacions de les prestacions.

L’agència ha de facilitar l’autoservei a la ciutadania per a la tramitació online: 
gestionar l’expedient cent per cent digital, la tramitació cent per cent electrònica, re-
duir al mínim la gestió de papers que han de fer els treballadors públics i els ciuta-
dans per gestionar totes les prestacions. Com tots els projectes del departament, el 
volem impulsar aprofitant la força del nostre entorn social i els ens locals. El seu 
consell de govern estarà participat per sindicats, patronals, món local i tercer sector.

Vull incloure en la meva compareixença la voluntat de valorar els professionals 
i treballadors. Tenim uns professionals que estan preparats, tenen vocació i capaci-
tat de treballar la complexitat. L’obligació del departament és dotar-los de millors 
eines. Un exemple seria l’expedient únic, que anomenem «historial social de la per-
sona». Un altre exemple és la desburocratització de processos, que allibera temps i 
energies a aquests professionals. Volem que els professionals destinin el màxim del 
seu temps a una feina de més qualitat: apoderar les persones. Això també permetrà 
compartir coneixements i bones pràctiques dels professionals del sector. Cal que 
aprofitem encara més el talent dels treballadors i treballadores. Els mateixos treba-
lladors estan fent millores contínues en els sistemes d’intervenció social que convé 
compartir.

Per fer tot això cal actualitzar el Pla de sistemes del departament, perquè, més 
enllà de digitalitzar les prestacions, ho ampliem als processos d’intervenció social. 
Al mateix temps, aquest procés ha de permetre també actualitzar el Pla de recer-
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ca i innovació del departament conjuntament amb universitats, centres de recerca, 
empreses, tercer sector social i el conjunt de les administracions públiques. Tenim 
capacitat suficient per potenciar el coneixement social i laboral i incorporar la recer-
ca i la innovació en els nostres serveis.

Tot això passa per una territorialització capil·lar del sistema de protecció so-
cial i de les polítiques de treball al territori. La política d’aquest departament serà 
la d’arribar a acords i consensos a l’hora de planificar l’aplicació al territori de les 
polítiques. Les direccions de serveis territorials, la integració dels ens locals –ajun-
taments, consells comarcals i diputacions– i de les entitats del tercer sector i dels 
agents socials en cada territori seran clau a l’hora d’aquesta planificació. Planifica-
rem especialment els serveis socials bàsics, que són els que volem reforçar i que de-
senvolupem conjuntament amb els ens locals.

Perquè el sistema de protecció social i de polítiques de treball tingui una bona 
capil·laritat territorial, hem d’aprofitar les finestres d’oportunitat. El desplegament 
de l’estratègia territorial del SOC és una d’elles. Els contractes programa amb els 
ens locals n’és una altra, i el Pla estratègic de serveis socials, una tercera finestra 
d’oportunitat. 

Parlant de la capil·laritat territorial, aquesta no prové només del que puguem fer 
les institucions. L’acció comunitària, les entitats, el tercer sector i el món associatiu 
fan que aquesta territorialització dels serveis socials arribi allà on l’Administració 
no pot arribar. Una part important de la prevenció que evita l’exclusió social i que 
integra les persones al seu entorn es fa en l’entorn comunitari, i la fan les associa-
cions.

Vull destacar com ajudem les entitats i les comunitats a fer aquesta tasca preven-
tiva: amb els plans d’acció comunitària inclusiva, tant els plans de desenvolupament 
comunitari com els plans locals d’inclusió social. Són eines impulsades a fi i efec-
te de millorar les condicions de vida de les persones, especialment d’aquelles més 
vulnerables. Aquests plans s’impulsen des dels ens locals, amb el suport del depar-
tament i l’Estat, intervenint simultàniament en el mateix territori. Per tal de recollir 
les sinergies creades al voltant d’aquests dos plans, impulsem els plans d’acció co-
munitària inclusiva d’abordatge comunitari, que fusionen els dos.

Volem respondre al repte de generar un espai estratègic que articuli les accions 
de caire comunitari que tinguin lloc al territori, teixir bé les relacions amb els dife-
rents professionals implicats i teixir la col·laboració entre les administracions. L’ori-
entació comunitària és clau per abordar fenòmens de pobresa severa com el sense-
llarisme o la pobresa energètica. Es tracta de dotar de serveis i de facilitats les àrees 
bàsiques de serveis socials per tal de poder lluitar conjuntament amb el Govern amb 
nous models d’intervenció que vagin més enllà de la política pal·liativa i de l’actua-
ció d’urgència.

A Catalunya no disposem de cap normativa amb rang de llei que reguli els as-
pectes essencials per al foment de l’associacionisme. Això provoca sovint que les 
polítiques públiques que es volen impulsar topin amb normatives que n’impedeixen 
el desplegament i que les limiten perquè no compten amb una visió holística del fe-
nomen de l’associacionisme.

És per aquest motiu que impulsarem l’Avantprojecte de llei de foment de l’asso-
ciacionisme, per reconèixer les associacions i les seves accions. Volem fomentar la 
participació de les associacions en les polítiques públiques que les afecten per ga-
rantir eines necessàries per encarar la gestió del seu dia a dia i per sensibilitzar l’as-
sociacionisme envers la ciutadania.

Mirin, he intentat fer una descripció dels objectius del departament –com veuen, 
és molt àmplia–, i també explicar el canvi de filosofia iniciat per la consellera Bassa, 
per l’amiga Dolors, i què hi ha al darrere del pas d’uns serveis socials centrats en el 
proveïdor de serveis a uns serveis socials centrats en la persona. He fet una descrip-
ció d’alguns dels projectes que té el departament aplicats al llarg del cicle vital de 



DSPC-C 45
11 de juliol de 2018

Sessió 2 de la CTASF  19 

les persones. La compareixença ha tingut un enfocament diferent; no he volgut divi-
dir-ho en unitats i àmbits del departament, i m’he centrat en com aquests projectes 
intervenen al llarg de tot el cicle vital de les persones.

Per això torno a remarcar la idea principal de la compareixença, que és que l’ob-
jectiu final que tenim com a societat i país és apoderar persones, fer més forts els fe-
bles. Això passa per evitar al màxim la cronificació de les intervencions socials i la 
dependència de prestacions. Passa per treballar en la prevenció i fer que els serveis 
socials de proximitat guanyin pes. Passa també per integrar les polítiques de treball 
amb les polítiques socials. Passa per la col·laboració amb els departaments, com Sa-
lut, Ensenyament, Justícia, Empresa o Territori, entenent que la protecció social té 
molts elements interdepartamentals. Passa per entendre les intervencions socials, la 
prevenció social i les polítiques d’ocupació com quelcom que hem d’implementar, 
coordinats amb altres actors.

Aquests actors són els ens locals, però també les entitats del tercer sector, els 
agents socials i el teixit empresarial i productiu. Nosaltres, com a govern, tenim la 
responsabilitat de coordinar l’acció social i les polítiques de treball del país. Els pro-
blemes i els errors que se’n derivin els patiran els ciutadans, i és una responsabilitat 
que assumiré com a conseller; els èxits, en canvi, són de tots els actors implicats i 
de la societat catalana.

Per això, diputades i diputats, els prego que ens ajudin en aquesta tasca. Feu la 
feina de fiscalització i control, ajudeu-nos amb les eines legislatives per poder fer 
millor la nostra feina. He sigut diputat fins fa ben poc. Amb molts de vostès he com-
partit ponències i he compartit comissions. Sé la importància de la feina que es fa en 
aquesta cambra, i hi crec. Perquè, en tot cas, els èxits dels projectes del departament 
no seran només èxits del departament, no seran èxits del conseller o del seu equip: 
seran èxits de país, de la societat, i són èxits que ens mereixem.

Moltes gràcies, i a la seva disposició.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.
Ara és la part dels grups parlamentaris. No sé si hi ha algun grup que vulgui de-

manar la... (Veus de fons.) D’acord. El Grup de Ciutadans demana quinze minuts de 
recés. Reprendrem la comissió d’aquí un quart d’hora.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i set minuts i es reprèn a un quart de cinc i 

vuit minuts.

La presidenta

Reprendrem la sessió.
(Remor de veus.) Demanaríem que hi hagués silenci a la sala, si us plau. (Pausa.)  

Molt bé. Moltes gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En pri-
mer lloc, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il·lustre se-
nyora Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al conseller, a 
los secretarios generales y a todas las personas del departament, y también al con-
junto de entidades que hoy nos acompañan. Conseller, quiero empezar dándole la 
enhorabuena y deseándole muchos aciertos –por el bien de todos–, mostrarle nues-
tra voluntad para colaborar y trabajar para sacar adelante medidas que realmente 
supongan un beneficio a la ciudadanía, y decirle también que haremos un control 
exhaustivo de su acción y que seguiremos construyendo una alternativa real a su go-
bierno, porque salvo por la parte del principio y la del 155, pues, podríamos estar de 
acuerdo con una parte considerable de los objetivos que ha expuesto y terminar aquí 
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esta exposición, pero, evidentemente, por responsabilidad desde Ciudadanos no se 
puede hacer otra cosa que cuestionar todos estos anuncios y promesas.

Porque la realidad que tenemos es que, según el Idescat, un 20 por ciento de 
los catalanes vive en situación de riesgo de pobreza. Este dato ha aumentado ocho 
décimas respecto al año anterior, y, si hablamos de los menores de dieciséis años, 
este porcentaje sube al 28,5 por ciento, algo que no nos extraña, porque, pese a que 
desde este grupo parlamentario se ha solicitado en varias ocasiones el aumentar la 
inversión en infancia, pues, en Cataluña seguimos muy por debajo de la media no 
solo española, sino también europea.

Además, bueno, según datos de la EPA del primer trimestre del 2018, la tasa de 
actividad juvenil ha bajado 2,5 puntos, y la tasa de emancipación juvenil no ha me-
jorado y se mantiene en un 25 por ciento desde 2015. Además, Cataluña tiene las 
listas de espera más altas de toda España, es la comunidad autónoma con las listas 
más altas.

Y, como le decía, Ciudadanos va a seguir construyendo una alternativa a su gobi-
erno, porque los gobiernos se valoran por lo que hacen, no por lo que dicen que les 
gustaría hacer. Y en el caso de su predecesora, de todo lo que prometió y anunció, 
realmente ¿qué hizo? Porque, en vistas de la situación de absoluta desprotección so-
cial en la que dejó sumidos a muchos catalanes, obviamente no nos tranquiliza, este 
discurso, que ha sido totalmente continuista con las políticas del anterior Govern, 
que no fueron nada más que promesas y promesas, sin un calendario fijo, y que re-
almente luego no se cumplieron.

¿Por qué estamos como estamos? Porque entre sus prioridades no se encuentra 
atender las necesidades sociales de la ciudadanía. Porque se pueden hacer muchas 
fotos y muchas leyes, pero la voluntad se demuestra dotando presupuestariamente 
las políticas sociales. Y todo ese discurso de «no podemos hacer políticas sociales 
porque Madrid no nos deja» se desmonta cuando ustedes hacen un presupuesto y 
destinan las migajas a cubrir las necesidades más básicas de la ciudadanía.

En Cataluña estamos por debajo de la media del gasto que las comunidades in-
vierten en servicios sociales y promoción social, y esto es una decisión suya, ¿no?, 
del Govern. En 2017 Cataluña destinó solo el 6,79 por ciento de su presupuesto a 
servicios sociales y a promoción social, por debajo de la media del resto de comu-
nidades autónomas, situándonos en el undécimo lugar. Y no lo pueden justificar di-
ciendo que es que no hay necesidades sociales, porque los datos que acabo de dar, 
pues, configuran una realidad social muy preocupante.

Cuando ustedes despilfarran dinero en medios de comunicación que ponen al 
servicio del secesionismo o a abrir embajadas donde colocan a sus amiguetes y des-
tinan las sobras, como hemos visto, a las políticas sociales, pues, ahí están dejando 
claras sus prioridades. Y cuando utilizan los recursos de este departament para fines 
secesionistas que nada tienen que ver con las necesidades sociales, que nada tienen 
que ver con paliar el sufrimiento de los que a lo mejor no pueden llegar a final de 
mes o que necesitan un recurso asistencial o un apoyo para desarrollar su proyecto 
de vida en igualdad de condiciones, cuando priorizan en esa única obsesión, les es-
tán dando la espalda a muchos catalanes.

Ayer mismo el president Torra, en Catalunya Ràdio, decía, respecto a la reunión 
con Pedro Sánchez, que el 90 por ciento de la reunión hablaron de autodetermina-
ción, que este era «el tema» y que no se podía entretener con otros porque eran pri-
oridades menores, y que el eje central de la legislatura sería dotarnos de una consti-
tución catalana. Entonces, estas son las prioridades de su presidente. ¿También son 
las suyas?

Porque en esta reunión hubiera estado bien que el president Torra le hubiera 
preguntado a Pedro Sánchez por qué no respeta el acuerdo al que habían llegado 
las entidades sociales con el anterior Gobierno, de recibir una aportación extra de 
la recaudación del IRPF. Porque, en esos tejemanejes e intercambios que se trae el 
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Partido Socialista a cambio del Gobierno de España, no entiendo que no se ponga la 
agenda social encima de la mesa.

El tercer sector, en todos estos años de inacción del Govern, es el que ha soste-
nido a muchísimas personas, acompañándolas y dándoles apoyo. ¿Y qué es lo que 
ha recibido a cambio? Recortes y retrasos en los pagos. Y no le eche la culpa al 155, 
porque tanto en 2016 como en 2017 las entidades han tenido que protestar varias 
veces por los impagos de la conselleria –y eso está en prensa– y por los retrasos a la 
hora de convocar las bases de las subvenciones. (Veus de fons.) Por supuesto que sí, 
y ahora le sacaré los recortes.

Ciudadanos ha presentado una propuesta para que los convenios y las convoca-
torias sean plurianuales, para dar estabilidad y viabilidad al sector y para ayudarlo 
a planificarse. ¿Van ustedes siquiera a plantearse convertir estas convocatorias en 
plurianuales? Porque estas entidades llegan a donde el Govern no es capaz de llegar.

¿Van a hacer ustedes algo con la desigualdad territorial? Porque tenemos territo-
rios olvidados que han padecido y siguen padeciendo la crisis de una forma doble o 
triple, zonas en las que la pobreza les ha pasado por encima. Y no hablamos solo de 
pobreza, sino de desigualdad. Tenemos barrios en la misma ciudad donde podemos 
encontrarnos hasta diez años de diferencia en esperanza de vida; barrios que están en  
situaciones muy delicadas, donde la Administración tiene que hacer un esfuerzo ex-
tra y reforzar precisamente el tejido del tercer sector. Y le estoy hablando de zonas 
olvidadas como San Cosme, Llefiá, Fondo, la Mina, el barrio de la Florida de Hos-
pitalet de Llobregat o el barrio de San Ildefonso en Cornellá de Llobregat, zonas a 
las que, pues, las diferentes administraciones les han dado la espalda. Y querríamos 
saber qué va a hacer usted para solventar esta desigualdad social.

Porque esto no es un problema que venga de fuera de Cataluña, aquí el problema 
es que en Cataluña se reparte mal la riqueza. Entonces, nosotros lo que queremos 
preguntarle es si se va a seguir esquilmando a la clase media y trabajadora, que de 
tanto apretarse el cinturón ya no le quedan botones, porque en Cataluña los que 
menos recursos tienen son los que más impuestos pagan de toda España. Y no es 
culpa de España, porque le estoy hablando del tramo autonómico, que es el que fija 
el Govern de la Generalitat. Ciudadanos ha presentado una ley para acabar con esta 
injusticia. Y usted antes ha mencionado lo que es la fiscalidad justa, y queremos sa-
ber si va usted a presionar a sus compañeros de gobierno para acabar con este abuso.

También querríamos saber qué piensan hacer con la atención a la dependencia, 
porque acreditar y concertar plazas es necesario –por supuesto, con las listas de es-
pera tan altas que tenemos–, pero también construir residencias. La anterior conse-
llera se jactó de no invertir –y además fueron palabras textuales– «ni un solo euro 
en ladrillo», es decir, que no iba a construir más residencias. Y querríamos saber si 
usted también va a seguir en esa línea.

También queremos saber si será esta la legislatura en la que se despliegue total-
mente la Ley contra la LGTBIfobia y se dote de suficiente presupuesto para que los 
recursos de atención y apoyo a los afectados cubran todo el territorio catalán.

Y querríamos saber, sobre la Ley de accesibilidad, si también se va a desplegar 
este año; la Ley de infancia, también, si se va a desplegar, y la de apoyo a las fami-
lias. Si se va a actualizar la cartera de servicios sociales completa, la Ley de acogi-
da familiar. Y, sobre todo, una calendarización, porque, claro, es que nos hacen la 
carta a los Reyes –la de todos los años, la de todas las legislaturas–, no ponen fecha 
y es imposible, ¿no?..., bueno, pues, se incumple. Pero lo que queremos es que nos 
pongan plazos fijos de cuándo van a cumplir estas promesas.

Luego, usted ha hablado también de los trabajadores a tiempo parcial, que están 
en esta situación porque no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo. La pre-
gunta es: ¿esta va a ser la legislatura en la que se dé acceso generalizado a la renta 
garantizada de ciudadanía a los trabajadores pobres, donde se mejore el servicio de 
acogida a las mujeres en situación de violencia machista, donde se solucione la falta 
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de espacio que tenemos y se aumenten los recursos? Porque ya la anterior conse-
llera reconoció, en la pasada legislatura, que la financiación que teníamos no era la 
correcta.

También queremos saber si será esta la legislatura en la que se dé tranquilidad 
al sector de los centros especiales de empleo que dan trabajo a personas con disca-
pacidad. Porque en la anterior legislatura hemos asistido a intentos de modificar los 
criterios de distribución de las ayudas, hemos asistido a sus recortes –que les han 
llevado a los tribunales porque no cumplen la normativa (veus de fons), sí, sí, la nor-
mativa estatal de subvenciones–, y mientras recortan, pues, se sientan a comer palo-
mitas mientras el sector se parte por la mitad intentando sobrevivir.

Y luego, también, el tema de la Lismi, si realmente se la van a tomar en serio 
(veus de fons) –ya, ya, usted en la carta a los Reyes lo ha puesto, pero es que todos 
los años dicen lo mismo y luego no se cumple–, si se van a asegurar de que la ins-
pección laboral vela por el cumplimiento de la Lismi, que es una ley diseñada para 
integrar a las personas con discapacidad en la empresa ordinaria.

Luego también ha hablado del SOC. Queremos saber qué va a hacer para solu-
cionar que en Cataluña no se llegue ni al 1 por ciento de personas que encuentran 
trabajo gracias al SOC y qué valoración hace de que el Infojobs, pues, coloque a más 
personas que el Servei Català d’Ocupació.

