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Sessió 16 de la CTASF

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

del matí i tres minuts. Presideix Montserrat Fornells i Solé, acompanyada del vicepresident, 

Ferran Roquer i Padrosa, i del secretari, Martí Pachamé Barrera i la secretària en funcions, 

María del Camino Fernández Riol. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré, Maialen Fernández Cabezas, Blan-

ca Victoria Navarro Pacheco, Elilsabeth Valencia Mimbrero i María Francisca Valle Fuen-

tes, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi 

i Montserrat Macià i Gou, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Najat 

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

nés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió David Pont López, representant del Comitè de vaga de 

Rigging i Joaquim Español i Escola, advocat del Comitè de vaga de Rigging.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 

vaga de Rigging, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi so-

bre l’estabilitat laboral, l’exercici del dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb relació 

als muntadors d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona (tram. 356-00545/12). 

Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a Vallirana 

(tram. 250-00423/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text 

presentat: BOPC 189, 46).

3. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a combatre la bretxa salarial 

(tram. 250-00427/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 52; esmenes: BOPC 

229, 4).

4. Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de pro-

moció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (tram. 

250-00521/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Propos-

ta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 49; esmenes: 

BOPC 254, 15).

5. Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública i habitatges tu-

telats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès (tram. 250-00534/12). Grup Parlamentari de 

Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 223, 34; esmenes: BOPC 264, 8).

6. Proposta de resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Família 

(tram. 250-00545/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament 

amb dos altres diputats del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 

i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

231, 96; esmenes: BOPC 264, 10).

7. Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en contra del dret a 

l’avortament (tram. 250-00548/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 99; es-

menes: BOPC 264, 11).

8. Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament afectades per 

les retallades en els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat (tram. 250-

00551/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-
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tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 102; esmenes: BOPC 

264, 11).

9. Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualifi-

cació professionals (tram. 250-00553/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 105; 

esmenes: BOPC 264, 12).

La presidenta

Bon dia a tothom; iniciarem de nou una nova sessió de la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies. Començarem, primer, informant que el Grup de Ciutadans 
ha demanat posposar els punts 3 i 9 de l’ordre del dia. Per tant, quedaran posposats 
els punts 3 i 9 de l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del 
comitè de vaga de Rigging, perquè informi sobre l’estabilitat laboral, 
l’exercici del dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb relació als 
muntadors d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona

356-00545/12

I començarem pel punt número 1, que atès que hi ha una alteració de l’ordre del 
dia inicial, perquè es va demanar, per part del Grup de la CUP - Crida Constituent, 
de la incorporació d’aquesta sol·licitud de compareixença, del senyor David Pont, en 
representació del comitè de vaga de Rigging. 

Primer, votarem aquesta sol·licitud de compareixença, i si s’aprova, la substancia-
rem tal com marca l’article 85.3 (veus de fons), 83.3; la substanciarem de seguida, un 
cop aprovat aquest punt.

Per tant, primer passarem a la votació d’aquest punt número 1, que és la Sol·licitud 
de compareixença del senyor David Pont.

Vots a favor?
Per unanimitat dels assistents, s’aprova aquesta sol·licitud de compareixença. 

I ara, doncs, passarem a la substanciació d’aquest punt.
(Raúl Moreno Montaña demana per parlar.)
Sí..., sí, senyor Raúl Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Sí, presidenta; per una qüestió també de temps: Si podríem substanciar la pri-
mera proposta de resolució, ja que tenim aquí l’alcaldessa convidada; ho dic perquè, 
atès que és una discussió relativament ràpida, podríem aprofitar el temps per fer 
aquesta discussió que serien pocs minuts, ja que la compareixença, com a mínim, 
durarà una miqueta més. (Veus de fons.) Sí...

La presidenta

Bé; no hi ha problema per substanciar primer el punt número 2 de l’ordre del dia 
i després passarem a substanciar la compareixença del senyor David Pont.

Per tant, passem a la Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a 
la gent gran a Vallirana; presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. 

Per defensar aquesta proposta de resolució té la paraula..., ai, abans de comen-
çar, algun grup ha de notificar algun canvi o substitució? (Veus de fons.) Sí, senyor 
Moreno?

Raúl Moreno Montaña

Sí..., la senyora Beatriz Silva substitueix el diputat Pol Gibert.



DSPC-C 330
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CTASF  5 

La presidenta

Sí?

Yolanda López Fernández

Jo, la diputada Yolanda López, a la diputada Marta Ribas.

La presidenta

Sí; diputada Saloua...

Saloua Laouaji Faridi

La diputada Mònica Sales estarà substituïda pel Pep i per l’Anna Geli.

La presidenta

Sí; senyora de la Calle...

Noemí de la Calle Sifré

(Pausa.) Sí..., la diputada María Valle sustituirá a la diputada Carmen de Rivera.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a la gent gran a 
Vallirana

250-00423/12

Doncs, ara sí, ja podem començar per defensar, per part del Grup de Ciutadans, 
el diputat Raúl Moreno, la proposta de resolució sobre les activitats gratuïtes per a 
la gent gran a Vallirana.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Només aclarir que soc del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, no de Ciutadans, que és el que vostè ha dit. Només aquesta... 
(Remor de veus.) No..., ho dic perquè, a partir d’avui, caldrà tenir-ho molt en comp-
te, també, perquè la gent pugui diferenciar, en tot cas, la proposta de cadascun dels 
grups parlamentaris, amb tot el respecte al Grup Parlamentari de Ciutadans.

Bé, bon dia a tots i a totes; senyores i senyors diputats. La proposta de resolució 
que presentem avui ja va ser presentada, en alguns altres termes, en comissions an-
teriors. I té a veure amb les activitats gratuïtes per a la gent gran; en aquest cas, a 
la ciutat de Vallirana. Al gener de 2018, com vostès saben, la Direcció General de 
Famílies, va retirar les activitats gratuïtes dels casals de la gent gran, atès que no 
es va fer la renovació del concurs públic que donava la gestió d’aquestes activitats.

Aquell retard en la publicació del nou concurs va fer que durant aproximadament 
sis, vuit mesos, les activitats que abans eren gratuïtes als casals de la gent gran, 
doncs, es paralitzessin i, en alguns casos, algunes d’aquestes activitats van conti-
nuar, pagant-se –activitats que abans eren gratuïtes– i, en altres casos, els mateixos 
ajuntaments van assumir el cost de continuar realitzant aquestes activitats, que són 
fonamentals, també, per a la socialització del col·lectiu de la gent gran i, en alguns 
casos, també, doncs, per millorar les seves condicions de salut i les seves condi-
cions –com deia abans– de socialització i de vida, en definitiva, ja que omplen el seu 
temps lliure amb activitats que, fins aquell moment veien i que es feien diàriament 
o setmanalment als casals de la gent gran i que, de sobte, amb un cartell posat a la 
porta, doncs, van deixar de fer-se, no?

Per tant, alguns ajuntaments –en aquest cas, com l’Ajuntament de Vallirana 
–i aprofito per saludar l’alcaldessa de Vallirana, la senyora Eva María Martínez, que 
avui ens acompanya en aquesta comissió, va assumir el cost d’aquestes activitats, 
fins que –com deia abans– vuit mesos després, ja es van tornar a posar en marxa. El 
cost, en aquest cas, que va assumir l’Ajuntament de Vallirana va ser d’uns cinc mil 
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euros, i el que demanem en aquesta proposta de resolució és que el Parlament de 
Catalunya insti el Govern a obrir una línia d’ajuts econòmics per cobrir les despeses 
que els ajuntaments van haver de fer, en aquells moments, per cobrir les activitats, 
atesa la manca de calendarització, de planificació de la Generalitat de Catalunya en 
la posada en marxa d’aquest concurs.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, atès que no hi ha esmenes presentades, per defensar la 
posició del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bien, aprovecho para saludar a la alcaldesa de Vallirana, 
Eva María Martínez, y presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Gracias 
por venir al Parlament.

Bien, esta propuesta va en la línea de una propuesta que ya presentamos, desde el 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, sobre el problema que hubo con las actividades de 
los casales de gent gran, en 2018. Las persones mayores tuvieron que hacer frente al 
pago de estas actividades. Esto fue debido a que el Govern se olvidó de prorrogar el 
concurso relativo al pago de esas actividades y esto derivó –como lo que he indicado 
anteriormente– que, en algunos casos, las personas mayores tuvieron que hacer frente al 
pago de las mismas.

Nosotros, en nuestra propuesta, pedimos que se les devolviera el dinero a estas 
personas de la forma más adecuada, ya sea abriendo una línea de ayudas, o abriendo 
una partida presupuestaria para pagar este descuido. En este caso, hablamos de que 
estas actividades las tuvo que pagar el Ayuntamiento de Vallirana y nosotros, pues, 
como no puede ser de otra manera, daremos apoyo a esta propuesta.

Recordamos la importancia que tienen las actividades para fomentar el envejeci-
miento activo, porque son importantísimas para el mantenimiento de la calidad de 
vida de nuestras personas mayores, tanto el mantenimiento físico como para el man-
tenimiento cognitivo. Las actividades para prevenir el envejecimiento activo, previe-
nen en muchos casos la demencia y ayudan, como usted ha indicado en el anterior 
turno de palabra, para mantener..., para socializar a nuestros mayores.

Por ello, pues, nosotros esperamos que se haga frente de la forma más adecuada 
a este pago de estas actividades y que este suceso no vuelva a repetirse en el futuro.

Muchas gracias.

La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Saludar l’excompanya diputada i alcaldessa de Vallirana. 
I, evidentment, nosaltres també farem suport a aquesta proposta de resolució. Va ser 
un problema d’un error de no previsió del Govern de la Generalitat, però un pro-
blema que va ser generalitzat a tots els casals de la gent gran a tot Catalunya i que, 
entenem com a reclamació lògica i lícita la de l’Ajuntament de Vallirana, de com-
pensació per haver sufragat aquestes despeses durant..., mentre la Generalitat no ho 
ha estat fent.

I entendríem, també, que no només calgui aprovar aquesta resolució i complir-la, 
sinó que la Generalitat estudiï quins altres ajuntaments s’han trobat amb aquesta 
mateixa circumstància i obrint la línia per poder..., la línia econòmica, d’ajuts eco-
nòmics per poder sufragar aquestes despeses, doncs, també es faci en altres ajunta-
ments i per tant, la iniciativa política de l’Ajuntament de Vallirana, de dur aquesta 
reclamació al Parlament, acabi sent útil, també, per altres consistoris que potser 
també han acabat sufragant part o la totalitat d’aquestes activitats que eren necessà-
ries..., mantenir a les seves localitats.