Y también queremos saber si será esta la legislatura en la que realmente solucio-
nen el problema que hay con la DGAIA, si se va a incrementar el personal, si se van 
a reconocer muchos de estos centros como espacios terapéuticos para dotarlos de 
infraestructura y personal especializado (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció) –termino en seguida.

También queremos saber si nos puede asegurar que no se van a volver a dar más 
casos como el de Ricard Calvo.

Y, sobre todo, queremos saber, de toda esa carta a los Reyes –porque, claro, han 
prometido muchas cosas, pero ¿les va a dar tiempo a hacer todo?–, en qué van a pri-
orizar.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Ja m’han dit que es partirien el temps dels deu minuts, els dos diputats, 
l’il·lustre senyor Raúl Moreno i l’il·lustre senyor Pol Gibert. Té ara la paraula l’il·lus-
tre senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Gràcies al conseller i a tot el seu equip. En primer lloc, vol-
dria desitjar-li tots els encerts en aquesta nova etapa, on vostè estarà al capdavant de 
les polítiques de cohesió social durant aquesta legislatura.

La música del seu pla de treball ens sona bé en alguns aspectes, però és del tot 
inabordable en un govern que se’ns presenta com un govern provisional. I, per tant, 
si és que finalment ho és –cosa que no sé si sap ni el mateix president Torra–, sembla 
que és inabastable, el que vostè ens ha explicat avui.

En aquesta intervenció voldria centrar-me en el que considerem que són els prin-
cipals problemes, amb algunes concrecions, de l’àmbit social.

Amb relació a la infància, vostè ha dit que vol garantir els drets de les persones 
i posar-les al centre de la política, i ho compartim. Per tant, senyor conseller, men-
tre el Govern del PSOE ha posat en marxa un alt comissionat per la infància, fruit  
de la preocupació per l’alt índex de pobresa i desigualtat social que pateix, sembla 
que Catalunya ha llençat la tovallola, en aquest tema. En quin punt queda el Pacte per 
a la infància signat l’any 2013? Durant quatre anys tan sols han estat capaços de des-
envolupar algunes taules territorials. El donem per esmorteït? Ens oblidem tots ple-
gats d’aquest pla, i passarà a la història com un bon document sense desplegament?
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I la Llei de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència a Catalunya, de fa 
set anys? Insisteixo, senyor conseller, en la necessitat de desplegar les lleis aprovades 
per aquest Parlament, de dotar-les, d’aplicar-les. Aquí no hi ha enemics exteriors que 
ens ho posen difícil; és responsabilitat del Govern del que vostè forma part.

Senyor conseller, cada mes arriben a Catalunya –i vostè ho ha dit– més de dos-
cents menors no acompanyats. Es tracta d’un problema molt complicat al que vostè 
haurà de fer front. Compti amb el nostre suport per a la recerca de solucions, i el 
felicito per haver reunit, fa algunes setmanes, entitats del sector per intentar cercar 
solucions. Ara bé, li demanem transparència. El meu grup parlamentari ha intentat 
contactar amb la directora de la DGAIA en diverses ocasions sense tenir èxit..., pre-
guntes sense contestar, ocultació de dades, visites sense autoritzar... També l’hi dic: 
no permetrem que cap menor dormi en els calabossos de la Ciutat de la Justícia ni a 
l’Institut Anatòmic Forense, com hem hagut de veure recentment.

Faig una nota al peu per veure si ens pot donar alguna informació sobre el motí 
que hi va haver al centre de menors de Can Rubió d’Esparreguera la nit d’ahir, i que 
encara sembla que avui continua, amb l’actuació dels Mossos d’Esquadra, i el desis-
timent o el malestar d’alguns dels seus treballadors.

Senyor conseller, per una qüestió de dignitat, vol fer el favor de convocar la co-
missió interdepartamental de seguiment dels protocols contra els abusos sexuals que 
s’ha reunit dos cops en tres anys? No costa diners, però, pel bé de la infància, si us 
plau, faci cas de la proposta de resolució que va aprovar el meu grup parlamentari i 
reuneixi la comissió com a mínim un cop cada tres mesos.

Amb relació a les persones amb discapacitat... En aquest àmbit considerem que 
hi han dues línies d’actuació imprescindibles. Primer, també el desenvolupament de 
les lleis existents. Senyor conseller, durant el seu mandat aprovarà el reglament i do-
tarà de recursos la Llei d’accessibilitat aprovada l’any 2014? Enllestirà el reglament 
i dotarà de recursos la Llei de signes catalana, de l’any 2010? De vegades no cal fer 
noves lleis, sinó complir les que tenim, i en l’àmbit social els governs anteriors han 
estat especialistes en la seva inacció. Ens oblidem d’aquestes lleis? Per què hauríem 
de confiar en el desplegament de noves lleis, si l’experiència ens diu que poden dor-
mir en el calaix d’una conselleria? Per respecte als drets que atorguen aquestes lleis, 
desplegar-les hauria de ser també una prioritat del seu departament.

I un altre àmbit: polítiques d’inclusió social i laboral de les persones amb disca-
pacitat. Senyor conseller, posarà ordre a les ordres de subvenció dels centres espe-
cials de treball? Com sap perfectament, el Parlament va aprovar una moció sobre 
centres especials de treball l’any passat que el Govern va trigar aproximadament 
dues setmanes en incomplir. Les ordres no s’ajusten a la legalitat vigent: el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat diversos preceptes de les bases del 2014 
i el 2015, quan el Govern va deixar de subvencionar el salari mínim interprofessio-
nal a tots aquells treballadors amb discapacitat que entraven en un centre especial de 
treball a partir de l’1 de gener del 2011. El Govern té fins a final de mes per aplicar 
la resolució del TSJ. Com el té plantejat, aquest tema?

Farà alguna cosa per reduir l’espera d’un any per rebre un certificat de disca-
pacitat? Som un país en llista d’espera. I després n’hi posaré encara més exemples.

En l’àmbit de la dependència, senyor conseller, els problemes de l’aplicació de 
la Llei de dependència a Catalunya... No és només un problema pressupostari, que 
també ho és, un problema pressupostari. Faria bé de comunicar-li al president Torra 
d’incloure una millora del seu finançament entre els temes de la Comissió Bilateral 
Estat-Generalitat. Però altres comunitats amb problemes econòmics similars no te-
nen la llista d’espera més alta de tot Espanya –85.000 persones–, ni tenen més de 
cinc mil llits de residència buits, ni llistes d’espera de fins a quatre anys per accedir 
a una residència, ni quatre mil avis esperant residència a Barcelona. Sis anys d’inac-
ció política i dos anys de powerpoints, entre d’altres, per a la famosa i inexistent Llei 
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catalana de la dependència que vostè vol recordar. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

I acabo, presidenta, en un minut. Renda garantida de ciutadania. La implanta-
ció de la renda garantida de ciutadania ha estat un desastre. Van tenir massa pressa 
en posar-la en marxa i no estaven preparats. Hi ha una percepció creixent per part 
d’aquells que la sol·liciten que els serà denegada, com ho han estat gairebé nou de 
cada deu. Portem 1.500 noves rendes des de la seva aplicació, i fa aproximadament 
un any de la seva aprovació. Estan treballant en un esborrany de reglament com-
partit amb les entitats, que està bé, però que necessitarà 270 dies per ser aprovat, 
aproximadament. O es posa les piles a la renda garantida o aquesta passarà a ser 
una prestació ineficaç.

I compti també amb el nostre grup parlamentari per fer les millores necessàries 
per poder aconseguir que aquesta sigui una renda que millori la vida del conjunt de 
ciutadans i ciutadanes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Em permetrà el conseller que prescindeixi de protocols, di-
guem-ne; el meu company ja els ha fet, i, per tant, anirem de cara a barraca, que te-
nim cinc minuts, no? Com bé sap, l’objectiu europeu de taxa d’ocupació per al 2020 
és un 75 per cent de taxa d’ocupació; és una ocupació ambiciosa, però que creiem 
que podem assolir des de Catalunya. Faria falta més o menys assolir unes 300.000 
persones ocupades més de les que tenim actualment.

I, a més, creiem que és possible, creiem que Catalunya pot estar en condicions 
de fer-ho, amb la qual cosa el que li demanem per fer-ho és activar dos col·lectius 
bàsics: els joves i els majors de cinquanta-cinc anys. Són col·lectius especialment 
vulnerables, ho sabem, ho hem parlat moltes vegades; per tant, també esperem que 
hi hagin polítiques en aquest sentit. I per fer-ho cal una cosa molt bàsica: un itinerari 
de feina. És un dret recollit a la llei, amb la qual cosa, eh?, esperem que ho activin.

I per què ho diem? Perquè vostè abans en feia menció: volem un servei orientat a 
l’usuari, no al proveïdor. Això és molt important. Actualment tenim uns programes 
desconnectats entre ells moltes vegades, orientats a que el proveïdor doni servei i 
no a l’usuari final. Per tant, volem que el beneficiari sigui la persona aturada a qui 
li cal un servei de qualitat.

I, de fet, en l’acord d’investidura entre Junts per Catalunya i Esquerra es diu 
que l’atenció personalitzada i individualitzada serà una prioritat, i estem plenament 
d’acord en aquest objectiu. De fet, el nostre grup ho ha demanat mil vegades. Però 
tornem a ser allà mateix: per fer això calen recursos, calen recursos per a l’atenció 
personalitzada als desocupats. Ho saben tan bé vostès com jo com el SOC.

Per tant, la pregunta és òbvia: hi haurà més pressupost per al SOC? Posaran més 
recursos en aquest sentit? Disposar d’un full de ruta d’orientació, de formació, de 
seguiment, d’acreditació professional... Que ho hem dit moltes vegades, que la con-
sellera Rigau –recordem-ho– va prometre cent mil acreditacions l’any i no les hem 
vist en cap moment. Tot això són elements bàsics per incrementar les opcions dels 
aturats perquè trobin un lloc de feina, i això, ara mateix, no ho estem trobant. I, com 
li deia, això és incompatible amb retallar el pressupost del SOC.

I, a més, és difícilment assolible si algunes oficines, com vam veure en la legis-
latura passada... Venien directors d’oficina i ens deien que hi havien, inclús, en al-
guns casos extrems, tècnics que atenien mil aturats cada un d’ells. Sabem que això 
és totalment inacceptable. Sap vostè quina ràtio hi ha fixada a Alemanya? Són vui-
tanta-cinc per cada jove que hi ha aturat. Vuitanta-cinc versus mil. La diferència és 
manifestament millorable. I no li demanem impossibles, no li demanem que demà 
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siguin cent, ni molt menys. Sabem que no és possible, però li demanem que hi posi 
un full de ruta acurat.

Com bé deia, reforçar el servei d’ocupació és vital per a col·lectius que el mer-
cat de treball discrimina actualment. Li he dit aturats de llarga durada, també li dic 
joves, també li dic dones. I crec que seria l’objectiu bàsic per aconseguir l’objectiu 
europeu d’ocupació del 2020. Crec que ho podem fer, crec que seria ambiciós per 
part d’aquest departament.

No cal dir que això també passa per incrementar els recursos de polítiques acti-
ves d’ocupació i, sobretot, gastar-los adequadament. Per descomptat, els fons de la 
conferència sectorial, que s’han vist minvats els darrers anys, han de retornar a la 
despesa del 2011, i aquí comptarà amb la nostra mà estesa per aconseguir-ho. Però 
també li demanem que el Fons Social Europeu es destini a innovar i a desplegar 
territorialment el SOC, no a fer alguns invents que de vegades no surten molt bé, i 
sobretot a crear ocupació allà on hi ha la font de creació d’ocupació, al territori, i a 
gastar recursos en activació. Aquest debat l’hem tingut moltes vegades: gastar re-
cursos perquè la gent sàpiga pescar i menys, segurament, per donar-li el peix ja fet.

Per altra banda, tenim un tema que és vital i que molta gent n’ha parlat: els joves 
que ni treballen ni estudien. Alguna cosa no estem fent bé quan al conjunt de l’Es-
tat espanyol s’està reduint el nombre de gent que ni estudia ni treballa mentre que a 
Catalunya ha crescut el darrer any. Potser la manera d’aplicar la Garantia Juvenil hi 
té alguna cosa a veure; no ho sé, però segurament s’hauria d’estudiar.

Per cert, com està anant el finançament europeu de la Garantia Juvenil? Sap que 
el nostre grup va denunciar en el seu moment les possibles conseqüències del finan-
çament europeu de la Garantia Juvenil. Voldríem saber si hi ha novetats en aquest 
sentit.

I, parlant de joves, un tema que també ha sortit durant els darrers anys és què 
pensen fer el seu Govern i la seva conselleria per assegurar el retorn dels joves  
que van marxar d’aquest país per buscar una feina millor i que no han pogut trobar 
la manera de tornar en aquest país. L’hi hem dit diverses vegades, l’hi torno a dir 
avui: cal posar en marxa plans de retorn juvenil a Catalunya. No li demano res que 
no facin altres comunitats autònomes. No li demano re que no faci Andalusia, per 
exemple.

Saben que mentre que aquí es dediquen recursos a fer una pàgina web on hi ha 
informació –a la generació més formada de la història li oferim informació–, a al-
tres llocs li ofereixen subvencions per al trasllat de la seva residència exterior cap 
aquí o una recerca de feina activa. Vull que em digui que hi posarà els recursos, vull 
que em digui que creu en aquest objectiu i que ho farà possible. Vull el seu compro-
mís com a conseller.

I, per últim, conseller: segurament hem sortit ja de la crisi –es diu que macroeco-
nòmicament ho hem fet–, però, a quin preu? Joves que treballen amb contractes par-
cials o temporals, falsos autònoms, falsos cooperativistes, pràctiques en escorxadors 
que semblen més pròpies del segle xix que del segle xxi... El preu és molt elevat.

Vostè ens diu que posarà en marxa un pla contra l’explotació laboral –entenc 
que serà una cosa semblant– a través de la inspecció que aspira a expedientar 1.800 
expedients més o menys el proper any. Jo li he posat d’exemple moltes vegades a la 
consellera Bassa –i ho torno a fer aquí avui– el pla contra l’explotació laboral que 
fa Balears. El coneix, segurament, igual que el conec jo. Un pla que ha aconseguit 
en un estiu –només en un estiu, tres mesos– fer aflorar 6.100 contractes fraudulents 
–6.100– a Balears. Imagini’s el que podríem fer aquí a Catalunya.

Per tant, conseller –i deixi’m que acabi, presidenta, amb un lleuger apunt–, jo li 
demano... Vostè ha dit que apoderar les persones al llarg de la seva vida és principal 
per a vostè. Jo li dic que hi estic d’acord. Però com podem apoderar els joves que 
han emigrat i no tenen ajudes per tornar cap aquí? Com apoderem els aturats que no 
tenen una atenció personalitzada? Com apoderem la gent que veu que té una expe-
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riència acumulada al llarg de la seva vida laboral i que no pot acreditar-la? Com ho 
fem, tot això? Com apoderem aquesta gent? Això és el que li demano.

I, per últim, dir-li a la diputada de Ciutadans –que no va per vostè, va per ella–..., 
que l’he vist interessada en el tema del PSOE, també, i li volia fer un comentari. Ella 
parlava de tejemanejes entre el PSOE i el Govern de Catalunya, i jo li vull recordar 
que els seus tejemanejes entre Ciutadans i el PP van parar més de cinquanta lleis 
socials al Congrés dels Diputats.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem. També han demanat la compareixença..., la faran dividida les dos diputades. 
Té la paraula, per començar, la il·lustre senyora Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda. Conseller, lo primero que me gustaría 
hacer en esta comparecencia es darle la enhorabuena y desearle suerte, y especial-
mente animarlo a ser valiente. Usted, que viene del mundo sindical, seguro que sabe 
reconocer la importancia de que el Govern sea valiente y abra una nueva etapa en 
el modelo laboral catalán.

No me extenderé mucho con el diagnóstico de la situación, porque creo que es 
ampliamente conocido. La Cataluña de la austeridad y la precariedad nos ha lleva-
do a una situación crítica en materia de trabajo, de derechos laborales y de modelo 
productivo. Hoy el reto creemos que es cómo construir una alternativa a la Cataluña 
que no tiene más proyecto que la emigración forzosa de nuestros jóvenes, la preca-
riedad, la temporalidad y la excepcionalidad. Por eso le pido que sea valiente y se 
atreva a no ser el último conseller de la precariedad, sino a ser el primer conseller 
de la recuperación de derechos laborales.

Esa nueva Cataluña que supere la precariedad se enfrenta a grandes retos en ma-
teria de trabajo, a las grandes heridas que ha dejado la precariedad laboral en nues-
tro país. Seguramente hoy no podré referirme a todas ellas, pero espero al menos 
situar las grandes áreas donde puede contar con nosotros para construir políticas 
públicas de empleo.

La primera ya la comentamos en el pasado Pleno, en la presentación de la subco-
misión del trabajo autónomo –usted también se ha referido a ella, y los compañeros 
del PSC–, y es la lucha contra el fraude laboral que representan los falsos autónomos 
de nuestro país. Es de vergüenza que en este país haya plataformas digitales que se 
crean que están por encima de la ley y puedan operar en Cataluña sin reconocer los 
derechos laborales de sus trabajadores.

Sería bueno que hoy saliese usted diciéndoles a estas plataformas que inspección 
de trabajo y esta conselleria van a tener tolerancia cero con las plataformas que ten-
gan a falsos autónomos en sus filas, igual que a aquellas empresas que no respetan 
la Ley de cooperativas catalana y externalizan trabajo de la empresa en falsas coo-
perativas para o bien no reconocerles sus derechos laborales del sector o bien con-
tratarlos como autónomos.

Sería bueno que hoy se les dijese también a los trabajadores de las empresas cár-
nicas que vinieron al Parlament a denunciar condiciones de trabajo vergonzantes 
que usted va a ser su conseller y que la Cataluña de las externalizaciones y las falsas 
cooperativas va a tener enfrente a su conselleria.

La segunda gran área de trabajo no tiene tanto que ver con intervenir en situa-
ciones de fraude de ley como con la capacidad de la Generalitat para generar diná-
micas laborales que aseguren derechos y dejen atrás la devaluación salarial como 
práctica empresarial.

Hay un sector fundamental que es ya un pulmón de la economía catalana, que 
es el turismo. Es necesario que la Generalitat asuma la necesidad de luchar contra 
la precariedad en ese sector. Es necesario que inspección de trabajo intervenga en 
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situaciones de explotación laboral que nos deberían avergonzar como país. Pode-
mos trabajar conjuntamente e incidir con nuevas dinámicas que penalicen las malas 
prácticas, llevando, por ejemplo, adelante el sello de calidad laboral o el impulso del 
observatorio laboral del sector turístico, que pongan orden y generen dinámicas de 
superación de la precariedad.