DSPC-C 330
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CTASF  7 

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta; i bon dia a tots i totes. Nosaltres volem manifestar-nos abso-
lutament a favor d’aquesta proposta de resolució. Pensem que va haver-hi una man-
ca de planificació, tal i com s’expressa la proposta amb relació a la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a l’assumpció econòmica dels tallers dels casals de la gent gran.

I volíem destacar, a més, dos dels elements que juguen positivament amb relació 
a aquests tallers. El primer és l’aportació que significa per a la gent gran del nostre 
país. De vegades pensem molt en unes lògiques productivistes, en unes lògiques de 
les persones que encara estan en una edat activa, des del punt de vista laboral, i no 
pensem la importància que té, per al dia a dia, que la seva principal activitat de cada 
dia pot ser un taller de gimnàstica, pot ser un taller d’informàtica o pot ser un taller 
de qualsevol altra activitat que li reporti entrar en un cicle, no únicament de mante-
nir-se actiu o activa, sinó de socialitzar.

Però també una altra importància és com, des del sector públic o des de l’Admi-
nistració, s’activa econòmicament. El que tinguem o no tinguem més iniciativa en 
aquests assumptes, també ens configura com el sector públic pot jugar un paper po-
sitiu, activant l’economia o, pel contrari, pot jugar un paper negatiu quan no aporta 
amb relació a activitats com aquestes. Amb relació als acords concrets que plante-
gen en la proposta de resolució del Grup Socialista i Units per Avançar, em sembla 
que no són forassenyats; tot al contrari. Si la quantificació que s’han fet ha estat..., 
per tots aquests tallers, de cinc mil euros, em sembla molt normal; i fins i tot la pro-
posta d’obrir una línia d’ajuts.

Sí que pensem –i no ho diem com un retret per la proposta de resolució i molt 
menys per l’Ajuntament de Vallirana– que amb això sí que fem un pegat, un pegat en el 
sentit –i ja s’ha expressat abans– que aquesta situació s’ha donat en diferent vil·les, po-
bles i ciutats, i el que estaria bé és que, des del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
es fes un mapa de què va passar en aquell període, l’afectació que va tenir i que no 
hàgim de veure’ns –municipi a municipi, vila per vila o ciutat per ciutat– discutint in-
dividualment, sinó que donem una resposta col·lectiva i una resposta, a més, en els ma-
teixos termes per a totes les localitats, tots els pobles i totes les ciutats.

Dit això, com ja avançàvem abans, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta 
de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Republicà. Per defensar té la pa-
raula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Bé, aquesta és una proposta de reso-
lució que, d’altra banda, ja s’ha debatut anteriorment, en matèria del seu contingut 
i per tant, l’argument continua sent el mateix. Durant el primer trimestre del 2018 
sí que es van poder fer, es van realitzar les activitats habituals en els equipaments 
adscrits a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Posteriorment, la problemàtica la van tenir en el segon trimestre. Essencialment, 
perquè obrir una nova fitxa en el contracte programa, amb una nova línia, passa per 
un procés intern de negociació amb les entitats municipalistes, requereix un temps 
i, en aquest cas, no va ser possible. Per què no va ser possible? Perquè hi havia inter-
venció financera per part de la Generalitat –per part de l’Estat sobre la Generalitat– 
i per bloqueig institucional derivat de l’article 155. I no són excuses, són realitats. 

Per tant, davant d’aquesta situació política, no es pot acusar el Govern d’aquell 
moment de manca de planificació. Perquè simplement és que el Govern d’aquell mo-
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ment era inexistent, entre altres coses, perquè es va aplicar l’article 155 i per tant, no 
hi havia maniobra política.

D’altra banda, després de..., posteriorment, amb la negociació, és cert que en l’úl-
tim trimestre del 2018 ja s’han restablert les programacions i les activitats gratuïtes 
finançades amb el pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

La competència en la gestió d’aquests equipaments cívics, és –com recull el Decret 
229/2018, del 23 d’octubre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, s’atribueix a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària.

Per tant, la funció de dirigir la gestió i planificació d’aquests equipaments cívics, 
i la programació de la seva activitat, recau sobre aquesta Direcció General. Així 
mateix, el Decret 222/1996, del 12 de juny, dels equipaments cívics, que conté el 
seu règim jurídic bàsic, també atribueix a aquesta mateixa direcció general les fun-
cions de direcció, supervisió i coordinació d’aquests. Per tant, estem parlant d’una 
problemàtica molt concreta, que es va donar en un moment molt concret, en unes 
circumstàncies totalment excepcionals i no es pot carregar –en aquest cas, com s’ha 
dit anteriorment– per una qüestió de manca de previsió del Govern, sinó per les cir-
cumstàncies que van haver-hi en aquell precís instant.

I lògicament, la necessària i agraïda col·laboració amb els ens locals d’arreu, que 
van posar –com és el cas, també, de l’Ajuntament de Vallirana, a qui saludem la 
seva alcaldessa i els representants polítics que avui ens acompanyen– per haver-hi fet 
front. Però cal veure qui té la responsabilitat d’aquesta problemàtica: la té el Govern 
de Catalunya, o la té l’aplicació del 155 i el control de mesures pressupostàries del 
Govern de l’Estat? Qui és el responsable? Per a nosaltres és clar.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Finalment, per defensar la posició del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Montserrat Macià.