Hay que hacer de la solvencia laboral un criterio central en las adjudicaciones 
públicas de prestación de servicio. Es intolerable que las administraciones públicas 
permitan ofertas temerarias que ponen en riesgo el cumplimiento de acuerdos labo-
rales. Es necesario introducir el concepto de oferta temeraria laboral para aquellas 
empresas que creen que se pueden enriquecer con el dinero de todos sin respetar los 
derechos de nadie.

Y, por último –ya casi acabo, para dejar a mi compañera...–, es necesario impul-
sar un pacto nacional por la igualdad laboral que luche contra el 26 por ciento de la 
brecha salarial que hay en Cataluña. Es necesario que el feminismo también cambie 
la mirada de esta conselleria y su capacidad de incidir en el mercado de trabajo. Es 
necesario dotar de recursos para intervenir en materia de igualdad laboral y para 
hacer frente a las situaciones de urgencia que vive nuestro país. Puede contar con 
nosotros para diseñar planes de ocupación, para que las mujeres que han sobrevi-
vido a episodios de violencia de género puedan reconstruir su vida y su autonomía 
personal.

De igual forma, es necesario dotar de recursos los programas de inserción so-
ciolaboral de personas inmigrantes en situación de irregularidad sobrevenida o que 
participen en programas de reagrupamiento o de asilo en Cataluña.

En definitiva, es dejar atrás la Cataluña de la austeridad y la precariedad, es 
construir una Cataluña de todos y de todas, una Cataluña donde la Generalitat sea 
motor de igualdad y de derechos.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn de la il·lustre senyora Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Doncs vaig al gra, conseller, en la part d’afers socials i de 
famílies. Li vull plantejar quatre grans reptes, algunes preguntes o suggeriments 
concrets i una petita conclusió.

Un primer gran repte és el de reorientar i repensar les polítiques públiques 
d’atenció a les persones que més ho necessiten tenint en compte els nous escenaris; 
escenaris de desigualtat sistèmica que, evidentment, han crescut amb la crisi i han 
crescut amb les retallades; escenaris de canvis demogràfics que ens fan tenir, doncs, 
un envelliment com a població i, per tant, cronicitat, dependència i nous reptes, no?, 
que també ens venen a partir dels canvis de rols de gènere que fan i que afecten molt 
els serveis i els drets en el que fa la seva conselleria, el seu departament.

Crec que això ens porta a fer un canvi radical que vol també valentia, igual que 
deia la meva companya Yolanda López, i en això ens tindrà al seu costat –vostè hi 
ha fet referència, el vam reclamar també a la consellera de Salut. Aquest canvi de 
concepció va molt més enllà de només una coordinació entre Salut i Afers Socials, 
també amb Habitatge i probablement també amb Educació; és un nou concepte de 
com atenem les persones i de com les persones estan al centre. Fixi’s, si us plau, com 
a exemples, en com –i ha estat difícil– alguns ajuntaments han aconseguit fer-ho. 
Crec que el monstre administratiu Generalitat encara ho farà més difícil del que el 
que ho ha estat en els ajuntaments, però li pot servir d’exemple com alguns ajunta-
ments ja ho han intentat fer.

Hi ha un segon gran repte d’infància i joventut, en aquesta legislatura: si real-
ment estan disposats a revisar el sistema de protecció a la infància. I això vol dir 
admetre que algunes coses no funcionen bé. I nosaltres estem disposats a fer-ho amb 
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màxima responsabilitat, però cal fer-ho. El que no permetrem és que anem passant 
el temps i no es faci res.

Si estan disposats a posar realment recursos a la infància per a eficiència dels 
mateixos recursos, per a eficàcia en la lluita contra les desigualtats. O posem recur-
sos reals en infància o seguirem sent una societat absolutament desigual ara, en el 
present, i, evidentment, en el futur, perquè aquesta infància estarà abocada a la des-
igualtat després.

I, evidentment, quant a infants i joves no acompanyats..., és un repte «de país», 
m’agrada que ho digui així. Fins ara alguns tenien la percepció que es prenia com 
un repte de Barcelona, i no ho és, és un repte de país.

Tercer gran repte: renda garantida de ciutadania. Compliment íntegre de la llei, 
conseller. Compliment íntegre d’aquella llei que vam estar treballant conjuntament, 
que és fruit d’uns amplis consensos, d’uns treballats consensos. I, per tant, els re-
clamem màxima transparència i compliment íntegre de la llei. I els demanaríem, 
doncs, si tenen ja una programació més o menys temporal de quan hi pot haver 
aquest reglament i de quan hi pot haver ja formalment la comissió de govern amb 
el decret pertinent.

Quart gran repte: dependència i atenció a la gent gran. És urgent donar resposta 
a la situació insuportable de dèficit de places a les residències. La dada de Barcelona 
d’aquests darrers dies és només una mostra del que passa a tot el país: dos anys i mig 
de mitjana d’espera per a una plaça pública a Barcelona. Cal atendre aquesta situació 
d’urgència, però, evidentment, sobretot cal planificació i canvi de paradigma, perquè 
mai donarem resposta només amb places residencials a aquest fenomen. I, per tant, 
sí, nosaltres també creiem que cal una llei d’autonomia personal. És el quart conse-
ller que ho anuncia, espero que la quarta sigui la bona.

I –l’hi deia– algunes preguntes. Pensen revisar la cartera de serveis socials? Pen-
sen revisar l’IRSC? Desplegaran la Llei d’accessibilitat? Desplegaran del tot la Llei 
contra la LGTBfòbia? Desplegaran la Llei per a la igualtat entre dones i homes? 
Desplegaran del tot la LDOIA? Són unes quantes preguntes, però van totes, com 
veu, en la mateixa línia.

Desplegarem les lleis socials que tenim a Catalunya i que ja estan fetes i són 
molt vàlides i molt interessants, però no deixen de ser lleis només, perquè no  
són realitats?

I una última pregunta. Acaben d’aprovar com a govern la Llei de contractació 
pública de serveis a les persones. Com tenen la part que depèn del seu departament? 
Perquè una part del que diu aquesta llei requereix que hi hagi una mena de segell 
d’empresa social. Com ho tenen?

I una petició. Ja que parlen de voluntat valenta de digitalització dels serveis so-
cials més que necessària, els demano que, ja que anem a fer una digitalització dels 
serveis socials, aprofitem l’oportunitat per fer un bon sistema de tractament d’aques-
tes dades des del sistema públic per poder fer, doncs, mirin, com es fa amb l’Aquas 
en el cas de Salut, una bona eina d’avaluació, una bona eina de planificació de les 
polítiques públiques i una bona eina també per a la recerca i la innovació social.

Una conclusió (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’in-
tervenció) –acabo, presidenta. Ens cal passar de paraules a fets, com els dèiem. 
Tenim lleis molt boniques, en aquest país, de garantia de drets dels sectors més 
vulnerables, però no desplegades, i no podem seguir així, ni amb els professionals 
d’aquests serveis, cremats, retallats i desbordats. Per tant, estem aquí per ajudar, 
però estem aquí per fer realitats, no només per fer gestos, no només per a bones pa-
raules. No ens val, això, i no és amb això que farem un país just.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Vidal Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Moltes gràcies. Bona tarda. En l’esquema del pla de Govern situen vostès, com a 
primer punt, un país cohesionat i amb drets i oportunitats. Em deixaran que els ho 
expliqui, o que els ho expliquem, però considerem que això no es pot fer efectiu. I no 
es pot fer efectiu per una qüestió ben simple. Primer de tot, la normativa laboral és de  
competència exclusiva –com vostès i tothom que està en aquesta sala coneixen–  
de l’Estat, i l’únic que tenim és una simple competència en execució.

Ho he explicat des d’un altre punt de vista, que és el que determina tot el que 
estem parlant en el dia d’avui, aquesta tarda, en aquesta comissió. Doncs, per resu-
mir-ho molt, serien tres qüestions les que determinen absolutament treball, relacions 
laborals i pobresa. La primera: el que han suposat les contrareformes laborals que 
s’han aprovat els darrers anys –2010, PSOE; 2012, PP– i els seus efectes. La segona: 
les contrareformes de les pensions que es van aprovar el 2011 –PSOE, que moltes 
vegades hi ha qui se n’oblida– i, a posteriori, Partit Popular. I la tercera: modificació 
de l’article 135 de la Constitució espanyola, que prioritza el pagament del deute amb 
relació a les efectives, fins i tot, polítiques socials.

És això, amb el que ens trobem a dia d’avui a l’hora de fer polítiques. I ens agra-
daria fins i tot que fes aquest reconeixement: que tenim els límits que tenim per-
què no tenim cap element de sobirania. Ni el poble de Catalunya..., però ho hem de 
traslladar també al conjunt dels pobles de l’Estat espanyol, que amb aquesta realitat 
política, evidentment, tampoc tenen sobirania.

Nosaltres, des de la CUP, sempre ens referim a que això no és una postcrisi, que 
és la crisi orgànica del capitalisme, però tot i així... Per cert, m’he referit a reformes 
o contrareformes laborals del PP i el PSOE. Els grups que estan en aquesta cambra 
ara mateix, en aquesta comissió, i sobretot aquells dels quals pot dependre l’estabi-
litat política de l’Estat espanyol, podrien demanar al PSOE governant que les dero-
gués. Depèn de la seva estabilitat. Nosaltres no hi som, a les institucions de l’Estat 
espanyol, no hi anirem, però depèn de vostès.

Els dèiem –això sí– crisi orgànica del capitalisme. Però, des de la CUP, això no 
significa que no vulguem fer polítiques, perquè també hi ha possibilitat de petites 
transformacions. I els traslladem alternatives, alternatives que depenen de vostès.

Mirin, condicions laborals: no creiem en la gestió indirecta dels serveis, creiem 
en la gestió directa. Però, si vostès fan gestió indirecta, per què no fixen als plecs 
d’una manera clara garantia de 1.200 euros per als treballadors i les treballadores, 
contracte fix, garantia de subrogació quan canvia el contracte, impossibilitat d’ina-
plicar els convenis col·lectius del sector més els convenis col·lectius d’empresa? Això 
depèn de vostès, en aquesta conselleria i en el consell de govern.

Inspecció de treball: deixin de veure els perceptors de prestacions com a incom-
plidors o com a il·lícits i orientin, d’una manera clara i contundent, la inspecció de 
treball a allò que és realment el frau: frau en infracotitzacions, frau en falsos autò-
noms –per cert, felicitats per a qui va aixecar aquesta acta d’1.200.00 euros en rela-
ció amb una actuació de falsos autònoms– i frau també en la contractació temporal, 
però també en la contractació a temps parcial. No volem mantenir treballadors i 
treballadores pobres, el que volem és que deixin de tenir una situació de frau per-
manent. Realment no és una opció, ser un treballador a temps parcial o una treba-
lladora a temps parcial. Tot i així, i amb tot el respecte, parlar de 1.800 expedients a 
efectes de transformació de contractació temporal fraudulenta a indefinida és mar-
ginal, és una actuació molt petita i, evidentment, els seus objectius han de ser molt 
més amplis.

Demanem també a la Secretaria General de Treball que recordi que en la media-
ció de les vagues es fa actuació mediadora, no s’ha de fer actuació de part.

I, per una altra banda, sí que els demanem, quan hi ha un conflicte laboral i hi ha 
qui els està demanant, des de fa setmanes, que es reuneixin amb ells, en el supòsit 
concret de Càrnies en Lluita, si us plau... Saben que tenen una agenda molt compli-

Fascicle segon
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cada, però hi ha situacions al límit, i la que s’està vivint en l’entorn de les càrnies i 
amb relació a l’empresa Le Porc Gourmet és al límit per als treballadors i les treba-
lladores. Siguin més sensibles; no diem que no ho siguin, no els ho estem dient. Els 
demanem més sensibilitat encara.

Intermediació laboral i SOC. L’únic que els demanem..., SOC, parli amb els di-
rectors i les directores de les seves oficines i escolti el que els diuen, a banda de do-
tació pressupostària.

I intermediació. Ja s’ha demostrat que gestionar de manera indirecta i de manera 
privada la intermediació no dona resultats o, com a mínim, no dona bons resultats. 
S’han referit en anteriors intervencions a la qüestió de la renda garantida de ciu-
tadania. Nosaltres hem volgut, des del primer moment, fer-los veure –al gener, en 
plenes negociacions, els ho fèiem veure; al febrer els ho fèiem veure; al març els ho 
fèiem veure–..., a l’hemicicle, el conjunt de grups els han volgut traslladar allò que 
havia de ser la joia de la corona d’aquest departament –i així ho volem reconèixer 
al conjunt de grups–: està transformant, pràcticament, el seu contrari per una mala 
praxi, una mala gestió o, potser, model. I des de la CUP - Crida Constituent no po-
dem pensar que sigui de model i que vostès s’han passat al model clàssic neoliberal 
de gestió de prestacions.

I les darreres tres qüestions. Infància: en parlàvem ahir, en una comissió especí-
fica, però no volem oblidar-nos (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –i vaig acabant– de fer referència a com s’ha gestionat o es 
gestiona bona part de la cartera de serveis de la DGAIA.

I, per últim, polítiques LGTBI: reglament, si us plau, de la mà de les entitats i 
dels representants del moviment LGTBI. I, després, canvi necessari en la direcció 
de polítiques LGTBI.

Em deixo molts temes per parlar. En la segona intervenció ja ho faré: sobre femi-
nisme, sobre igualtat i sobre cooperatives.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Té la paraula l’il·lustre senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, secretari general, persones del departament, re-
presentants d’entitats, vull començar també de forma molt breu amb quatre, di-
guem-ne, consideracions prèvies, tres en relació amb afirmacions que ha fet el con-
seller, una en relació amb coses que no ha dit el conseller i que celebraré, però que 
ara explicaré, no?

En primer lloc, miri, ni a Espanya ni a Catalunya no hi han exiliats i tampoc no 
hi ha ningú a la presó per posar urnes. Hi ha gent a la presó per saltar-se les lleis i, 
més concretament, per petar-se la Constitució i l’Estatut de Catalunya, no?, i aques-
ta és la realitat. És diferent respecte a com ho veu vostè, però així és com ho veiem 
nosaltres.

La segona de les consideracions és que vostè afirma: «Les lleis suspeses pel Tri-
bunal Constitucional ens han tret eines legislatives.» Disculpin, ningú ens pot treure 
allò que no tenim. I, en tot cas, hi havien lleis que pretenien atorgar-se competències 
que no teníem, no? I, per tant, el que ha fet el Tribunal Constitucional és dir: «Escol-
ta, aquestes competències no les tenen, i, per tant, no les poden utilitzar.» Per tant, 
ningú ens pot treure allò que no tenim, no es pot perdre el que no es té.

La tercera: hi han hagut pagaments endarrerits –i vostè, des que va prendre pos-
sessió, ha fet bastanta publicitat, en aquest sentit– degut al 155. Miri, si això és així 
–si això és així, que no ho dubto–, suposo que, a la seva dreta, el secretari general 
li podrà donar explicacions, perquè, durant la gestió del 155, des del ministeri es va 
ordenar pagar i es va pagar tot allò que des del departament se li deia que s’havia 
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de pagar. I si hi havia alguna cosa que requeria alguna decisió política, com es con-
siderava que era una situació excepcional i que el Govern del 155 no podia prendre 
decisions polítiques, es deixava a l’espera de que hi hagués govern. El que passa, 
que van trigar una mica en formar govern; concretament, cinc mesos després de les 
eleccions. S’hi van recrear bastant, perquè sembla que massa pressa tampoc no en 
tenien.

Però, escolti’m, una quarta consideració –que potser ja se m’ha menjat el temps, 
però crec que val la pena–: vostè és el primer conseller que en la seva intervenció 
–i ja n’he sentit uns quants– ni ens ha parlat de república, ni ens ha parlat de gestió 
republicana ni ens ha parlat d’estat ni ens ha... Escolti’m, quina meravella. Quina 
meravella, escolti’m. (Veus de fons.) Jo, de veritat, eh?, crec que això obre una porta 
a l’entesa i crec que és un bon símptoma. I fins i tot li recomano que no em repliqui 
en el següent torn, no fos cas que ho espatllés. (Rialles.) No em repliqui en aquest 
sentit, no fos cas que ho espatllés, no?

Però anem al tema. Escolti’m, jo comparteixo fermament la seva afirmació de 
que les persones han d’estar al centre de les polítiques socials i de treball. Vostè ha 
fet aquesta afirmació, i la comparteixo plenament. Jo hi faria un matís, jo canviaria 
l’ordre: jo posaria al davant les polítiques de treball i després les polítiques socials, 
perquè crec que –també vostè ho ha dit– precisament les polítiques de treball són 
una de les millors accions socials que podem dur a terme. El fet de que hi hagi tre-
ball és un dels principals elements perquè les polítiques socials puguin millorar-se.

També és cert –també ho ha dit vostè– que el fet de tenir treball no significa 
que hi hagi benestar social. És cert, eh? El fet de que hi hagi treball segurament és 
condició necessària però no suficient perquè hi hagi benestar social. Però, sense cap 
mena de dubte, el fet de que hi hagi treball és el camí perquè hi hagi també benes-
tar social.

De totes maneres, és lògic que quan venim d’una situació en la que hi ha molt 
d’atur, en el moment en què es comencen a generar llocs de treball, aquests ho siguin 
en unes condicions més desfavorables que el que seria desitjable, o més desfavora-
bles que en una situació de plena ocupació o de quasi plena ocupació. Però en la me-
sura en què es van generant llocs de treball, també la precarització del treball va dis-
minuint. En qualsevol cas, això és qüestió de temps, i esperem que es vagi avançant 
en aquest sentit. No sé si es donen les condicions, però esperem que això sigui així.

També vostè ha afirmat que les polítiques socials, en aquest mateix àmbit, eh?, 
havien d’estar centrades en les persones, no en els proveïdors, i, escolti’m, jo també 
celebro aquesta afirmació. I després vostè encara ha reafirmat: «Ho hem de fer con-
juntament les entitats, els ens locals i les empreses.» I aquí m’aturo un segon per dir 
dues coses. Una, és absolutament així, tal com vostè diu: entitats, ens locals i em-
preses, però, primera circumstància, no oblidem que la competència és del Govern 
de la Generalitat, la competència és seva, és del seu departament, i, en tot cas, els  
ens locals contribueixen a desenvolupar aquestes polítiques socials. No són ells,  
els responsables de dur a terme les polítiques socials. Per tant, tinguem-ho present. 
Són uns agents col·laboradors de dur a terme les polítiques socials. (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Vaig acabant.

Ah, i amb relació a les entitats i a les empreses, sí que m’agradaria que vostè em 
fes alguna referència amb relació a la que ja s’ha esmentat Llei de contractes de ser-
veis personals, a la que sembla que es dona no sé si una espècie de tracte de favor 
però sí de millor visualització del treball de les entitats amb relació a les empreses. 
I quan estem parlant de que les polítiques socials van orientades a les persones, el 
que no ens hauria de preocupar és precisament quin és el tipus de proveïdor, sinó que  
el que ens hauria de preocupar és l’eficiència del proveïdor, precisament perquè les 
persones estiguin servides adequadament.