Montserrat Macià i Gou

Gràcies, presidenta. Bon dia i també donar la benvinguda a l’alcaldessa de 
Vallirana i presidenta del consell comarcal. I dir, doncs, que efectivament, tal com 
ja s’ha remarcat, aquesta proposta de resolució, el seu contingut, ja es va parlar amb 
anterioritat, a l’octubre del 2018. I en tot cas, per no repetir argumentari del dipu-
tat que m’ha precedit, dir-los que el nostre grup parlamentari no donarà suport a 
aquesta proposta de resolució i per tant, hi votarem en contra. Però sí que voldríem 
remarcar que no estem d’acord que s’afirmi que va ser una manca de planificació. 
I vostès no ho volen admetre, però claríssimament, és una conseqüència colateral de 
l’aplicació del 155 i això és així.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. (Veus de fons.) Sí? Diputat Raúl Moreno, vol dir algu-
na cosa?

Raúl Moreno Montaña

Sí.

La presidenta

No hi ha esmenes presentades, no hi ha rèplica, però...

Raúl Moreno Montaña

Només un detall..., bé...

La presidenta

Trenta segons.
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Raúl Moreno Montaña

Trenta segons. Que sigui una manca de planificació és evident; perquè el concurs 
va acabar el 31 de desembre del 2017. I això, si no tens un concurs preparat i no l’has 
adjudicat, és una manca de previsió. Si vostès s’excusen en el 155, perfecte, però 
els recordo que, ni el secretari general d’Afers Socials i Famílies va ser destituït, ni 
tampoc el director d’Acció Cívica va ser destituït. I per tant, els responsables de la 
gestió continuaven essent vostès.

I en tot cas, s’aprofiten que els ajuntaments paguen allò que vostès, un altre cop, 
deixen de pagar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.
Passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Deu vots a favor dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per 

Avançar, Catalunya en Comú Podem i CUP - Crida Constituent.
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup 

Republicà.
Atès que hi ha un empat, bé..., queda decaiguda la presència d’aquesta comissió, 

en aplicació del vot ponderat, tal com va acordar, en el seu moment la Mesa. Queda 
rebutjada aquesta proposta de resolució.

(La secretària demana per parlar.)
Sí; diputada...

La secretària

Esta secretaria considera que el resultado de la votación que acaba de proclamar 
el presidente de la comisión es erróneo, ya que implícitamente, ha computado como 
válidos los votos que corresponderían a los diputados suspendidos por imperativo 
legal y en virtud del auto del Tribunal Supremo del 9 de julio de 2018.

Por tanto, considero que la correcta aplicación de criterio de ponderación que esta-
blece el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament, no puede considerar que los gru-
pos de Junts per Catalunya y Republicà dispongan en el Pleno de los votos de diputados 
suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo arbitrario e injusto el acuerdo 
de la Mesa del Parlamento, en sentido contrario.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el diario de sesiones, de esta 
expresa oposición e impugnación de la decisión, por la presidencia de esta comisión, 
de computar votos no disponibles en el pleno, y a efectos de la eventual tutela del 
derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad, que se 
está viendo perturbado por la decisión de esta Presidencia. También realizo reserva 
de las acciones de tutela que sean necesarias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Quedarà constància a l’acta de la sessió dels comen-
taris que ens ha fet com a secretària d’aquesta comissió. I, com ja he dit abans, en 
aplicació del vot ponderat, tal com va acordar la Mesa en el seu moment, que és que 
els vots ponderats s’apliquen a tot l’arc parlamentari el dia de la constitució d’aquest 
Parlament. Per tant, en aquest sentit, aplicant el vot ponderat, quedaria rebutjada 
aquesta proposta de resolució.
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Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 
vaga de Rigging, per a informar sobre l’estabilitat laboral, l’exercici del 
dret de vaga i la pràctica de l’esquirolatge amb relació als muntadors 
d’escenaris que presten serveis a la Fira de Barcelona

357-00597/12

Per tant, passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la substanciació de la 
compareixença aprovada, del senyor David Pont López, en representació del comitè 
de vaga de Rigging. Ara l’anirem a buscar.

(Pausa llarga.)
Benvingut el senyor David Pont i els companys que l’acompanyen; el senyor 

Àlvar Velázquez i el senyor Joaquim Español. Com li comentava, tindrà trenta mi-
nuts per exposar la seua compareixença i després els grups parlamentaris li formu-
laran les preguntes i disposarà de quinze minuts per respondre-les.

Senyor David Pont, quan vostè vulgui, pot començar.

David Pont López (representant del comitè de vaga de Rigging)

Hola? D’acord.., moltes gràcies; bon dia.
Jo em dic David, soc el representant del comitè de vaga del col·lectiu de Rigging i 

venim a explicar una mica el conflicte que estem tenint amb la Fira i, en conseqüèn-
cia, també, amb la Generalitat i l’Ajuntament. Primer de tot, us explicaré una mica 
de què es tracta el nostre ofici, perquè és un ofici bastant minoritari. És molt espe-
cialitzat i, a part, el nom tampoc és que sigui molt descriptiu de l’activitat que fem.

Llavors, nosaltres, al que ens dediquem és al muntatge d’estructures aèries, que 
això, en definitiva, el que vol dir és que la Fira de Barcelona, quan venen els clients 
a muntar estands, nosaltres els muntem el que seria la part del sostre. Llavors, els 
expositors, el que ells volen és tenir un gran espai sense columnes; llavors per això 
ho fem en suspensió. Venen els clients a la Fira, els muntem el que seria l’estructura 
a peu d’alçada de treball, que en diem, i ells col·loquen tots els seus elements, que 
són decoratius, focus, pantalles, etecé.

Quan ho tenen tot preparat, ho pugem i ho deixem en suspensió a l’aire. Això, 
significa que tots els clients depenen de nosaltres, que el primer dia estigui tot pre-
parat, perquè ells puguin muntar. Si només fos un estand seria una cosa molt sen-
zilla, però, com tots sabeu, per exemple, el Mobile són nou palaus plens d’estands  
i això complica una mica la feina.

Llavors, la nostra feina comporta uns riscos; uns riscos bastant alts, perquè nos-
altres al que ens dediquem contínuament és a desafiar una mica la llei de la grave-
tat, tant quan ho muntem, com quan està muntat; perquè quan ho muntem, moltes 
vegades, per accedir al lloc d’ancoratge al sostre, hi hem d’accedir escalant. Llavors, 
tot el nostre gremi venim del món de l’escalada, una miqueta. A part, s’han de tenir 
habilitats molt importants amb la màquina elevadora, perquè hem de passar entre 
els passadissos dels estands on hi ha moltes coses muntades.

I, a més a més, un cop està tot carregat, estem parlant de molts quilos que van en 
aquestes estructures, i no només són molts quilos, sinó que són molts quilos i molts 
diners. Llavors, bé..., contínuament estem en situacions de perill. Que, si estem tre-
ballant amb estrès, com és moltes vegades, doncs, se’ns complica una mica la feina. 

Llavors, tenim el problema que, com que és una feina així, minoritària, que no 
està molt estesa, no està reglada. Llavors, com s’aprèn, la nostra feina? La nostra 
feina, només hi ha una manera d’aprendre-la, que és a base d’experiència. Quan una 
persona nova entra a treballar amb nosaltres, el que es fa és que ha de fer mil hores 
d’aprenent. O sigui, d’entrada, fa d’ajudant durant mil hores, que més o menys, per 
complir mil hores triguem un any o un any i mig. I un cop es tenen aquestes mil 
hores, es pot accedir a una categoria superior. Per desgràcia, en no estar reglat, no 
tenim cap curs més que el que nosaltres ens hem inventat per poder aprendre aques-
ta professió. 
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El fet que nosaltres..., que no sigui una feina reglada significava –fins fa uns anys– 
que estàvem totalment desprotegits, quant a drets laborals. Perquè, en no estar reglat, 
l’empresari ho feia a la seva manera, i nosaltres, fins fa qüestió de tres anys enrere, 
la majoria érem falsos autònoms. De fet, és una cosa que ens passa molt, en el món 
de l’espectacle; no som només els riggers, que ens trobem en aquesta situació, sinó 
que també els luceros, els de vídeo, tota la gent que es dedica al món de l’espectacle 
està en un món bastant precari, perquè ens fan fer de falsos autònoms, els que no 
ens fan obres i serveis; bé..., i tot el que tot això comporta, que no tenim antiguitats, 
no tenim baixes, no tenim un llarg etcètera. Llavors, per culpa d’aquesta situació, 
la licitació anterior..., jo vull fer un matís, jo fa dotze anys que treballo en això, a la 
Fira de Barcelona. I llavors, clar, les licitacions són cada tres anys i un de pròrroga. 
Això significa que jo, fa quatre licitacions que estic treballant a la Fira de Barcelona. 
Durant aquestes quatre licitacions, les empreses han anat canviant, que cada vegada 
ha guanyat una de diferent, però com que és un món tan petit, on no tothom pot fer 
un curs i saber-ne, som els que som.

Per tant, cada cop, l’empresa que guanyava ens trucava als que ja hi érem, per 
veure si estàvem disposats a treballar amb ells; cosa que sempre hem dit que sí. El 
que passa és que això és un subrogació, però no oficial; perquè ni acumulàvem anti-
guitats, ni acumulàvem cap tipus d’avantatge, simplement, doncs, seguíem tenint la 
feina.

En l’última licitació, el problema que ens vam trobar és que normalment no hi 
ha cap requeriment que siguis del mundillo del rigging perquè tu puguis anar a li-
citació. Qualsevol empresari que vingui de qualsevol altre món, que no tingui ni 
idea del nivell tècnic de rigging es pot presentar. I això, és el que va passar: es va 
presentar un empresari, que venia del món de la construcció, i tenia unes idees de 
producció una mica salvatges. Llavors, aquestes idees de producció anaven molt en 
contra del que era la seguretat. Nosaltres hem estat patint abusos durant la crisi, que 
se’ns treu la dieta, que se’ns fa fer més hores, que un munt de coses que nosaltres, 
com a treballadors, hem anat assumint. Però, en el moment que aquest empresari ja 
va jugar amb la seguretat, nosaltres no vam voler ser còmplices d’aquesta manera de 
treballar que tenia aquest senyor.