I em salto bastantes coses, però... Fonamentals: famílies. Jo crec..., em salto mol-
tes coses, eh? Famílies. Les famílies jo crec que juguen un paper important en les 
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polítiques socials, un paper molt important, i ho dic en plural, «les famílies», eh?, 
sense entrar en els debats i les disquisicions sobre els tipus de famílies. Les famílies 
hi juguen un paper important, bàsicament perquè són la primera xarxa que atura les 
necessitats socials de les persones quan passen per dificultats, no? Per tant, sí que 
ha fet referència a...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, eh?

Santi Rodríguez i Serra

Acabo. Ha fet referència molt lleugerament al tema de les famílies, però jo crec 
que val la pena estendre-s’hi una mica més.

I un, dos, tres..., dos elements –dos–, no m’estenc més: renda garantida...

La presidenta

S’ha passat un minut del temps.

Santi Rodríguez i Serra

D’acord. Res, només els esmento: renda garantida i dependència. Jo crec que fa 
falta un esforç de gestió molt important. Segurament després, en el següent torn, li 
hauré de rebatre algun element amb relació al finançament de la dependència, però 
en qualsevol cas crec que fa falta un esforç important. (Veus de fons.) Home, si hi 
han dubtes ho faig ara, però la presidenta no em deixarà. Però sí que li demano un 
esforç de gestió especialment pel que fa a la gestió de la renda garantida, no tant 
com un dret social –que ho és–, sinó com una oportunitat per a les persones per 
reinserir-se a la societat i que no necessitin ajuda social, sinó que puguin tirar en-
davant dintre de la societat, també com un element de llibertat, i també sobre la de-
pendència i la quantitat de valoracions que en aquests moments continuen pendents.

Gràcies per la seva generositat, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula l’il·lustríssim senyor David Rodríguez.

David Rodríguez i González

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, m’agradaria enviar des d’aquí una abra-
çada ben grossa a la consellera Dolors Bassa, injustament tancada a la presó, i si bé 
alguna vegada s’ha fet servir l’expressió «enginyeria financera» per referir-se a de-
terminades activitats no gaire «maques», eh?, econòmicament, doncs, podríem par-
lar en aquests moments d’«enginyeria judicial», que és el que la reté a ella a la presó.

Bé, en qualsevol cas, honorable conseller, doncs, en primer lloc el vull felicitar 
per la valentia d’acceptar el repte d’encapçalar aquesta conselleria, una conselleria 
que ha viscut èpoques difícils degut a la crisi econòmica, degut també a un estat 
deslleial que ha vulnerat mantes vegades els seus compromisos amb Catalunya en 
matèria social i en tantes altres coses; per tant, bé... També és veritat que és una con-
selleria que permet fer especialment allò que el lema escolta deia: «Procura deixar el 
món una mica millor del que l’has trobat», i, per tant, estic convençut que des d’aquí 
es podrà fer molta feina.

El vull felicitar per l’exposició que ha fet, també. Crec sincerament que ha sabut 
fer un bon resum de les tasques que cal desenvolupar i de les prioritats que cal tre-
ballar en aquesta legislatura. Demostra, per tant, un coneixement de les principals 
qüestions que caldrà abordar.

I, per tant, res més que això. Només... –quasi m’hi veig obligat–, no cal que vos-
tè s’hi refereixi, si li sembla, després, però al senyor Santi Rodríguez sí que li diria: 
que li quedi clar que no renunciem a la república. Al contrari, cada vegada estem 
més convençuts que per dur a terme les millores socials que el país necessita, aques-
ta és imprescindible.
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Bé, celebrem el manteniment de la conselleria de Treball i Afers Socials, que es 
va fer un únic departament, com ja va es fer en l’anterior legislatura, i creiem, tal 
com deia la consellera Bassa, que la millor política social és la creació d’ocupació, 
i, per tant, creiem que anem bé.

Valorem també l’aposta pel que ja ha anat dient diverses vegades, per reforçar 
els serveis preventius en diverses polítiques. És molt més econòmic, i, per tant, es-
talvia problemes de difícil solució a posteriori, i, per tant, creiem que és una aposta 
encertada.

Pel que fa al contracte programa 2020-2023 amb els ens locals, doncs, confiem 
que continuï apostant per una major autonomia d’aquests ens locals a l’hora de de-
finir quines han de ser les seves polítiques socials. Som partidaris, tant en l’àmbit 
estrictament social com en el de treball, de fomentar polítiques que vagin de baix a 
dalt. És a dir, ningú coneix millor que el mateix territori quines han de ser les polí-
tiques a aplicar en aquell territori, i, per tant, cal respectar aquell principi de subsi-
diarietat tan reclamat per la Unió Europea.

Per tant, com més propera és l’Administració, millor pot respondre als proble-
mes d’aquesta població. I en aquest sentit també cal celebrar aquesta aposta per l’in-
crement de les plantilles dels serveis socials, perquè realment han viscut situacions 
difícils tots aquests anys.

Una frase que vostè ha dit i que crec que és encertada. Diu: «Hem de poder en-
vellir al nostre barri i amb la nostra gent.» Crec que denota la importància..., d’algu-
na manera, no podem tenir tots els recursos assistencials físicament –residències...–, 
perquè és car –ara ho comentàvem–, i, per tant, em sembla que en aquest sentit tenen 
una importància cabdal els serveis intermedis d’atenció a les persones grans. Entenem 
que són recursos que permeten una major autonomia d’aquestes persones i que hi ha 
recursos més cars que no calen. Per tant, la residència ha de ser l’últim estadi de la 
vida de les persones que ho necessitin, però, en qualsevol cas, cal apostar per això, per 
aquests recursos intermedis que permetin guanyar en qualitat de vida, que són més 
barats, i també que fomentin un envelliment més actiu.

Cal ser conscient també –i potser a mi em pertoca, atesa la meva condició de 
veí d’una població d’interior– de les diferències territorials. No totes les comarques, 
no totes les poblacions, no tots els territoris tenen les mateixes necessitats, i espe-
cialment hi ha una diferència gran entre els recursos que necessiten o els que poden 
tenir a l’abast els ciutadans que viuen en poblacions grans o aquells ciutadans que 
viuen en comarques més extenses, més despoblades, amb poblacions envellides. 
I, per tant, els recursos que necessiten en matèria d’atenció social també han d’estar 
adaptats a aquestes necessitats.

Per tant, el felicitem també especialment per l’esforç al que s’ha compromès en 
la seva exposició, d’apropar Catalunya als nivells europeus pel que fa a la despesa en 
polítiques infantils, d’adolescents i de joves. Ahir, en les intervencions a la Comissió 
d’Infància, tant el síndic de greuges com Save the Children esmentaven aquesta ne-
cessitat, i crec que anem en la bona línia, si som capaços d’assolir-ho.

Coincidim en la priorització de les polítiques d’infància de no institucionalitza-
ció i de facilitar l’entorn familiar en la mesura del possible. I, en aquest sentit, seria 
interessant –i crec que també és una aposta que crec que està fent el departament i 
que celebro– evitar els grans centres d’acollida i potenciar centres petits, més acolli-
dors i que són més similars a aquest entorn familiar en el que han de viure els joves.

Bé, pel que fa a joventut, doncs, coincideixo plenament amb l’exposició feta. Di-
fícilment podria ser d’una altra manera, però, en qualsevol cas, sí que també crec 
que és important la transversalitat de les actuacions que s’hagin de dur a terme, i 
especialment la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament pel que fa a l’ocu-
pabilitat dels joves –especialment, per exemple, un dels problemes que poden tenir 
més èxit és el tema de la formació dual, no?
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De fet, cal la mirada des de totes les conselleries amb mesures transversals que 
tinguin a veure tant amb temes d’infància com amb temes d’igualtat. Aquesta no és 
només una qüestió del seu departament, però sí que el seu departament segurament 
l’haurà d’encapçalar. Però, evidentment, depassa molt el seu àmbit.

Cal mirar també com pot la renda garantida de ciutadania protegir un sector..., 
i potser no és la renda garantida, l’eina que ha de fer-ho, però cal protegir els joves 
extutelats, atès que fins als vint-i-tres anys queden en uns llimbs moltes vegades, i, 
per tant, hi ha un parell d’anys en els que aquests joves queden una mica desprote-
gits. Per tant, no sé si ha de ser via renda garantida o ha de ser algun altre, l’element 
que els pugui protegir, però estaria bé que ho tinguem present.

I per a la millora de la qualitat de vida dels nostres infants i també especialment 
dels treballadors, de la conciliació de la vida laboral i familiar i d’un llarg etcètera 
d’avantatges, considerem que cal un impuls definitiu –i tampoc no sé si li correspon 
estrictament al seu departament, però sí que és possible que al seu departament li 
toqui la part més gruixuda– a la reforma horària. Creiem que, si bé és una qüestió 
transversal, com deia, doncs, bé, a Europa en aquests moments ja hi ha un debat 
sobre el canvi d’horari estiu-hivern, i crec que nosaltres també hauríem de tenir un 
paper actiu en aquesta qüestió.

Pel que fa a temes de treball, la recuperació econòmica –Catalunya és una de les 
economies que més creix a la zona euro– s’ha traslladat al món del treball. L’atur 
català es redueix a un ritme més ràpid que a l’Estat espanyol: mentre que el 2017 
l’Estat tenia una taxa d’atur del 17,2 per cent, a Catalunya era del 13,4. Aquesta recu-
peració del treball també l’observem en altres indicadors, com per exemple el crei-
xement constant de l’afiliació a la seguretat social: un 3,5 per cent el 2015, un 3,7 el 
2016 i un 3,8 el 2017.

La fase expansiva del mercat de treball s’ha traduït en una xifra rècord de contrac-
tació el 2017, que ha arribat gairebé a 3.200.000 persones en contractes de treball. 
No obstant això, aquesta recuperació objectiva no sempre ha estat percebuda com  
a tal per les persones treballadores i el conjunt de la societat. Podem observar  
com el treball es recupera, però no tant com l’activitat econòmica. Mentre que el vo-
lum d’activitat econòmica ha recuperat els valors de l’any 2007, el nombre de llocs 
de treball es situa en un 4,9 per cent per sota el 2017 respecte al 2007.

La feblesa dels salaris no repercuteix igual en tots els treballadors: mentre que 
el 10 per cent més pobre ha vist reduïts els seus salaris en més d’un 25 per cent des 
del 2008, el 10 per cent més ric només ha experimentat una reducció del 5 per cent 
en el mateix període.

És una recuperació que sovint ha estat massa marcada per la temporalitat i la 
precarietat. La temporalitat ha pujat fins al 21,6 per cent el 2017, i durant aquesta re-
cuperació, entre el 2013 i el 2017, un 48 per cent de la creació d’ocupació neta va ser 
ocupació temporal. Per tant, aquí la conselleria té un rol fonamental a jugar.

Per tant, també celebrem l’impuls, en aquest sentit, en el que és l’àmbit de la con-
certació territorial, amb el que dèiem abans, no?, d’aplicar polítiques que vagin de  
baix a dalt. Com sap el conseller, soc un ferm defensor del que són les agències  
de desenvolupament local. Crec que és la manera d’abordar les problemàtiques: des dels 
territoris, des d’aquesta lleialtat institucional, però també des del coneixement de l’es- 
pecificitat pròpia. I, perquè això vagi tot coordinat, cal una millor coordinació entre 
les oficines del SOC i aquestes agències, per tal de que no dupliquem els esforços tots 
plegats.

Hi ha experiències, doncs, que han donat bons resultats (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) i que creiem que són un model 
a seguir. Ja és el temps? 

La presidenta

Sí.
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David Rodríguez i González

Ah. (Rialles.) Bé, m’ha quedat molt –m’ha quedat molt. Si de cas, ja continuaré 
després, però...

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Té la paraula la il·lustre senyora Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bona tarda. En primer lloc, apro-
fito, doncs, per donar una salutació cordial i per felicitar l’honorable conseller El 
Homrani pel seu càrrec. I saludo, evidentment, tots els professionals del seu equip, 
els secretaris que l’acompanyen, els directors generals. I també una cordial salutació 
a les col·laboradores i totes aquelles persones i entitats que ens han volgut acompa-
nyar avui, en aquesta comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. A tots i totes, 
una cordial salutació des del nostre Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Conseller, amb tota sinceritat i sensatesa, li avanço que en aquesta comissió tre-
ballarem plegats per avançar en el tema dels drets socials, econòmics i culturals de 
la ciutadania i la millora de la vida digna de les persones. I entenem que aquesta 
voluntat és recíproca.

Vull manifestar que ens hauria agradat que a través de les vies polítiques i de 
diàleg s’acabés aquesta situació injusta, d’injustícia, i que estigués entre nosaltres 
avui la seva predecessora, la consellera Dolors Bassa –que continua en presó–, una 
dona coneguda per ser dona de diàleg, d’escolta i d’iniciatives.

I també aprofito per recordar la presidenta Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jo-
sep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Raül Romeva i el líder social 
Jordi Cuixart. I sense oblidar tampoc els nostres polítics i líders catalans que estan 
a l’exili, com el president Carles Puigdemont, Marta Rovira, Antoni Comín, Lluís 
Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Anna Gabriel.

I també aprofito per felicitar el nostre president Quim Torra per la seva iniciati-
va de visitar la tancada de reivindicació de les persones migrades a l’antiga Escola 
Massana de Barcelona i pel temps dedicat a l’escolta i al diàleg.

Bé, ens hem trobat, com a Catalunya, en dues situacions. En el moment que es-
tàvem sortint de la crisi i ens n’estàvem recuperant, ens hem trobat amb el tema del 
155, un tema que ja ens ha avançat. Saben perfectament que ha fet molt de mal a 
la ciutadania de Catalunya i a les nostres entitats i institucions. Ha vulnerat molts 
drets, especialment els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, com els 
infants –i això va quedar molt recalcat ahir amb la compareixença del síndic de 
greuges i de Save the Children–, les persones amb discapacitat, la gent gran i altres 
minories, com les persones migrades i refugiades.

Però ara estem en un moment de recuperació, de fer país, d’actuar, de treballar 
plegats per superar els nostres reptes i per tirar endavant amb la finalitat de lluitar 
contra la pobresa, la gran disparitat d’ingressos, les desigualtats salarials, la situació 
de precarietat i tota mena d’injustícies. Perquè la nostra aspiració a un nou paradig-
ma no podrà ser realitzable en un context de desigualtats i sense la millora de les 
condicions de vida de totes les persones que viuen al nostre país.

Tenim l’obligació, tant des de la perspectiva legislativa com des de l’executiva, 
de complir estrictament amb els nostres compromisos de no decebre la ciutadania 
en temes bàsics lligats a la dignitat humana, els drets fonamentals i la justícia social. 
I, de fet, més enllà de les dificultats, també hem de ser sincers: Catalunya disposa 
de recursos i genera riqueses que permetran gaudir d’unes estructures i unes infra-
estructures que són una garantia per a la igualtat d’oportunitats. Però depèn d’on 
posem les prioritats. I el tema de la renda garantida de ciutadania és una prioritat, 
és una prioritat que no hem de convertir en un element d’espai o de reivindicació al 
carrer.
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Conseller, el felicitem per fer de la cohesió social, la lluita contra la pobresa, la 
prosperitat econòmica i la democràcia lliure i justa, així com la governança com-
partida, eixos dels objectius del seu departament. De fet, posar la persona al centre 
és una tendència vinculada a noves maneres de veure el món i la vida quotidiana de 
les persones de caràcter intangible i constructiu, i que apunta cap a un canvi social, 
cultural i civilitzador profund, propi d’un nou paradigma: de la visió individual, 
fragmentada, separada i piramidal a una visió de grup, d’unitat, transversal, de sis-
tema i holística; del coneixement parcial a una concepció global orientada a l’auto-
realització, l’apoderament i l’autonomia de la persona.

Hem de tenir en compte que la societat catalana cada cop és més madura i està 
disposada a reflexionar sobre si mateixa i a assumir la responsabilitat de participar 
en la creació del present i d’un futur millor amb sòlides bases ètiques. Les tendèn-
cies globals de la nostra societat apunten a un model de progrés que situa la persona 
en el centre de tot escenari, i ho fa reconeixent-la en la seva totalitat, inclosa la seva 
diversitat, la seva multidimensionalitat, i tendeix cap a la visió de la persona com 
un ésser essencialment comunitari i en un context relacional interdependent amb la 
resta d’éssers vivents i amb l’univers. És el reconeixement de l’aspiració al benestar 
integral i al bé comú.

Contribuïm a la construcció d’una societat amb persones més humanes, cons-
cients, apoderades, autònomes i que s’esforcen per actuar amb coherència, tenint 
sempre presents els drets de les generacions futures. Una societat corresponsable 
amb uns serveis orientats al bé comú, estables, dinàmics, ètics i sostenibles que ga-
ranteixin un diàleg obert des de la igualtat de relacions, d’oportunitats i de mercat.

Una societat que avança cap a l’equitat, el benestar integral i la dignitat de totes 
les persones és un gran mèrit personal i professional. Conseller, hem de fer autocrí-
tica, perquè sabem que la pobresa, la desigualtat i l’exclusió no són realitats inevi-
tables, sinó la conseqüència d’un sistema social injust que construïm dia a dia amb 
les nostres decisions. I hem de capgirar la situació, la inhibició dels poders públics 
i també les polítiques adoptades a tots els nivells que han contribuït al creixement 
de les desigualtats i a una major estigmatització de les persones que les pateixen.

En aquest moment, com a societat, ens replantegem moltes coses. És el moment 
de recuperar un model social basat en la justícia i l’equitat que faci front a la po-
bresa i a la desigualtat a partir dels drets. Cal tornar al paradigma de les persones i 
situar-les al centre de l’acció política, tot abandonant visions assistencialistes i ca-
ritatives.

Necessitem un nou pacte polític, social i econòmic. Les persones amb discapa-
citat, la gent gran, les dones, els infants, els joves i les famílies han de ser una prio-
ritat central. Ens hem de sentir tots plegats responsables de la transformació de la 
situació de desigualtat que pateixen els col·lectius en risc d’exclusió social. I sabem 
que aquesta transformació només és possible des del reconeixement de la desigual-
tat i l’exclusió com un fenomen multifactorial que requereix compromís, iniciatives 
i treball integrat i transversal.

Pel que fa al tema de la diversitat, i com a orientacions bàsiques, i encara que 
Catalunya ha estat sempre una terra d’acollida i d’interacció entre cultures, hem de 
ser conscients que formem part d’un procés, un canvi global, que és el pas a la visió 
i la realitat de la societat diversa i plural. I cada vegada més la ciutadania catalana i 
la seva gent són diverses.