Llavors, en primera instància vam avisar el senyor, de bones maneres, dient-li 
que com a tècnics del món que fa temps que estem treballant d’això, no vèiem que 
fos una manera segura, la que ell plantejava. I com que érem falsos autònoms i no 
teníem cap mitjà de pressió, doncs, a l’empresari li va ser absolutament igual el que 
diguéssim i, si no ens estava bé treballar en aquestes condicions, doncs, la porta és 
molt gran i us en podeu anar cap a casa. Llavors, nosaltres, com a responsabilitat del 
nostre ofici, perquè el que sí que tenim és que ens estimem molt el nostre ofici, com 
som molt pocs ens coneixem tots i ens agrada fer-ho molt bé, no vam estar d’acord 
en això i vam instar la Fira, perquè vam creure que la Fira, tenint-nos a nosaltres 
des de feia dotze anys, donant un servei impecable, prendria seriosament la nostra 
paraula; vam voler parlar amb ells sobre aquest tema de manca de seguretat que es-
tava plantejant el nou empresari. 

La Fira es va reunir amb nosaltres i ens va dir que ella no volia saber absoluta-
ment res de tots aquestes temes; ni de seguretat, ni de drets laborals, ni de res de 
res, que per això subcontracta, i que el nostre jefe és un altre. O sigui, que rarament 
i molt estranyament, quan es parla de seguretat, el gran jefe superior, que seria la 
Fira, s’hauria d’espantar, perquè evidentment, si passa algun problema, ja sigui el 
Mobile o altres fires molt importants, doncs, no només la Fira queda fatal, sinó que 
la ciutat de Barcelona quedaria fatal, amb un accident al Mobile, com tots sabem.

Doncs, estranyament, la Fira va passar del tema. Llavors, nosaltres, com que no 
ens vam voler rendir i agafar la porta i marxar i canviar d’ofici, ens vam estar in-
formant de com podíem organitzar-nos i, legalment, combatre aquesta falta de res-
ponsabilitat. Llavors, en aquest moment, vam parlar tots els treballadors del sector 
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i, com que érem falsos autònoms i érem obra i servei, no teníem la possibilitat de 
fer una vaga del que seria una vaga normal, d’uns treballadors; perquè no teníem la 
condició de treballador.

Llavors, vam tenir la sort que, com que és un mundillo molt petit, ens vam ficar 
tots d’acord, i vam fer una espècie de vaga encoberta. Vam avisar l’empresari i li 
vam dir que, on ens regularitzava, per poder començar tota una batalla, o nosaltres 
no anàvem a treballar a la següent fira. Llavors, l’empresari es va veure acorralat i va 
accedir a contractar-nos i va ser l’inici que vam ser els primers en el món de l’espec-
tacle de tenir un contracte fix discontinu. Llavors, després d’aquest èxit, vam acon-
seguir mobilitzar-nos i començar un període de reunions amb l’empresa, per anar 
més enllà i poder escriure el primer conveni del sector, encara que és empresarial, 
seria el primer conveni de sector, però és un conveni d’empresa, on es pogués prote-
gir una mica la nostra manera de treballar, amb seguretat, uns paràmetres.

I a més a més, doncs, recuperar tots uns drets laborals que no teníem. En això, 
es va instar també la Fira que vingués a les reunions, perquè també pogués dir-hi la 
seva. I la Fira, una vegada més, ens va ignorar, no va voler cap tipus de diàleg. I és 
més, ens va arribar a amenaçar que, o ho arreglàvem ràpid, o tots ens n’anàvem al 
carrer, inclosa l’empresa. Llavors, l’empresa, clar..., estava entre dues aigües, per un 
costat nosaltres pressionàvem; per l’altra, la Fira els volia fer fora.

Amb la qual cosa, vam acabar firmant un conveni de sector, que va ser..., ai, un 
conveni d’empresa, perdó, que va ser un èxit per a nosaltres. El tema és que, com 
que nosaltres cada quatre anys hi ha licitació..., perdó, que és cada tres més un de 
pròrroga, el conveni aquest és molt maco, però com a drets laborals, segueixen sent 
precaris. Perquè, jo cada tres anys puc perdre la feina. Llavors, clar, nosaltres el se-
güent pas per fer que això fos una feina amb uns drets com déu mana, és aconseguir 
que la Fira fes subrogació de treballadors. Que, per nosaltres, a part de ser un bé 
per a nosaltres, creiem que per a la Fira també era un bé; perquè som garantia que 
la feina es fa bé, a temps i amb seguretat, que és el que hem estat demostrant durant 
dotze anys.

Que ens subrogués la Fira, per a nosaltres suposaria una estabilitat, però per a la 
Fira, també una seguretat que no entri un empresari amb idees absurdes, a fer coses 
perilloses. Per tant, era un bé pels dos, i ens vam ficar a intentar lluitar per això. El 
que passa a la nostra feina és que la majoria de feina de Catalunya, el gran volum de 
treballadors del nostre sector, es necessita a la Fira. Si nosaltres ens quedem sense 
la feina a la Fira, tenim la possibilitat d’anar a fer concerts; però el volum de feina 
que hi ha, no és ni per la meitat. És evident que, on es fan tots els actes a Catalunya, 
grans, d’aquest calibre, és a la Fira de Barcelona.

Llavors..., perdoneu un moment. (Pausa.) Llavors, el tema està en que, clar, com 
només puc treballar aquí, i els primers tres anys de licitació, he dedicat tres anys de 
la meva vida a aprendre un ofici, que si el perdo, al cap de tres anys, doncs, no pas-
sa res i me’n vaig a un altre lloc i aprenc un altre ofici i segueixo la meva vida. El 
problema ve quan ja portes dotze anys, o més, hi ha casos..., nosaltres tenim molta 
gent que té quaranta-cinc, cinquanta. I clar, si ja portes dotze anys que has dedicat 
tot el temps de la teva vida a aprendre aquest ofici, i als dotze anys el perds i no hi 
ha res més a treballar fora d’aquest tipus de feina, ens veiem obligats a aprendre un 
altre ofici.