Des d’aquest punt de vista, estem passant a un país on la diversitat forma part de 
la nostra societat i es reconverteix en una cultura que cal gestionar. Aquest és l’ele-
ment clau: l’esmentat canvi. Així, estem en un procés de construcció d’un context 
on l’element cohesió és cabdal. Hem de buscar, per tant, l’element de cohesió dintre 
de la diversitat, i sobretot no córrer el perill de vincular desigualtat i conflicte social 
amb diversitat.
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I, pel que fa al tema d’acollida de refugiades, es confirma que Catalunya és una 
terra de gent acollidora, i això es va mostrar una vegada més quan centenars de mi-
lers de persones van sortir al carrer amb el lema «Volem acollir». Però ni el Govern 
espanyol, en el seu moment, ni la Unió Europea han escoltat les protestes de la nos-
tra ciutadania.

I, si fes una reflexió amb relació a la Unió Europea –i m’agradaria saber si el con-
seller comparteix la mateixa crítica–, diria que la Unió Europea no ha sigut capaç 
de donar resposta efectiva i unitària a aquest drama humanitari que és la crisi de les 
refugiades i evitar així la massacre de milers de persones innocents. Europa, que es 
proclama garant de la pau, del respecte dels drets humans, del benestar social, no va 
ser coherent ni va estar a l’alçada amb el tema de les refugiades. Va suspendre l’as-
signatura que Catalunya sí que va superar.

Els drets internacionals, la Declaració universal dels drets humans i l’estatut de 
la persona refugiada estan sent vulnerats, i només els defensen i els reivindiquen en 
aquest moment la nostra ciutadania de Catalunya i les nostres xarxes d’entitats sen-
sibilitzades sobre el tema.

Dit això, em pregunto, conseller, si es pensa treballar cap a una ampliació del 
concepte de persona refugiada (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) que inclogui totes aquelles persones que es troben en una si-
tuació de greu vulnerabilitat per motius econòmics i socials, fent-los extensiu el dret 
i garantint-los un procediment d’acollida digna que permeti la seva inclusió laboral 
i cultural.

I ja no em queda temps. (L’oradora riu.) Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Abans de passar la paraula al conseller per donar res-
posta a totes les preguntes dels grups parlamentaris, abans m’ho he deixat de pre-
guntar..., és si algun grup havia de notificar alguna suplència dels membres que han 
vingut a la comissió a votar els primers punts. (Pausa.) Sí, senyor Rodríguez?

David Rodríguez i González

Sí. La diputada Eva Baró ha substituït la Najat Driouech.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs ara ja donarem la paraula al conseller Chakir El Homrani, 
perquè doni resposta a totes les preguntes que els grups parlamentaris han formulat. 
Disposa de trenta minuts per fer-ho.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Em giro el rellotge per anar controlant el temps, perquè han obert molts elements 
de debat. Com que ens coneixem de fa temps, amb la majoria de vostès i amb la ma-
joria dels que m’han dirigit la paraula, saben que si soc bastant llunyà a alguna cosa 
és als focs d’artifici, i faig també una reflexió entorn de tot el llistat que han fet. Te-
nim moltíssims reptes; però, com afrontem aquests reptes i com hi anem donant res-
posta? El pitjor que podem fer és focs d’artifici. Crec que em coneixen de fa temps i 
saben perfectament que si no jugo a una cosa és als focs d’artifici. Soc conscient de 
les dificultats, soc molt conscient de la gran varietat de reptes que tenim.

Ara, es treballarà, es treballarà a fons, i s’hi anirà donant resposta, però sent 
conscients que no hi podrem donar una resposta d’un dia per l’altre. Perquè altra-
ment seria estar enganyant-los no a vostès –que seria preocupant, si m’entenen–, 
sinó que em refereixo a enganyar els qui representen vostès, que són els ciutadans 
i les ciutadanes d’aquest país. I d’això crec que se n’ha de ser molt, molt conscient.

A partir d’aquí, no vull entrar en la part que iniciem en aquest Parlament. Hem 
tingut diverses situacions, monòlegs de cadascú..., és a dir, no entraré en aquests de-
bats que algú vol tenir, de monòlegs. Mirin, vostès tenen una visió, alguna gent en té 
una altra, tothom té visions diferents, però la realitat en aquest país és que hi ha un 
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problema polític que no s’està abordant de forma política. I també els recordo que el 
dret constitucional és una cosa i el dret penal n’és una altra.

Ho dic perquè, si es diu amb aquesta lleugeresa «com que no has complert la 
Constitució o l’Estatut, has d’estar a la presó preventiva»..., avui mateix, mentre es-
tàvem aquí, el Tribunal Suprem ha dictat una resolució i ha condemnat el Govern 
de l’Estat espanyol per l’incompliment entorn del refugi. I podríem començar a dir 
«tonteries» tots plegats. Crec que el que ningú pot discutir és que és un conflicte 
polític, i que qualsevol societat madura i que s’estimi ha de poder afrontar-lo polí-
ticament.

A partir d’aquí, les diferències d’opinions són lícites i legítimes. Però si no som 
conscients que és un conflicte polític i s’ha d’abordar de forma política, crec que no 
ens donem un punt de maduresa, en aquest país.

I, per tancar aquesta part i anar entrant en els temes, el senyor Santi Rodríguez... 
«No has parlat de república», diu. Bé, jo ho explico molt, i ho explico fora d’aquí: 
quan parlem de república no parlem d’un model d’estat en el que el cap de l’estat no 
ve per dret de sang –que ja és una anomalia, les coses com siguin– i és escollit; par-
lem de valors i de principis. I tota la meva intervenció va lligada a valors i principis 
que per nosaltres són absolutament republicans –són absolutament republicans– i 
expliquen el nostre anhel, la voluntat. I, a partir d’aquí, el que ens agradaria és, com 
en qualsevol societat madura i democràtica, que el debat sigui polític i que prenguin 
les decisions els ciutadans i les ciutadanes, que crec que és la millor manera d’en-
focar qualsevol realitat.

A partir d’aquí, tanquem. M’han situat diversos temes. Mirin, podem entrar en 
aquest element dels càlculs de les inversions o no. Està claríssim: en qualsevol dels 
àmbits que hem tractat, que són àmbits on estan les persones al centre i les persones 
més vulnerables al centre, el creixement en inversió tots el volem, perquè és inver-
sió –no és despesa–, és inversió en la societat, i tots la volem. Però no entraré en les 
trampes, en com homogeneïtzem els criteris de càlcul del que es dedica a inversions 
socials en cada àmbit, perquè hi han hagut algunes comparatives que..., jo en miro 
d’altres i no em surten així. Però com entrem en aquestes discussions i al final és 
homogeneïtzar..., no vull entrar en aquest aspecte.

Però sí que vull situar algunes dades de forma més clara, perquè crec que és just, 
situar-les de forma més clara. Entorn dels fets, recordar que el que va anar a tribu-
nals va ser l’ordre 2014-2015, no la 2016, i crec que és important tenir-ho situat. Jo 
soc conscient de que estem en un debat, i és un debat important amb tot el teixit. 
I els debats es fan de forma honesta, de forma clara. Però vull recordar que, si par-
lem d’ordres i d’incompliments, estem parlant de 2014-2015. La de 2016 no està a cap 
tribunal, i la vam canviar, la va canviar la consellera Bassa perquè pogués aplicar-se. 
Ho dic també per situar-ho.

Després podem discutir..., hi ha hagut un increment d’inversió. Podríem haver fet 
el que han fet algunes comunitats autònomes, que és dir: «En tinc per a això, arribo 
a això. I quan ja se m’ha acabat el pressupost, com que se m’ha acabat el pressupost, 
no ho faig.» No, hem volgut abordar-ho d’una altra manera. Hem volgut abordar-ho 
generant un sistema que té elements de priorització, i estem en un debat continu 
amb el sector. I igual que hi han elements en el sector que no veia, hi han elements 
que es veuen positivament, i el sector és molt plural. I hi continuarem treballant. Jo 
aquest mes ja m’he trobat amb més d’un centre especial de treball, i hi continuarem 
treballant per trobar-hi l’encaix.

Perquè crec que, al final, el que tothom acabarà acceptant és que necessitem una 
evolució en el nostre model de centres especials de treball, i, aquí, fins i tot els CETs 
que han viscut de forma més dura el canvi ho accepten. I el que nosaltres procurem 
és que hi hagi inversió en tots els centres especials de treball. Perquè podríem fer 
aquesta lògica, eh?, però creiem que no seria honesta i que no és seriós, fer-la.
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Entorn de la dependència, mirin, pressupost 2017: Generalitat de Catalunya, 
926,11 milions d’euros; Govern de l’Estat, 172,78 milions d’euros, i després hi ha la 
part de copagament. A partir d’aquí, estem fent tots els esforços i més per donar-hi 
resposta. Som conscients..., jo a la meva intervenció els he dit com ha caigut la llista 
d’espera, amb la qual cosa soc conscient de la llista d’espera, i soc conscient de que 
és una llista d’espera gran. Estem fent un exercici, que és intentar donar-hi resposta 
al més ràpidament possible.

Algú de vostès ha situat el tema de concertar plaça i d’invertir en la construc-
ció de residències, contraposant-ho. Mirin, estem mirant de donar la resposta més 
eficient a la necessitat de les persones dependents i de la gent gran, i això ho estem 
fent de forma molt honesta. Sabem que tenim reptes, i un dels reptes –i agraeixo 
que ho hagi situat la diputada de Catalunya en Comú de forma molt clara– és que la 
gent gran –i he volgut explicar-ho en la intervenció– cada cop és més diversa, l’etapa 
de la vellesa cada cop és més àmplia i és més diversa. I el repte de buscar sistemes 
que s’adaptin al moment de cada persona en aquest trànsit a la vellesa i al seu nivell 
d’autonomia crec que és central. Crec que és central, perquè és un aspecte que cada 
cop el tindrem més. Els ho he situat, a la intervenció: tenim 1 milió i mig gairebé de 
persones majors de seixanta-cinc anys, i el 2050 el càlcul és que doblarem aquesta 
quantia. És un àmbit en el que els reptes són molt grans, i els seguirem treballant.

I ara mateix la prioritat és donar-hi resposta, però la resposta ha de ser diversa, 
perquè les situacions d’autonomia són diverses. Recordo que un dels primers actes 
va ser a Solsona, i eren pisos assistits. Els pisos assistits donen resposta a una rea-
litat, a un nivell d’autonomia diferent, etcètera. Hem d’anar generant una resposta 
que sigui diversa a necessitats diverses, sent conscients de que tenim un dèficit en el 
nombre de places de residència i que s’ha treballat moltíssim, perquè s’ha treballat 
moltíssim per avançar, per donar resposta a aquest dèficit. I encara el tenim i conti-
nuarem treballant per donar resposta a aquest dèficit; si no, no seríem honestos. Ara, 
és un dèficit que..., a tot arreu hi ha aquest dèficit, també situem-ho.

Entorn de la importància que li volem donar a la infància, sí que, si m’ho per-
meten..., sento dir-ho d’una forma molt seriosa, però m’ha sabut greu una cosa que 
no és veritat, que s’ha dit aquí i que és el contrari de com hem d’afrontar el repte de 
país que tenim amb els joves i adolescents migrants sense referents familiars: dir 
aquí, a la comissió, que hi ha hagut joves que han dormit a calabossos és faltar a la 
veritat. Sento dir-ho d’aquesta manera. És faltar a la veritat –és faltar a la veritat–, i 
crec que és la perspectiva contrària de la que hem de fer davant d’un repte tan im-
portant com aquest.

Senyors, la realitat que existeix és que, per a aquests menors, el primer punt d’ar-
ribada és l’Oficina d’Atenció al Menor, que està a la Ciutat de la Justícia. Si vostès 
ho han seguit aquest primer mes, deuen saber que el primer fons de contingència 
que s’ha destinat en aquest Govern han sigut 10 milions i mig d’euros per generar 
418 places noves, de les quals 250 són de primera acollida i la resta són de transició, 
per donar resposta a una realitat molt complicada. Perquè..., imaginin-se: abans del 
2015..., menys de 400 d’aquests joves; el 2016 passem als 800; el 2017 passem als 
2.000. Ara ja hem passat dels 2.160, per donar-los una resposta urgent.

I, dintre d’això, vam explicar que estem generant un espai diferent al que histò-
ricament hi havia hagut i que no havia generat tantes polèmiques en altres moments 
–perquè això també té un punt cíclic– que no sigui l’Oficina d’Atenció al Menor. 
Perquè de l’Oficina d’Atenció al Menor a parlar de calabossos... No són calabossos; 
això m’ha... I el que passa a vegades és que entre que tu generes la plaça, busques el 
recurs i tal, hi han hagut nits... I ha sortit a la premsa. És que jo no tinc cap problema 
en acceptar-ho i en dir –hi estem treballant forçadament per donar-hi resposta– que 
han hagut de passar la nit a l’Oficina d’Atenció al Menor, no a calabossos.

I sento ser..., però és que aquesta m’ha sabut greu. Parlem-ne, parlem de com es-
tem generant aquest espai, que sigui..., de com volem canviar la lògica de l’atenció 
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que hi ha hagut històricament, eh?, amb governs de tots els colors. I hem dit: «No, 
volem que la primera atenció a aquest jove adolescent sigui per part d’un educador, 
que no sigui la identificació que han de fer legalment les forces de seguretat.» Apro-
fitem també per canviar, per repensar el sistema. Ho dic perquè parlar de calabossos 
ho he trobat fora de lloc, i, ho sento, ho haig de dir.

I tenim una prioritat molt clara entorn d’aprofundir els aspectes que funcionen 
entorn de la protecció de la infància. La senyora... –ara tinc un bloqueig–, la Marta 
Ribas –mira que ens coneixem de fa temps–, la senyora Ribas ho ha situat. És un 
dels reptes que tenim, però situant-ho: hi han aspectes que funcionen i que s’han 
d’aprofundir, i també hem de reconèixer la bona feina que fan molts professionals, 
molts treballadors i treballadores, educadors i educadores, de la DGAIA i de les 
entitats. I hi han aspectes que hem de canviar, en som conscients, i és un des reptes 
que tenim. I crec que es veurà –i crec que es veurà. Per què? Perquè la situació ha 
variat, perquè la realitat ha canviat, a l’hora de portar-ho.

Els ho explico. A principis del 2000, que va haver-hi també un altre del que seria 
cíclicament un procés molt important d’arribada –en aquest cas van ser més infants 
i adolescents no acompanyats migrants–, el perfil..., eren perfils entre dotze i catorze 
anys, era un perfil molt específic. Ara mateix, el perfil que arriba és entre setze i dis-
set anys, i té unes necessitats molt més concretes. Són diferents. De dotze a catorze 
anys i de setze a disset anys són diferents, i hem de tenir aquesta capacitat d’adapta-
ció contínua. I això ho volem treballar. I hi volem treballar amb tothom: amb els ens 
locals, amb les entitats, amb els professionals, amb els col·legis dels professionals, 
amb els col·legis d’educadors. Perquè és un repte espectacular, però l’hem d’afrontar. 
És un repte de país, ho he situat.

I sí que..., dir-li a la senyora Ribas que a Barcelona es queden entre el 20 i el 30 
per cent dels joves i adolescents migrants no acompanyats. Aquí vull donar les grà-
cies... Hi han més de trenta municipis a tot el país, i agraeixo el paper de Barcelona, 
però agraeixo també el paper dels altres municipis a l’hora d’ajudar davant d’un rep-
te tan important. I els dono les gràcies, perquè, a part, és un repte complex –és un 
repte complex–, i jo en soc més que conscient.

I vaig més ràpid, perquè, si no, no us donaré resposta a tot. Renda garantida, 
és una prioritat. Mireu, molts vam compartir ponència. Sabem que és una llei que 
està pensada per al seu desplegament reglamentari, perquè vam voler que no fos 
una camisa d’onze vares, que tingués capacitat d’adaptació. Jo, després, trobo lícit 
i legítim que la senyora De la Calle vulgui obrir debats que vam obrir, vam fer, i 
vam decidir ja a la llei que seria en el Consell de Govern de la Renda Garantida que 
s’aniria visualitzant la seva relació amb el món del treball i acabaríem obrint tots els 
processos, cosa que va ser una de les parts més importants del debat que vam tenir. 
Vam tenir, si no em falla la memòria, cinquanta-tres reunions de ponència, més les 
reunions informals que vam tenir tots –creuades, no creuades i tal. És a dir, va ser 
un debat molt fort.

És necessari, el reglament, i és necessari per diversos aspectes. Un, el princi-
pal, els col·lectius més vulnerables. Dos, com anem generant la compatibilitat amb 
les rendes del treball, que van vinculades amb l’anàlisi que s’ha de fer de com que-
da aquesta relació, perquè... Jo en això no tornaré a debats antics, sobre com podia 
afectar o no pot afectar el mercat de treball, etcètera, ja que és molt important que 
ho fem. I la voluntat és fer tot aquest treball, i és aquí on ens hem de trobar.

Jo, si recorden que vaig ser ponent relator, i si recorden la meva intervenció com 
a ponent relator –no la de ponent, la de ponent relator–, vaig dir: «Podem estar molt 
contents», però també que seria complex, molt complex, el desplegament de la llei. 
Ho vaig dir –si ho recuperen...–, i que ens necessitaríem tots per al desplegament de 
la llei. I els asseguro que en aquell moment mai de la meva vida m’hauria imaginat 
que em tocaria parlar-los des d’aquí i tenir la responsabilitat de desplegar aquesta 
llei amb tots vostès, amb les entitats municipalistes, amb els sindicats, amb el Col-
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legi de Treballadors Socials, amb la Taula del Tercer Sector, que és aquí i per això 
ho estem treballant en el grup de treball d’estatuts. Perquè el que volem és arribar a 
uns estatuts que estiguin pactats per tothom, perquè pensem que és la millor manera 
de que siguin uns estatuts útils –útils–, que sigui un reglament útil.

Respecte al consell de govern, dimarts va passar ja els primers tràmits del con-
sell tècnic i esperem ràpidament tenir-lo..., el tenim funcionant de forma informal, 
però els primers tràmits al consell tècnic ja els hem fet. I per nosaltres és una abso-
luta prioritat.

Però també hem de tenir en compte una qüestió, i, si recorden els debats que vam 
tenir, també ho vam parlar molt bé: és una renda garantida de ciutadania, no és una 
renda bàsica. I em recordo dels debats amb els companys i companyes de la CUP, 
i crec que tots vam acordar que era una renda garantida, no era una renda bàsica. 
Jo crec que un dels problemes que estem tenint és que això no hem sigut capaços 
d’explicar-ho bé.

I, a partir d’aquí, els asseguro que el lideratge polític per poder fer front a la rea-
litat entorn de com ajudem a que el desplegament sigui útil el tindran, i el pensem 
abordar. Ara, també situem-ho, eh? El que ha representat la renda garantida ara ma-
teix no és tot l’univers que volem, perquè anirà creixent, però hi han qüestions, eh?: 
45.000 persones s’hi han incorporat, que complementem PNCs. L’increment mitjà 
de la prestació per unitat familiar és de més de dos-cents euros. I, també, valo-
rem-ho. Valorem això. Valorem-ho, això, perquè és que, si no ho valorem nosaltres, 
ningú ho valorarà.

La nostra voluntat a l’hora de treballar amb el Govern de l’Estat és: hi ha una 
realitat que s’ha d’abordar, que és el conflicte polític, però, després –nosaltres ho 
hem dit–, el Govern ja ha aprovat les comissions bilaterals. Nosaltres ho hem dit: 
tindrem bilateralitat activa i plantejarem elements. I els primers elements que hem 
plantejat, en la línia que plantejava el diputat de la CUP –i ho he situat directament 
en la intervenció–..., en som conscients, tenim moltíssimes limitacions en matèria de 
treball, perquè no tenim les competències en la legislació de treball.

Ara, això no traurà que aprofitem tota la concertació social. Ahir es va signar el 
preacord de l’AIC, on situaven elements respecte a multiserveis, respecte a aquesta 
economia col·laborativa, a plataformes que no són plataformes i com actuar-hi, i en 
això el compromís d’inspecció hi és i hi serà. La normativa hi és per complir-la, i 
no tindrem mai vergonya de les actuacions que faci la inspecció per complir-la. I se 
n’han vist, i continuaran veient-se’n.

I un dels reptes que vam abordar, i que vam abordar a l’anterior legislatura amb 
la modificació que es va fer de la Llei de cooperatives per poder fer front a una reali-
tat que és duríssima, que és la d’unes falses cooperatives càrnies que precaritzen de 
forma molt dura el mercat..., la vam abordar, la vam poder pactar, i ara la inspecció 
fa la seva feina i més enllà d’aquesta, perquè també n’hi ha d’altres.

I nosaltres també fem la nostra feina. Tenim la responsabilitat com a autoritat la-
boral i també tenim la responsabilitat de facilitar la mediació i facilitar acords que 
assegurin les condicions laborals i els llocs de treball. I és el que estem fent.

Diria que la primera setmana de jo ser nomenat conseller el meu secretari gene-
ral va pujar a Osona i va tenir una reunió, i jo tinc agendada..., i continuarem, i no 
hi tenim cap problema, i ens vam trobar abans i després, amb tothom –ho intento. Sí 
que els puc dir que una de les coses que m’ha sorprès d’aquest departament és que 
és una bogeria d’agents, i és una cosa molt bona, però els tens a tots que voldrien  
que poguessis trobar-te amb ells abans, i és una frustració –és una frustració.

No vull deixar-me coses. Ho he situat: una de les nostres prioritats és la lluita 
contra les bretxes de gènere. La inspecció té un ple compromís amb la lluita contra 
els falsos autònoms i les plataformes.

No vull deixar-me coses. (Pausa.) Ah, sí, situar que crec que la directora general 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha parlat amb la portaveu del Partit Socia-
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lista, i, a partir d’aquí, absoluta disponibilitat. Vostès ho saben: poden parlar amb  
els directors i directores, poden parlar amb els secretaris i poden parlar també amb el  
conseller. Jo, amb això, absoluta transparència, igual que no faré focs d’artifici. Les 
coses, amb ordre, i no situaré elements..., potser no hi podré donar la resposta al mo-
ment, però per treball no serà.

En el tema del SOC, únicament una situació, i és també per mostrar... Actual-
ment ja tenim més de 1.700 efectius. Crec que feia molts, molts anys que no hi ha-
vien aquests efectius, oi? Diria que feia molt. I en som conscients. I, al final, és el 
que els deia: en tots els temes que m’han situat hi ha una qüestió de recursos i tal, 
hi ha una qüestió de..., però també hi ha una qüestió de donar una resposta i de ser 
honest amb com la dones. I crec..., i és important: la programació del SOC que es va 
aprovar en el primer consell de direcció del SOC que vam convocar un cop vaig ser 
conseller es va aprovar per unanimitat, i això també és un bon senyal. Que l’aprovin 
sindicats, patronals i entitats municipalistes és un bon senyal, perquè són els que 
coneixen la realitat de com ho fem. I tots després tenen les seves discrepàncies, és 
que només faltaria –només faltaria–, i tot el dret –tot el dret–, a tenir discrepàncies, 
i treballarem entorn d’aquestes discrepàncies.

Ah, sí, el senyor... És que no vull deixar-me res, però... Estem treballant en el re-
glament de la Llei d’accessibilitat, i l’estem fent des d’una perspectiva absolutament 
interdepartamental, perquè toca moltíssims àmbits. Això ho fa més complex, els ho 
accepto, però ho volem fer bé.

Que la renda garantida vam tenir massa pressa en desplegar-la. Com que co-
neixem com va funcionar tot, podria compartir la..., però vam prendre una decisió 
conjunta. Hem d’assumir les decisions conjuntes que vam prendre. Això, per part 
del PSC.

De Catalunya en Comú... Infància. Estem treballant en el desplegament del re-
glament, i tenim una voluntat. I, la veritat, ens trobarem; volem aprofundir en els 
elements que funcionen i després repensar elements que hem de canviar. I amb la 
perspectiva que m’ha situat la senyora Ribas estic segur que trobarem espais per col-
laborar i que col·laborarem, i estic segur que ho farem amb tots els grups, eh?

El Pacte nacional per la igualtat salarial, que ha situat la seva companya que ara 
no hi és, l’he situat, és un dels aspectes... És que, és clar, és insuportable, les bretxes 
són insuportables. Aquí tirarem molt per un àmbit, i podem discutir després..., però 
tirarem molt per un àmbit, perquè crec que tenim aquesta eina i que és una eina po-
sitiva, que és el Consell de Relacions Laborals, i és de quina manera fem incidència 
en la negociació col·lectiva. I, després, de quina manera fem incidència en la revisió 
de les condicions per part de la inspecció, que és l’altra, sent conscients de que un 
dels reptes...

Ara la inspecció creixerà en nombre, i una gran cosa que va fer la consellera 
Bassa va ser negociar que la reposició no ens deixi amb menys gent, perquè teníem 
aquest problema, que la reposició ens deixava menys gent, no es cobrien els àmbits 
de la reposició, i negociar un creixement. Dius: «Això ens donarà...» Ara, en som 
conscients, la inspecció és com tot, és un aspecte..., vull dir, la part de programa-
ció..., és molt més fàcil programar. I els soc molt honest: és molt més fàcil progra-
mar a Lleida o a Girona que a Barcelona o a Tarragona, perquè a Barcelona o Tar-
ragona les demandes individuals i col·lectives... I ara el que necessitem és ampliar 
cos, i aquí la negociació que va fer la consellera Bassa la hi hem d’agrair moltíssim.

Reconeixem... És que no em vull deixar res. La CUP: ja he reconegut els límits. 
(Pausa.) Els contractes a temps parcial, els he situat: més del 50 per cent dels con-
tractes de persones a temps parcial no són perquè vulguin tenir un contracte a temps 
parcial, i aquesta és una realitat que hem d’abordar. Però sí que vull situar-l’hi: 
home, els 1.500 expedients que he situat no signifiquen 1.500 treballadors i treba-
lladores; poden haver-hi expedients que tinguin mil treballadors. L’altra qüestió és 
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que, com sempre, no serà prou. I en soc conscient, eh?, però poden afectar..., i poden 
haver-hi expedients molt potents.

I tenim un tema: l’AIC jo crec que és un... Hi han àmbits que, amb les limita-
cions que tenim, ens han d’ajudar. I ens han d’ajudar especialment en dos aspectes 
que hi surten, concretament, que són multiserveis –que tots els que estem aquí i ens 
dediquem al món del treball sabem que és un dels àmbits de precarització més im-
portant del món del treball– i plataformes –que sabem que una cosa és l’economia 
social i solidària i una altra cosa és com s’interpreta alguna economia col·laborativa 
que no és col·laborativa.

Al PP, situar-li una qüestió. Vostè em parlava de la Llei de contractes. Miri, jo 
estic content de la Llei de contractes que es va passar per consell de govern aquest 
dimarts i que ara vindrà al Parlament i que vostès debatran. Jo n’estic content. Ara, 
li recordo una qüestió: és que també ve d’una directiva comunitària. Igual que puc 
ser crític amb alguns elements de la Unió Europea, aquest crec que és positiu. Ara, 
jo ho situo: hi han molts tipus d’agents, però crec que és una bona iniciativa i crec 
que és important. I nosaltres aprofundirem en la part que ens pertoca; i tant, que hi 
aprofundirem, ho tenim molt clar.

I la precarietat mai és raonable. Encara que se surti d’un període de molt de 
temps d’atur molt elevat, mai és raonable, i hem de generar les condicions objectives 
per abordar-la. No és qüestió de temps. Explicar-li que el 155... Miri, n’hi donaré un 
exemple molt concret: contractes que estaven preparats, que no estaven signats i que 
no es van voler signar. N’hi dono un exemple molt concret, perquè vostè situava un 
punt de responsabilitat entorn nostre.

I, en les polítiques socials, els ens locals alguna cosa bastant important hi tenen 
a dir –alguna cosa bastant important. I en la competència dels serveis socials bàsics, 
que desenvolupem amb el contracte programa, que financem en una gran part des 
del departament, i que nosaltres hi hem de col·laborar, perquè –ho he situat– la lògi-
ca comunitària i la capil·laritat són alguns dels centres de la nostra expectativa, i jo 
crec que tenen molt a veure amb polítiques socials, els serveis socials bàsics.

I, miri, en la part de famílies hi estic d’acord, crec que és un dels aspectes..., i 
per això hem fet els SOAF i per això ara volem discutir amb els entitats municipa-
listes, un cop en puguem fer una avaluació, com ho incorporem dintre del contracte 
programa 2020-2023, de quina manera ho anem situant, i quina és la part de col·la-
boració.

De forma molt ràpida, perquè em queden vint-i-set segons, donar les gràcies a 
Esquerra i a Junts per Catalunya, i situar-los: sí, una obsessió és capil·laritat i adap-
tació territorial de totes les polítiques que desenvolupem. La renda garantida és una 
prioritat. I –ho saben tots– superar qualsevol visió assistencialista de les polítiques 
socials ho compartim, i ho compartim tot l’equip que hi ha al departament.

Donar-los les gràcies i disculpar-me, si no he pogut respondre a tot.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups de parlamentaris. Tenen cinc 
minuts per formular algun dubte que puguin tenir, menys els subgrups, que tenen 
dos minuts i mig. Per començar, té la paraula, per part del Grup de Ciutadans, la 
diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. En primer lugar, bueno, ha comentado el tema de que no 
había suficiente rigor en lo que había afirmado sobre los centros especiales de em-
pleo, las ayudas que se habían llevado a los tribunales. Pero es que se llevaron las 
de 2014 y las de 2015 y también se llevaron las nuevas bases reguladoras, para la 
concesión de subvenciones a estos centros, del 2017. Estamos hablando del 2017, 
agosto del 2017.
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Y, luego, cuando afirmaba que en 2016 y 2017 también se habían realizado im-
pagos y retrasos en los pagos a las entidades, el secretario general negaba con la 
cabeza. Pero, miren, es que esto..., estamos hablando de julio del 2016: «La deuda 
de la Generalitat con las farmacias asciende a 208 millones tras un nuevo impago.» 
(Veus de fons.) Pero espere, espere, espere; no, no, no corramos, que es que a las 
empresas colaboradoras del SOC también, y esto es una noticia de octubre del 2016: 
«Los impagos del Gobierno catalán también afectan a las agencias de colocación.»

Nos vamos a septiembre del 2017: «Los centros especiales de trabajo protestan 
por los recortes de la Generalitat.» «La Generalitat debe 32 millones a las personas 
con discapacidad catalanas», julio del 2017. «La Generalitat degrada las residencias 
concertadas con sus impagos», estamos hablando del 2018. Pero no se preocupen, 
porque esto no es algo solo de ustedes, porque ya le pasaba al conseller Cleries en 
2012: «Cientos de entidades están al borde del colapso por los impagos de la Gene-
ralitat.»

Usted ha hablado de los anhelos y principios de su república, y a mí me gustaría 
decirle que en mi comunidad autónoma, pues, los anhelos y principios son que haya 
por fin un gobierno que priorice las políticas sociales y que estas tengan un verdade-
ro peso en el presupuesto, o al menos que nos saquen de la cola de España.

Luego ha afirmado: «En la renta garantizada de ciudadanía, no hay ni un solo 
artículo de la ley que diga específicamente que la complementariedad con las ren-
tas del trabajo la tiene que decir el Consell.» Eso se lo ha sacado usted de la manga. 
Y, hablando de la renta garantizada de ciudadanía –que antes no me ha dado tiem-
po–, me gustaría aprovechar para preguntarle por qué el 16 por ciento de las perso-
nas que están accediendo a esta renta no firman el acuerdo de inserción laboral. Es 
algo que me preocupa, porque algo debe estar fallando. Porque, a ver, si este acuer-
do implica cobrar ciento cincuenta euros más, es muy extraño que haya un porcen-
taje de personas que renuncien a ello. Y si se están poniendo algún tipo de medidas 
para evitar... Son datos que han dado ustedes, de...

Y, luego, también si se han solucionado las denegaciones que estaban siendo in-
debidamente justificadas, porque yo misma les proporcioné un expediente en el que 
se justificaba... «No cumple usted con los requisitos.» Ya, pero ¿qué requisitos? Y es 
algo que ya habíamos comentado, y querría saber si esto ya se ha solucionado.

Luego también hay otro tema, un tema de empleo que nos preocupa. Hace tres 
años que se aprobó la Ley de formación y cualificación profesionales, ¿no?, la Ley 
de la FP, y el reglament. Hay una parte que, bueno, está parada. Entonces, querría-
mos saber qué está pasando con la Agencia de Formación y Cualificación Profesio-
nal de Cataluña, porque nos había llegado que el problema estaba en que había ten-
siones entre los diferentes departamentos para saber quién se hacía cargo. Según la 
propia ley, esta agencia debería haberse creado antes de julio del 2016, y seguimos 
parados. Y tenemos una FP en la que los empresarios, que son los que dan trabajo, 
lo que dicen es que no se les escucha, que no se escuchan las necesidades del mun-
do laboral, y que cuando los alumnos llegan al mercado laboral la formación se ha 
quedado obsoleta. Entonces, simplemente, pues, saber si va usted a impulsar esta 
agencia o va a presionar a diferentes departamentos para que se haga realidad.

Me queda muy poco tiempo. Hay muchísimas cosas a las que usted no me ha 
contestado. Lógicamente –ya lo afirmamos en la pasada legislatura–, es un error 
muy grande juntar Treball con Afers Socials, y aún más en la misma comisión. He-
mos visto que estamos todos como metralletas, soltando cosas, porque hay muchas 
cosas de las que hablar, es que hay muchísimos temas. Entonces, al final, todo queda 
diluido, y es una pena.

Entonces, como han quedado muchas cosas a las que no me ha contestado, lo que 
sí que quiero es que me responda por sus anhelos y sus principios, cuáles son sus 
prioridades, porque todavía no me ha contestado.
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Y le voy a poner un ejemplo. En la pasada legislatura les preguntamos cuánto 
costaba mantener una plaza residencial en una residencia para personas mayores o 
en un centro de día. Pues, con los datos que ustedes mismos nos dieron, hicimos 
un cálculo muy sencillo, que fue calcular cuántas plazas se podrían mantener con 
los 12 millones que ustedes estaban destinando a las supuestas embajadas. ¿Y sabe 
cuánto nos dio? Con este dinero se podían pagar más de 1.200 plazas residenciales o 
más de 3.300 plazas en un centro de día. Yo tengo muy claro en qué invertiría esos 
millones, y ustedes también han dejado muy claro que también.

Y, como le decía, no nos queda más remedio, desde mi grupo parlamentario, que 
seguir luchando con todas nuestras fuerzas para ofrecer una verdadera alternativa 
que tenga muy claro en qué va a priorizar los recursos de la Generalitat.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i també, com abans, es partiran el temps. Té la paraula el diputat Raúl 
Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Senyor conseller, menors no acompanyats, sí que estaven 
dormint als calabossos. Jo li faig..., aquest titular, que diu: «La jutgessa ordena que 
els menors estrangers deixin de dormir a les cel·les.» No només dormien a les cel·les; 
van estar durant quatre dies seguits a les cel·les. I no només això: dormien als pas-
sadissos, uns en matalassos; altres, a la sala d’espera; alguns, a les dependències de 
la fiscalia, i, després, efectivament, al nou espai que es va posar perquè dormissin. 
Però aquesta és la realitat. De l’Institut Forense no me n’ha dit re, perquè, evident-
ment, allà també van estar dormint menors no acompanyats.

I, per tant, jo crec que, si volem solucionar el problema –i ens hem ofert, com 
a grup parlamentari, a buscar-hi solucions–, el primer que hauríem de fer és reco-
nèixer el que està passant de veritat i que aquest tipus de situacions dels menors no 
acompanyats no es poden tolerar, com a govern de Catalunya.

Sobre els centres especials de treball, els anys 2014 i 2015, efectivament, han 
anat al Tribunal Superior de Justícia; 2016 i 2017 aniran al Tribunal Superior de Jus-
tícia –ja ho deu saber vostè–, en algun dels casos ja ha entrat fins i tot la sol·licitud. 
Però la pregunta és: què faran? És a dir, el Tribunal Superior de Justícia els ha dit 
que han de modificar les bases. Què és el que faran? Aquesta és la pregunta.

Llei d’infància i adolescència: estan fent el reglament; set anys després, encara 
estem fent el reglament. Llei de llengua de signes catalana: no n’ha dit re. Pacte per 
a la infància: no sabe, no contesta. Llei d’accessibilitat: hi estan treballant; quatre 
anys després continuem treballant en aquest reglament.

A això em referia: a que no només s’han de defensar aquelles lleis que han estat 
recorregudes pel Tribunal Constitucional i que podem trobar-hi, fins i tot, coinci-
dències. Les d’aquí, les ja aprovades, les desplegaran o no? És tan senzill com de-
manar-li al Govern que compleixi la llei, les lleis que han estat aprovades des de fa 
set anys, en alguns dels casos.

Miri, el seu projecte és molt ampli. Jo crec que tenen poc temps, segons el que 
vostès diuen, de portar-lo a terme, però li fem confiança. També és veritat que és 
molt repetitiu, la qual cosa també és normal, perquè porten anys explicant allò que 
faran però que no acaben de fer, i, per tant, hi han moltes coses que ens sonen. Hi 
han poques novetats, hi han poques concrecions, no hi ha cap tipus de calendaritza-
ció, però nosaltres continuarem estan atents.