Aprendre un altre ofici amb vint-i-cinc anys no és cap problema; però quan en 
tens trenta, trenta-cinc; quaranta, quaranta-cinc i cinquanta, la cosa es comença a 
complicar. Llavors, per això vam decidir lluitar per la subrogació. Aquest any, va 
arribar el moment que sortia la nova licitació; després d’haver signat el primer con-
veni d’Espanya sobre el tema. I a la Fira, com ja va demostrar en les reunions que 
no va venir, no li va agradar gaire –pel que sembla– que els treballadors en uníssim 
i demanéssim uns drets; perquè, a nivell econòmic, l’empresari que ha de fer l’ofer-
ta, ha de tenir en compte que haurà de cobrir aquests drets que valen uns diners. 
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Llavors, la Fira sembla que s’ha agafat això amb una prepotència i un ego total, i ha 
volgut dinamitar tota aquesta unió dels treballadors. Vam trucar la Fira abans que 
tragués la licitació, per comentar-li les nostres inquietuds, per veure si podíem tro-
bar una solució al tema de la subrogació i que ja s’hi inclogués; però la Fira ens va 
negar parlar amb nosaltres, totalment, una vegada més.

Va dir que no tenia res a parlar amb nosaltres. I, en treure la licitació, vam al-
lucinar bastant perquè semblava una licitació feta expressament contra nosaltres. 
Normalment, s’ha licitat per una empresa, perquè a nivell organitzatiu és el més efi-
cient; i ens hem trobat que la licitació d’aquest any, per començar, era ja per dues 
empreses. Llavors, a nosaltres, que som tècnics del sector, no se’ns pot enganyar; 
no se’ns pot dir que és per motivar que entrin altres empreses més petites, perquè 
a Catalunya són quatre o cinc empreses, les que es dediquen a això, i cada any s’hi 
han presentat.

O sigui, han tingut la capacitat de presentar-s’hi; per tant, dividir en lots no pot 
ser amb l’excusa que hi hagi més concurrència d’empreses. Inclús venen empreses 
estrangeres, que això també ens sembla una mica estrany, si es necessita feina tant 
aquí, en aquest país. I bé..., llavors, a més a més, al concurs públic no constava el 
que és l’article 130 de la contractació pública, que fica que hi ha la possibilitat de la 
subrogació de treballadors. És una cosa obligada, perquè la gent que ve al concurs 
sàpiga quin tipus d’oferta ha de fer, perquè els treballadors comporten unes despe-
ses. Doncs, també hi faltava això, l’article 130.

Llavors, clar, quan va sortir aquesta licitació, nosaltres en el conveni aquest que 
vam firmar d’empresa, ens repartíem la feina entre els treballadors, equitativament. 
Llavors, que hi hagi dos lots, ens suposava perdre la meitat del volum de la feina, 
perquè com que ens ho repartim equitativament, doncs, tots teníem la meitat de 
feina. Això significa que, cap persona de la plantilla podia sobreviure amb només 
aquesta feina i hauríem de buscar una altra feina.

Per tant, només vam tindre la solució de convocar una vaga per forçar la Fira a 
asseure’s a negociar tots aquests cops que no ha volgut seure. Així que així ho vam 
fer; vam convocar la vaga com la llei indica, amb cinc dies d’antelació, vam citar 
la Fira que s’assegués a parlar amb nosaltres per trobar una solució ràpida i poder 
donar el servei del Sónar, i la Fira no va voler seure amb nosaltres. I no només això, 
sinó que va fer públic que no passava res, que el Sónar es faria igual, perquè en el 
lloc dels vaguistes contractaria una altra empresa per treure la feina. I així ho va fer, 
eh? Va contractar una altra empresa.

Com que nosaltres ja hem dit que és un món molt petit, on som molt pocs, van 
tenir molts problemes per trobar els treballadors per poder donar el servei i l’única 
solució que van trobar va ser anar a l’estranger a buscar gent que són molt més cars 
que nosaltres, per poder donar el servei. Un servei que, a més a més, ens consta, que 
va ser bastant patètic, fora de temps i de baixa qualitat. Una vegada van poder aca-
bar el servei, precàriament, però el van aconseguir donar. La Fira, com ja tenia el 
servei fet i venien vacances, ens havia fet una pròrroga –no ho he explicat–, però la 
licitació havia de sortir al juny i la Fira va decidir retardar-la tres mesos.

Nosaltres creiem –perquè hi havia una fira molt important al mig i li feia por la 
vaga que nosaltres podíem preparar– la va retardar tres mesos i va fer una pròrroga a 
la nostra empresa perquè, fins que no sortís la nova licitació, treballéssim nosaltres; 
això va passar al juny. La vaga la vam fer al juliol i a l’agost, se’ns va comunicar 
que es rescindia el contracte de la nostra empresa. Llavors, la conseqüència d’això 
és que ara estem immersos en un ERE, on ens fan, a tots els que hem fora, ens fan 
fora, eh? Perquè la nostra empresa, el que té és un contracte d’exclusivitat amb la 
Fira i és el seu únic client.