Compti amb nosaltres per solucionar els temes de país, per compartir les anà-
lisis, però no callarem davant d’allò que considerem que no és tolerable en un país 
com el nostre, venint d’un govern de la Generalitat com el que tenim. Compartim 
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l’anàlisi i busquem les solucions, però no intentem, en tot cas, treure raons a aquells 
que tenim una altra visió de la realitat, que segurament és tan vàlida com la seva.

Gràcies.

La presidenta

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

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Jo quasi que cediria el meu torn al conseller perquè contes-
ti alguna de les preguntes. Perquè li hem fet moltes preguntes; ell té un temps, di-
guem-ne, més il·limitat que el nostre, que és molt curt. Per tant, jo li torno a reiterar 
alguns temes principals, per enfocar-los –diguem-ho així–, no?

Vostè presenta un pseudopla contra l’explotació laboral. I em sembla bé, però 
vull que me’l desenvolupi, vull que m’expliqui què vol fer. Li he ficat exemples de 
les Balears, i li fico exemples, també, del que vol fer el Govern des de l’Estat, amb 
la qual cosa té aquí una mà estesa i un acompanyament en aquest tema. Expliqui’ns 
què vol fer.

També li pregunto pel tema de la Garantia Juvenil. Com l’enfocarà? Què vol fer, 
els propers anys, també, en aquest tema? El tema del finançament de la Garantia Ju-
venil: què ens pot explicar sobre aquest tema?

També li plantejo: sabem de centres de formació col·laboradors del SOC que dei-
xen de col·laborar-hi perquè no cobren el deute pendent. Això no ho podem tolerar: 
deute pendent amb centres de formació col·laboradors del SOC que deixen de col·la-
borar amb el SOC perquè no poden afrontar el deute i l’ofec econòmic que pateixen. 
Això és un problema greu al nostre país, per la qual cosa també li demano que ens 
digui què pensa fer sobre aquest tema.

Acreditacions professionals –abans ho situava també la diputada De la Calle. 
Crec que és un tema important. Tenim una bossa de gent amb una experiència acu-
mulada durant anys de treball que no la pot demostrar amb una acreditació profes-
sional. Què farem, en aquest tema? Ho podem solucionar d’una vegada per totes?

I, per últim, un tema que hi he insistit molt i m’ha contestat molt poc: joves. Els 
joves viuen una crisi multifactorial –diguem-ho així– resumida en tres ítems rà-
pids: «vivenda»: bombolla del lloguer, intolerable en aquest moment; treball: li he 
dit abans que hi havia més joves que ni estudiaven ni treballaven que a principis de 
2017 –això no pot ser, quan a la resta d’Espanya estan baixant–, i, tercer tema, taxes 
universitàries: sé que no és de la vostra conselleria, però també afecta els joves. Per 
tant, el seu Govern té un ampli marge d’actuació en el tema juvenil, ho sap vostè des 
de fa molt temps.

Per tant, li demano que en aquest tema emprengui les accions necessàries, col·la-
bori amb la resta del Govern i aconsegueixi, d’una vegada per totes, que ser jove a 
Catalunya no sigui un greuge respecte a la resta de l’Estat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya en Comú 
Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Disculpar la meva companya Yolanda López, que no s’ha 
pogut quedar perquè hi havia –el que ens passa als grups petits– moltes coses alhora 
i hem hagut de repartir-nos.

Sí, però, que en el seu nom, doncs, li insistiria en un dels aspectes: felicitar-nos 
que..., bé, que considerin que tindran més eines, des d’inspecció laboral, per poder 
fer la feina que pertoca des de Treball, no? En una situació de precarietat en què te-
nim el sector laboral a Catalunya, instar-lo a que, com deia la meva companya Yo-
landa López, sigui valent i facin una feina realment activa, des d’inspecció laboral, 
en aquesta legislatura.
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Conseller, li insisteixo en les prioritats que li posava abans, com a grans reptes 
de país, o en algunes d’elles, almenys. Respecte de la renda garantida de ciutadania, 
més enllà de paraules, no està donant resposta al que jo crec que teníem consensuat 
que havia de ser la renda garantida de ciutadania. Que no era una renda bàsica –no 
era una renda bàsica–, però tampoc era una RMI versió punt dos.

I, ara mateix, de les 112.000 persones beneficiàries de la renda garantida de ciu-
tadania, només cinc mil són beneficiaris nous; la resta són gent –i ho reconeixem–..., 
en més quantitat que abans, però que ja tenien o una renda mínima d’inserció o uns 
complements de pensions. Ja ho tenien, això. Ara tenen més quantitat, però jo crec 
–vaja, i vull pensar que també el senyor El Homrani– que quan vam fer aquesta llei 
no pensàvem que serviria, ni tan sols en aquesta primera fase, només per incorporar 
cinc mil persones noves a les persones beneficiàries. Perquè la realitat que tenim a 
Catalunya és molt més enllà que cinc mil persones noves. Per tant, alguna cosa no 
està funcionant.

Li’n poso un exemple concret. Algunes sol·licituds de renda garantida de ciutada-
nia s’estan denegant perquè han d’estar inscrits al SOC, i quan es resol la sol·licitud 
es comprova que la inscripció s’ha fet, però que no s’ha anat a segellar. I es denega 
la renda garantida de ciutadania. De veritat era això, el concepte que teníem de ren-
da garantida de ciutadania? Estem parlant d’un dret.

Bé, jo crec que realment tenen molts problemes en com estan aplicant la renda 
garantida de ciutadania. I crec que hi ha encara grups que estan disposats a venir, 
a que en parlem, a que resolguem el màxim possible el que es pugui resoldre, a que 
ens expliquin quines són les situacions reals que hi ha i a que, bé, puguem fer una 
feina responsable de continuar fent una difusió constructiva del que és la renda ga-
rantida de ciutadania. Si fracassa la renda garantida de ciutadania, fracassem totes 
–fracassem totes–, és un fracàs de la política i especialment d’aquest Parlament de 
Catalunya. I crec que l’única llei que realment era de canvi estructural, d’alguna 
forma, de les circumstàncies de desigualtat en la nostra societat no la podem deixar 
fracassar.

Tema dependència i residències. Vaig a una cosa més concreta: seguirem en els 
pressupostos de l’any que ve, conseller, amb zero euros en inversió per a residències 
públiques? Perquè hem de canviar el concepte, hem de canviar el paradigma, però 
ara mateix només a Barcelona falten 2.800 places públiques –només a Barcelona–; 
quantes en falten a Catalunya? Per tant, amb zero euros d’inversió en places públi-
ques no donem resposta a l’emergència, i, mentre no fem aquest canvi de paradigma, 
també hem d’anar donant resposta a l’emergència. En continuaran fent falta, de pla-
ces de residència pública. Hi haurà o no hi haurà inversió per a places de residència 
públiques l’any que ve? Quina quantitat està clar que encara no ho deuen saber, però, 
seguiran amb les mateixes polítiques que la consellera Bassa en això o no?

Respecte a infància, ja que sembla que anem alineats en el mateix sentit, els de-
mano que també anem alineats en revifar el grup de treball conjunt Parlament-Go-
vern per revisar el sistema de protecció a la infància amb responsabilitat, amb serie-
tat, i, després, que ens posem els deures pertinents cadascú sobre quines coses s’han 
de modificar.

I li reitero només algunes de les preguntes que no ha respost i que crec que són essen-
cials. Es revisarà la cartera de serveis socials? (Pausa.) És que és essencial. És que,  
de què estem parlant, si no fem una revisió de la cartera de serveis socials? De  
què estem parlant? Es revisarà l’IRSC? Aquí em diran que depenen de pressupostos. 
Però es vol revisar o no, la cartera de serveis socials? Això parteix d’una... (veus de 
fons), sí, però parteix d’una voluntat del seu departament. A veure, ja n’hi ha prou 
de que Afers Socials i Famílies sigui la germaneta pobra del Govern, sigui on peten 
tots els conflictes i tots els problemes socials de la nostra ciutadania, que aquests 
darrers anys clarament és on han anat a petar..., a Salut, però especialment a Afers 
Socials i Famílies, i sigui la germaneta pobra.
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Jo crec que és un error, també, que s’hagi tornat a ajuntar amb Treball, en aquest 
sentit de donar la potència que necessita a Afers socials i Famílies en un moment 
com l’actual, no en el sentit estratègic de la necessitat de transversalitat de polítiques 
amb Treball, eh?

Bé, van a per totes, des d’Afers socials i Famílies, a pressionar la resta del Go-
vern perquè es pugui revisar la cartera de serveis socials? Això no és simbòlic, és 
que és bàsic. O sigui, o anem per aquí o no sé que estarà fent, conseller.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Per començar, conseller, fer-li un agraïment. Vostè, en la seva intervenció, quan 
ha tractat la desocupació, no l’ha tractat utilitzant dades de macroocupació, macros, 
i això és molt d’agrair i assenyala un determinat model que tant de bo es faci efectiu, 
o un determinat mecanisme d’anàlisi. Ho diem perquè en aquelles dades –que no 
són les que vostè ha utilitzat, sinó al contrari– no trobaria ni la qualitat de la desocu-
pació..., o la qualitat de l’ocupació –millor dit–, ni la distribució de la renda nacio-
nal. I tot això l’hi diem per una qüestió molt central: en l’actual moment tenim més 
persones en el llindar de la pobresa que persones desocupades. I és aquí on haurien 
de ficar el focus, en el que això ve a significar.

Després, nosaltres sempre hem volgut fer una crítica molt contundent, però avui 
he intentat en cinc minuts posar-li damunt la taula moltes mesures i moltes alterna-
tives en la inspecció de treball, per una banda, però també a través de la subcontrac-
tació que pot fer el sector públic. Mesures molt concretes, mesures en què esperem 
que algun dia hi hagi respostes i mesures que pensem que cal que es facin efectives, 
perquè aquí sí que hi ha competència per fer-les efectives.

I venim amb més propostes. Si vostès analitzen que la igualtat i una actuació fe-
minista són necessàries a dia d’avui, facin una campanya específica de la inspecció 
de treball. Facin una campanya on agafin les empreses de més de vint-i-cinc treba-
lladors i treballadores i els diguin: «Relació de retribucions» –no únicament de sala-
ris, sinó de retribucions–, i allà on els homes cobrin més que les dones, doni’m vostè 
una explicació objectiva perquè això passi. I, si no, acta d’infracció i acta de sanció.

Llei de cooperatives: no ens serveix únicament tenir bones lleis. La modificació 
de la Llei de cooperatives va ser molt encertada –se’ls ha de felicitar, també–, però 
si tenim una modificació de la Llei de cooperatives per evitar les falses cooperati-
ves, per igualar en retribucions –o en condicions laborals, de fet–, per una banda, i 
en condicions de seguretat social, i després no fem efectiva aquesta llei, és com si 
no tinguéssim una part de la llei.

I de la situació concreta de Le Porc Gourmet comencem a dubtar si Le Porc 
Gourmet tindrà abans una resolució administrativa d’ampliació de les seves instal·la-
cions que l’acta d’infracció i de sanció que esperem. Comencem a dubtar, de veritat, 
eh?, quina serà la resolució administrativa que li arribarà abans.

I una reflexió conjunta, i no em vull referir –i de veritat ho dic, amb tota sinceri-
tat– a la intervenció del senyor Gibert, sinó a una afirmació que fem d’una manera 
crec que molt gratuïta tots i totes quan parlem de «ninis». Quan parlem de «ninis», 
si anem a tots els estudis de sociologia, el que ens diran és que aquells que no vo-
len treballar ni volen estudiar són residuals, una minoria. Però hem de parlar d’uns 
altres «ninis» i hem d’actuar sobre uns altres «ninis»: amb relació a aquells que no 
poden ni estudiar ni treballar. Sobre aquells, és on hem de ficar el focus. S’hi ha in-
sistit molt, i, de veritat...

Renda garantida de ciutadania. Per nosaltres és un tema de model: com gestio-
naran vostès aquesta prestació. I la qüestió de la cartera de serveis socials: revisió, 
sí, necessària, però indiquin en quin sentit.
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I, per últim, per acabar, ha fet referència a l’Agència Catalana de Protecció So-
cial. L’hi diem amb tots els respectes: per nosaltres és una agència autonòmica, que 
unificarà 169 prestacions –no en té més, les que ja tenia, totes–, però que no signifi-
ca avançar més en un exercici de sobirania sobre el que seria la seguretat social ca-
talana. El que hi havia era un compromís de l’anterior legislatura sobre la Llei de se-
guretat social catalana, i el que ens vam trobar va ser una llei purament autonòmica.

La presidenta

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

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Conseller, fins i tot estic d’acord amb vostè en que els pro-
blemes polítics evidentment es resolen políticament. Espero que vostè també pugui 
estar d’acord amb mi en que com no es resolen els problemes polítics és saltant-se 
les lleis i ignorant la justícia. Espero que també coincideixi amb mi en aquests as-
pectes, però, en qualsevol cas, em quedo amb una cosa positiva: valoro la confiança 
que vostè té en les sentències del Tribunal Suprem i que acaba d’expressar avui. Es-
colti’m, certament, ho valoro de forma molt positiva.

Tres elements puntuals, de dos dels quals ja n’hem parlat, i un, potser, de nou, 
amb relació a la Llei de contractes, no? Jo no li discuteixo que no sigui d’aplicació la 
directiva comunitària, és evident que sí. Jo el que faig és relacionar-li amb l’afirma-
ció que vostè fa –i que nosaltres compartim– de que les polítiques socials han d’estar 
centrades en les persones i no en els proveïdors. La Llei de contractes de serveis a 
les persones que vostès portaran al Parlament té un biaix amb relació a determinat 
tipus d’empreses que han de prestar aquests serveis a les persones. I és aquí a on 
nosaltres li posem l’accent, per dir: «Compte». Perquè aquesta llei no està orientada 
precisament a les persones, està orientada a les entitats que presten els serveis. I, per 
tant, aquest és el punt de discrepància que ens sembla important i rellevant.

Jo li he parlat de polítiques de famílies, vostè ens ha fet una lleugera referència 
a les polítiques de famílies. Potser l’hi hauria d’haver plantejat des d’un altre punt 
de vista, que és el punt de vista del repte demogràfic. Òbviament, el problema de-
mogràfic que patim requereix apostes de futur, apostes que hem d’implementar ara 
per tal de corregir aquestes situacions en el futur. En moltíssims aspectes. Un d’evi-
dentíssim és el sistema de pensions, el de tenir, doncs, una població suficient que 
permeti garantir la continuïtat del sistema social de pensions, no? Llavors, en aquest 
sentit sí que m’agradaria saber si tenen polítiques específiques adreçades a intentar 
corregir i a abordar el repte demogràfic.

I, per acabar, m’ha sorprès..., com a mínim jo no ho he sentit a ningú, ni a vostè 
ni a ningú, i com a mínim jo crec que hem de demanar l’opinió del conseller, amb 
relació a aquesta decisió del nou Govern d’Espanya amb relació al repartiment de 
l’IRPF a les entitats socials i a les que sembla ser que consideren que Catalunya està 
sobrefinançada. Ja sé que vostès tenen una relació d’amistat especial amb el nou 
Govern d’Espanya –en part també és responsabilitat seva–, però crec que aquesta 
situació, que costarà uns quants milions a les entitats socials, mereix alguna reflexió 
per part del conseller.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la 
paraula el senyor David Rodríguez.

David Rodríguez i González

Bé, molt breument, per esmentar alguns dels aspectes que en la meva interven-
ció no he pogut esmentar, i, per tant, només per parlar..., i em sembla que no podria 
ser d’una altra manera, que no parlés d’aquestes qüestions. El tema de la discapaci-
tat, centres especials de treball. Ja ho ha comentat. Sé que coneix perfectament la 
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problemàtica del sector i que hi estan treballant. Nosaltres, el nostre grup sí que els 
demanaríem.., segur que tenen la sensibilitat suficient, però crec que el col·lectiu ne-
cessita percebre aquesta major sensibilitat per part del Govern. I, per tant, és el que 
els demanem, no?, que facin aquest esforç extra.

Parlaria, també, del tema de les migracions i del refugi. N’han parlat fa un mo-
ment, i, per tant, bé, més enllà d’això, crec que s’està treballant bé, tot i que cal 
adoptar mesures des d’una perspectiva estructural. Això va per llarg.

I, finalment, bé, no puc parlar d’altra cosa que de la renda garantida de ciuta-
dania. No n’havia parlat i sé que vostè..., jo crec que poques persones més poden 
liderar el que s’hagi de fer amb la renda garantida de ciutadania que el conseller El 
Homrani, i, per tant, estic convençudíssim que si la legislatura passada va ser la le-
gislatura de l’aprovació de la renda garantida, aquesta ha de ser la de l’èxit de la seva 
implementació. I, per tant, confiem que així sigui.

I, finalment, algunes de les qüestions que potser no es comenten tant, però... Crec 
que està bé que puguem fer aquesta Llei del foment de l’associacionisme. Catalunya 
és un país que funciona i ha funcionat sempre malgrat no tenir un estat, diguem-ne, 
en el sentit estricte, un estat que hi estigui a favor, i ha funcionat molt bé perquè ha 
tingut associacions que s’han fet càrrec i han donat aquests serveis a la ciutadania, 
en molts casos. Per tant, una llei que fomenta aquest associacionisme és una llei que 
fomenta els valors que són intrínsecs a la naturalesa de la societat catalana.

I, finalment, una cosa molt menor, que se’n parla molt poc o gairebé gens i que 
crec que estaria bé que tinguéssim en compte, que són les entitats tutelars, entitats 
que cada vegada tenen més clients, més usuaris, que han de donar resposta a un ma-
jor nombre d’usuaris, i que, en canvi, no sé si els donem l’atenció que es mereixen. 
I, per tant, deixaria aquí apuntada aquesta, doncs, major atenció a aquestes entitats 
tutelars, que fan una feina fonamental i que sovint no és prou reconeguda, perquè 
passen molt discretament, per nosaltres.

Per tant, bàsicament, conseller, compti amb el suport del Grup Republicà –ja ho 
sap– per a tot allò que suposi, doncs, la tasca de la seva conselleria. El seu èxit és 
l’èxit del model de convivència del nostre país, i especialment d’aquelles persones 
que són més vulnerables. Per tant, endavant.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per acabar el torn dels grups parlamentaris, té la paraula, 
per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Bé, m’han quedat alguns punts. Quan parlem dels joves, es-
pecialment no acompanyats, parlem també dels educadors i les educadores, un col-
lectiu de professionals que estan en unes condicions precàries i no tenen suficients 
mitjans de protecció i seguretat davant de situacions crítiques amb les quals s’estan 
trobant últimament, com temes de violència i tal. I hi ha un altre tema, també, que 
és la subcontractació, i jo penso que a nivell de la DGAIA ha d’haver-hi alguna 
atenció especial.

També hi ha el tema d’acollida, que penso que té molta escassesa, perquè ens 
trobem persones que ja porten vint anys entre nosaltres i continuen sent dintre d’un 
programa d’acollida, i allí també es barreja el context d’acollida amb el tema de la 
mediació.

Amb relació al tema del treball, jo penso que la qualitat de vida i la millora del 
benestar de la ciutadania estan lligats a unes condicions de treball dignes i un ha-
bitatge digne, que és un tema que també ens queda pendent en aquestes relacions. 
Sense un treball i habitatge de qualitat no hi ha vida digna.

I encara que tenim, diguem-ne, limitacions a nivell competencial, jo penso que 
s’ha de felicitar el programa d’inserció laboral i manifestar la voluntat de treballar 
d’una manera recolzada amb les entitats que tenen competència en el tema, aquesta 
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prioritat, entre altres, d’inserció laboral de persones amb discapacitat, de joves de 
més de trenta anys. Però tampoc no ens hem d’oblidar d’un programa integral més 
ampli adaptat a tots els cicles de vida de les persones en condicions de treballar, per-
què a vegades es troben que passen d’un any a l’altre i ja estan fora del programa i 
estan dintre d’un mecanisme d’exclusió.

Una voluntat que m’agradaria manifestar: que esperem que la col·laboració amb 
altres departaments no deixi aïllat el Departament de Cultura, un espai vehicular 
i un eix vertebral per treballar el tema de la diversitat cultural i lingüística. I, pel 
que fa al pacte nacional per a la interculturalitat, compartim la necessitat d’aquesta 
nova eina, que va ser abordada també per altres administracions locals a nivell de 
Catalunya, que té la inclusió, la interacció, el reconeixement de la diversitat i la seva 
bona gestió com a peces clau per fer una societat feta de gent de tot arreu, entre tots 
i totes.

Però no hem d’oblidar la perspectiva de gènere en aquesta nova iniciativa, una 
iniciativa que parteix del Pacte nacional per a la immigració. I aquest Pacte nacional 
per a la immigració..., m’agradaria saber l’avaluació que se n’ha fet a nivell del seu 
desplegament. Jo he sigut una de les persones que ha format part del desplegament 
en el seu moment, hi he participat en el Pla de l’Estany des del 2005, i, per això, com 
s’han fet tants plans i tal, arribem a un moment que ens agradaria saber on estan les 
coses i especialment el seu resultat.

I això ho lligo també amb el tema, diguem-ne, de l’acció social i comunitària. 
Em sembla molt encertada la iniciativa d’impulsar el Pla d’acció comunitària inclu-
siva, d’abordatge comunitari, perquè fusiona el PDC i el PLIS. Perquè, diguem-ne, 
quan multipliquem, també, les accions, a vegades, a nivell de treball es queda com 
que falta el context de treball en xarxa, que en falta el seguiment. Jo vinc, també..., 
fa pocs dies que he vingut d’un PLIS, i normalment ens trobem que el mecanisme..., 
una cosa és el que tenim sobre paper i una altra cosa és l’acció del desplegament. Hi 
ha una contradicció en aquest nivell, i penso que hi ha d’haver un pla d’avaluació de 
tots els plans.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, per cloure la compareixença, el conseller, per un 
temps de quinze minuts, donarà resposta als dubtes i preguntes que els grups parla-
mentaris li han plantejat. Moltes gràcies.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; gràcies, presidenta. Intentaré anar per ordre, per mirar de no deixar-me res, 
però segurament m’acabaré deixant alguna cosa, per la qual cosa ja els demano dis-
culpes per avançat. Sí que..., una valoració, eh? Jo venia... Bé, anirem per ordre, per-
què és que, si no, no ens en sortirem.

Tema del SOC i de pagaments. Jo crec que aquí hi han elements també vinculats 
a les justificacions, i amb els recursos públics s’ha de ser molt curós a l’hora de la 
gestió. Jo soc conscient de que l’Administració, per desgràcia, en moltes ocasions  
és farragosa. I un dels objectius que s’està treballant i en el que s’ha avançat al SOC és  
que la interrelació tant amb els ens locals com amb les entitats col·laboradores si-
gui molt més àgil, que no sigui tan farragosa. En aquest sentit, també recordar que 
hi han qüestions que potser en ocasions..., és perquè s’està revisant la justificació o 
manca alguna documentació. Aquestes coses a vegades es donen.

Hem de facilitar i hem de generar un SOC en què la interrelació amb ell sigui 
més àgil. Això ho tenim molt clar i volem abordar-ho. Ara, també és una qüestió 
històrica, i sabem que és un plantejament en què has de fer canvis de base, amb tran-
quil·litat. Però situem-ho, també hem de fer una tasca fiscalitzadora, i aquesta tasca 
fiscalitzadora l’hem de fer ben feta.
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Amb relació al 60 per cent que no signen el pla d’acompanyament, també situ-
ar-l’hi: és que hi han col·lectius que no tenen ocupabilitat per edat, per condicions... 
Jo crec que, en molts casos, del que vostè ha situat, del 16 per cent, una part impor-
tant és això. L’altra qüestió és que al final vam pactar un model en el que la perso-
na, si volia no signar-lo, podia no signar-lo, i representava cent quanta euros menys. 
Vam buscar un punt d’equilibri entre visions molt diferents i vam situar-ho, però jo 
crec que, aquí, una part important de la resposta és aquesta.

L’Agència Catalana de Formació Professional i el tema de la formació professio-
nal són una de les prioritats del departament. És una prioritat la integració dels siste-
mes. És una prioritat poder donar-hi resposta. N’estem parlant amb el Departament 
d’Ensenyament i és un d’aquells àmbits..., em toca i vinc professionalment d’aquesta 
realitat, ho he tocat i és una prioritat –és una prioritat–, i hi treballarem. Hi treballa-
rem i hi treballarem bé. Intentarem generar unes inèrcies que donin resposta..., una, 
a les persones. Ho he situat, hi han moltes maneres: hi han els processos d’acredita-
ció –vostè n’ha parlat–; hi ha la formació ocupacional i contínua, que és la que for-
ma part del sistema, i com aquesta formació està ben lligada amb tot el model –al 
final, són peces de puzle–: els certificats, les qualificacions de referència i la base 
dels títols dels graus mitjans i dels graus superiors. I, en això, hi treballarem, i estem 
ja començant a treballar amb els departaments afectats. I no ha de ser un problema 
d’on cau, ha de ser un problema de com enfoquem políticament la necessitat que té 
la societat d’aquest país, i ho treballarem.

Jo soc molt respectuós amb la capacitat d’autoorganització del Parlament. També 
ho dic, jo vaig ser portaveu de la Comissió de Treball en l’anterior legislatura, i era 
membre de la Comissió d’Afers Socials però no n’era el portaveu. El Parlament ha 
decidit ajuntar les comissions, jo no ho veig malament, però jo soc molt respectuós 
amb l’autonomia, i aquí no m’hi situaré.

I jo ho sé, eh?, i és molt fàcil i tenim visions diferents, etcètera, però jo no ju-
garé amb aquesta demagògia d’«Aquests diners et servirien per fer això» i tal. No, 
al final, la visió és global. I el paper que ha de tenir el país a nivell internacional, 
la capacitat de trobar inversions, la capacitat de generar economia internacional, la 
capacitat de tenir..., és igual d’important. I crec que és molt perillosa, aquesta dema-
gògia, i jo no hi entraré. El que dic és que no hi entraré. Tinc, crec, el dret a entrar-hi 
o a no entrar-hi, i, en aquest tema, no hi entraré.

Al PSC, mirin, jo pensava que venia a explicar el Pla de govern i a explicar... Jo 
li dic: «Home, que em parli dels calabossos...» Porto un mes. Estic bastant «agobi-
at» amb aquest tema, i els dic que estic bastant «agobiat», em preocupa molt –em 
preocupa molt–, però ho dic, no? I, ara, és clar, jo ho he estat buscant. És clar, la 
notícia és del 13 de novembre. (Veus de fons.) No, és que, és clar, vull dir... Del 13 
de novembre. Ah, per cert, recordo que el reial decret de l’aplicació del 155 és del 
27 d’octubre.

I, igualment, li donaré una notícia. (Veus de fons.) És que, és clar, vull dir, jo puc 
assumir moltes coses, eh?, però... Li donaré una notícia. Això passa –això passa–, i 
sap què va passar? (Veus de fons.) Si us plau. Això passa, i sap què van fer? Hi ha-
vien uns decrets d’emergència, que havia signat la consellera Bassa, que van perme-
tre, entre aquell període de novembre i quan jo arribo, generar vuit-centes places, i 
això fa que al cap d’un mes es pugui solucionar. (Veus de fons.) No, perquè estaven 
signats, els decrets d’emergència. (Veus de fons.) No, no, perquè jo els he comunicat 
al consell de govern. Si ho miren, poden seguir l’ordre del dia i ho veuran.

Jo ho dic perquè crec que aquesta visió és la contrària de plantejar un tema se-
riós, com és com abordem una realitat que està col·lapsant el sistema de protecció 
dels infants, i com l’abordem per donar una resposta als menors. Crec que és la 
pitjor de les maneres d’afrontar-ho, i ho dic molt «en sèrio». I tinc moltes ganes de 
parlar i en parlarem, però crec que és la pitjor de les maneres d’abordar-ho. Per què? 
Perquè és que, al final, hi ha una qüestió: tu amplies la plantilla de xofers a catorze 
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i et trobes que l’han ampliat, que acabes d’ampliar-la, i que un dia t’arriben de sobte 
no sé quants joves i tens els xofers que estan arribant a recursos –no diré pobles– a 
Terres de l’Ebre, a Terres de Ponent, tal, i, entre que arriben, compleixes els espais 
de descans –només faltaria– i tal, com hi dones resposta?

I aquesta realitat ens la trobem –ens la trobem. I és perquè és una situació 
d’emergència. I per això no penso fer la crítica fàcil –fer-me la crítica a mi és com-
plicat, però... El que vull dir és que ens ho hem de prendre molt «en sèrio». I tinc 
moltes ganes de trobar solucions, i és el primer element que hem situat. Canviem el 
model –canviem el model–, ho hem plantejat. Situem un espai d’entrada que no sigui 
la Ciutat de la Justícia, perquè som conscients de que hi ha tensió al respecte. I ho 
seguirem fent. I farem aquesta feina, i segurament no serem els dels focs d’artifici i 
no estarem fent una roda de premsa cada dia per explicar-ho, però ho estarem fent. 
I és el que volem fer: no fer roda de premsa, però intentar abordar aquesta realitat. 
Per què? Perquè el que ens preocupa són aquests nois i noies –bàsicament, nois, les 
coses com siguin.

Joves, Garantia Juvenil. Fem un enfocament on prioritzem els col·lectius més 
vulnerables dintre dels joves. Aquí fem –elements–: Noves Oportunitats, que ha de 
generar un enllaç i ha de generar una personalització a l’hora d’atendre el jove que 
permeti treballar competències sense la rigidesa que té el sistema educatiu. I això 
ho fem conjuntament amb Ensenyament i és un gran model, i és un model en el qual 
superem les rigideses, en molts casos, entorn d’això, adaptant-nos a les necessitats 
concretes, treballant-ho durant un període de temps ampli, situant-ho. Trobes una 
feina temporal, doncs, no surts del programa, se suspèn i continues, buscant una fle-
xibilitat a l’hora de l’atenció.

L’altre, els Singulars. Ho hem situat: generem aquesta intermediació entre el món 
del sistema educatiu i l’àmbit sociolaboral. I estem treballant l’adaptació de tot el 
que és el programa Garantia Juvenil. Per què? Perquè hem superat els primers anys 
i toca fer un repensament. I és així, els repensem situant en el centre els col·lectius 
amb més vulnerabilitat.

Mirin, renda garantida: els ho asseguro, la voluntat és absoluta. No s’ha po- 
gut desplegar amb normalitat. És que no s’ha pogut treballar, el reglament. No ha 
pogut haver-hi un lideratge a l’hora de plantejar... Els treballadors i treballadores pú-
bliques han estat en una situació..., amb una llei que necessita desplegament regla-
mentari, veient com podien donar resposta a situacions que, sense el desplegament 
reglamentari, no hi podien donar resposta. Els ho asseguro. La primera setmana, el 
primer que vaig fer..., els agents més representatius al respecte; la segona, trobada 
entre tots; la tercera, ja estava al grup de treball d’estatuts. I hi continuarem treba-
llant. Ara, crec que el que sí que mereixo és una miqueta més de temps que un mes, 
per mirar de... Ja està. Dius: «No sé si ens en sortirem o no.» He sigut molt sincer. 
Recuperin la intervenció, els ho vaig dir: «Serà molt complicat i ens necessitarem 
tots.» I en soc conscient.

I crec que també tota la informació que han demanat..., hem volgut ser absolu-
tament transparents. Vull dir, amb la transparència entorn de la informació que es 
penja a la web després de tal crec que s’ha superat la situació d’anomalia que teníem 
a l’Administració. Crec que hem sigut molt, molt..., i seguirem sent-ho. I tenim molts 
reptes, però la voluntat és absoluta, i la voluntat és donar resposta a la llei que vam 
crear, i això no ho dubtin.

Mirin, recuperarem el grup de treball d’infància? Cap problema. Els ho dic: per 
part nostra, cap problema, cap ni un –cap ni un.

IRSC, cartera de serveis socials. Jo crec que –els soc molt honest– aquest és 
un debat que haurem d’afrontar amb altres elements. Perquè és aquí on veurem els 
marges, amb altres elements. La voluntat és poder-hi donar resposta i millorar la 
resposta.
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Saben que el debat de l’IRSC... A mi m’han situat: ens toca la coordinació d’un 
departament molt poc focalitzat, amb molts focus a la vegada, però m’han situat 
també elements de responsabilitat d’altres departaments, i també vull ser curós. I, en 
aquest sentit, la voluntat és que trobem els màxims mecanismes per millorar les po-
lítiques socials. A partir d’aquí, depenent del context, haurem de tirar cap a un lloc o 
cap a un altre. Jo també vull situar, perquè crec que s’ha de situar..., i s’ha d’emmar-
car el valor de que la cartera, que l’últim contracte programa permetés incrementar 
el personal en un 30 per cent als ens locals. Vull situar que ja estem treballant en el 
proper contracte programa, i el que és més important, treballant-ho conjuntament 
amb els ens locals, que són els qui entenen la situació, i ho abordarem. Ara, aquest 
debat s’ha d’abordar amb altres debats; si no, no seria...

Respecte a la CUP... Ha situat diversos aspectes, aspectes de manera general, 
però també ha situat... El clausulat social és un dels aspectes que estem treballant i 
que volem treballar, i que volem introduir. I, en aquest sentit –i té tota la raó–, l’Ad-
ministració pot ser un exemple i ha de ser un exemple.

Crec que va ser en aquest consell de govern o en l’anterior que es va aprovar la 
part que tens reservada per a contractes específics de caire social. Som el departa-
ment que té la reserva més alta i sempre l’executem, i més, perquè hi creiem. I hem 
d’avançar entorn d’aquests elements. I jo crec que ens hi podem trobar, buscant els 
punts d’equilibri, i ho podrem situar.

I sí que és veritat: al final, quan vols intentar centrar la persona, has d’intentar 
fugir de les dades macros i veure la realitat. I la realitat és una realitat complica-
da, perquè si el món del treball... El món del treball té dos elements clau, que són 
l’emancipació de la persona amb dignitat i també la identitat –la gent es defineix a 
partir de la seva professió. I ara mateix aquests dos aspectes clau del món del treball 
estan fallant, i això representa que tenim un mercat laboral malalt i que hem d’ac-
tuar al respecte.

«Confiança en la justícia», em diu. Miri, jo, és que..., i aquí hi ha hagut riures i 
tal. És que no és una qüestió d’aquestes. Jo mai podré tenir confiança en una sen-
tència com la de la Manada, i no passa res, i ho criticaré. I sembla mentida, perquè 
sembla que hi ha un poder a qui no se li pot dir res. Dius: «No.» Doncs quan no 
comparteixes una decisió, des del respecte, pots criticar-la. Ara, sembla que se’n po-
den criticar algunes però d’altres, no. No, no. I poso aquest exemple. I jo, quan he 
criticat, he criticat.

I ho he dit al principi, crec que el poder judicial està interferint en el poder legis-
latiu, i crec que és un dèficit democràtic. Aquesta és la meva opinió. Crec que tinc 
dret a situar-ho. Ja està, no passa res. Igual que un altre té dret a situar una altra opi-
nió. Però, llavors, no fem això de: «Ah, veus, hi estàs d’acord.» No, és que en criti-
caré algunes i en altres podré dir que estic content. Jo en això no..., seré molt honest, 
i sempre he sigut molt honest.

IRPF i el repartiment de l’IRPF. Mirin, ara ho situo. La primera decisió que es 
va prendre va canviar una qüestió que estava bastant lligada i que ha representat 
1.400..., 1.400.000 euros menys. I això ha afectat i afecta les entitats. Ja m’hauria 
agradat, 1.400, eh? –disculpeu. Un milió quatre-cents i escaig menys. I jo ho critico, 
i crec que ha sigut equivocada, la decisió que s’ha pres. Igual que critico que el Go-
vern del PP volgués reservar-se el 20 per cent que no ha acabat de generar.

Mirin, en això de l’IRPF, estem a la part de sota d’euro/persona, quantitat euro/
persona, però hi ha una dada que és encara més tal: els catalans generen el 24 per 
cent de l’IRPF i se n’emporten el 14 per cent, i hi han necessitats socials. Tots, ara 
mateix, hem estat discutint sobre les grans necessitats socials. Home, busquem un 
sistema. Jo ja ho he dit, ja n’hem parlat, i el secretari d’Afers Socials ho ha situat, es-
tem disposats a parlar i a veure el sistema i tal. Per què? Perquè ja els hi hem situat.

La bilateralitat activa la farem, i per això el Govern ha aprovat les comissions bi-
laterals i per això nosaltres treballem i ens preocuparem entorn d’això. Ara, això no 
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treu un element: que hi ha una problemàtica de fons que s’ha d’abordar, i aquesta no 
es pot eliminar. I aquesta també s’abordarà, i l’abordarem des d’aquesta perspectiva.

Moltes gràcies. I el que sí que els vull situar és una cosa: la voluntat de treba-
llar amb vostès hi és i hi serà, i estic segur que vostès tenen voluntat. I entorn de la 
discrepància legítima, estic segur que ens en sortirem a l’hora de trobar més d’un 
acord.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller, per la seva compareixença; també gràcies a tot l’equip 
que l’ha acompanyat. Gràcies a tots els grups parlamentaris per les seves preguntes 
i participació.

I... (Veus de fons.) Ah, d’acord. Sí, em comenta la lletrada que cada grup es revi-
si el trasllat de les PRs a les diferents comissions que pertocarien, i la setmana que 
ve ho parlarem amb els portaveus perquè cada grup parlamentari ho traslladi a la 
comissió pertinent.

Sense res més a afegir, bona tarda a tothom.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i sis minuts. 
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