O sigui, un cop la meva empresa perd la feina de la Fira, a nosaltres no ens pot 
donar cap altra feina, perquè el contracte és únic per donar aquest servei. Per tant, 
ara estem immersos en un ERE. Nosaltres, el que demanem tota l’estona és la subro-
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gació, i pel que veiem, la Fira el que vol evitar tota l’estona, és aquesta subrogació. 
Perquè, al mateix temps que ens ha fet fora i ens ha fet declarar en ERE; ha retirat, 
també, la licitació, quan estava a una setmana d’adjudicar-la.

Dona uns motius que, en un moment diu organitzatius; després, en un altre mo-
ment diu tècnics. Però, bé..., per a nosaltres és bastant evident que, si des que ens 
fan pròrroga, l’únic que hem fet és fer vaga; el motiu que ens fan fora és la vaga. 
Per tant, es poden inventar les «milongues» que vulguin, però queda bastant clar. 
Llavors, com anava dient, l’estratègia a nosaltres ens sembla que és clara, d’evitar 
la subrogació perquè, en retirar la licitació, nosaltres l’únic motiu que hi veiem és 
que la Fira, el que ha creat és forçar l’ERE perquè nosaltres no puguem demanar la 
subrogació.

Perquè el tema va que nosaltres podem demanar, quan se t’acomiada, o pots de-
manar una readmissió o pots demanar una indemnització. Les dues coses, no pot 
ser; o una, o l’altra. Llavors, d’aquesta manera, si la Fira no hagués retirat la licitació 
i hi hagués hagut una licitació nova, on hagués guanyat una altra empresa, nosaltres 
haguéssim anat per la readmissió, fent una demanada a l’empresa nova, que ens aga-
fi. Però la Fira ha volgut evitar això i, per poder evitar això, el que ha fet és retirar 
la licitació; per tant, la Fira queda sense el servei de rigging i esperar que ens facin 
fora, perquè així nosaltres hàgim de cobrar una indemnització i després, no puguem 
agafar la readmissió.

El que també és molt greu, segons el nostre punt de vista, és que, com que ha 
tret el servei de rigging, segueixen havent-hi fires. Per tant, el servei s’ha de seguir 
donant. Llavors, com han decidit fer aquest..., com donar aquesta feina, si no hi ha 
licitació? Doncs, el que han decidit és fer adjudicacions a dit, d’acord? Llavors, clar, 
estem parlant d’unes adjudicacions que no són de 10 mil euros; ni de 20 mil. La pri-
mera fira que hi ha hagut ara, a l’agost, que és petita, estem parlant de 250 mil eu-
ros. Clar, adjudicacions a dit, a 250 mil euros, a nosaltres no ens sembla molt legal.

Amb tot això, es veu clara la política de la Fira, que és una política de producció 
a tope, drets laborals zero, i seguretat, m’és igual; que això, aquesta política, la tin-
gui una empresa privada, doncs, és molt lleig; tampoc ens agrada, però té un punt 
de comprensió. Però, que tot això vingui d’una entitat que depèn de la Generalitat i 
l’Ajuntament i que la Generalitat i l’ajuntament, dos mesos després d’aquesta vulne-
ració dels drets fonamentals, encara no s’hagin pronunciat ni ens hagin cridat a cap 
reunió per parlar-ho, doncs, a nosaltres ens sembla un punt bastant greu.

A part de tot això, a part dels drets laborals i tot això que estem parlant fins ara, 
hi ha unes conseqüències de la decisió que ha pres l’administració de la Fira, fent-
nos fora i agafant empreses a dit. Perquè, com hem dit, és un món molt petit, som els 
que som; i per moltes empreses que agafis, si no hi som nosaltres, no hi ha riggers. 
Llavors, el que han fet les empreses, és agafar quatre riggers, quan se’n necessiten 
vuitanta; quatre riggers cada empresa, i la resta s’han dedicat a fer riggers exprés. 
Això significa que els han fet un curs de quatre hores, i amb això ja significa que 
tenen una experiència suficient com per donar les fires que venen.

Què ha passat, a la primera fira? La primera petita fira, perquè el que ve, a partir 
d’ara, és un calendari de bogeria, ple de fires, amb un final que és el Mobile World 
Congress, doncs, la primera petita fira, els clients ens han cosit a trucades, perquè 
evidentment, com que fa dotze anys que treballem allà, tots els clients són cada any 
els mateixos, ens coneixen de sobres. Ens han trucat preguntant, que què passa amb 
el rigging, que hi ha un servei nefast, que han entregat la feina –que recordeu que la 
feina, quan arriba el client ha d’estar feta, perquè pugui començar a treballar– que 
entreguen la feina amb dos dies de retard. Que això significa que tots els camions 
que van a descarregar i tota la gent que ha de treballar aquell estand ha d’estar dos 
dies esperant que s’acabi aquella feina. I ens estan dient que no volen pagar el servei 
de rigging, perquè ha sigut nefast i els ha portat molts problemes.
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Això què significa? Això significa, número u: Que s’està donant una imatge in-
ternacional pèssima; una imatge que nosaltres portem dotze anys cuidant, metòdi-
cament, perquè per nosaltres..., som bastant corporatius, i sempre ens ha agradat que 
es parli molt bé del rigging a Europa, de Barcelona. I això s’està destruint i s’està 
quedant molt malament. Quedar malament no és només quedar malament; quedar 
malament significa que la Fira està quedant com un lloc on no s’organitzen els actes 
bé. Això, pot significar que l’any que ve, aquesta fira decideixi anar a Frankfurt, a 
Portugal o on sigui. Per tant, a part de fer mal a la imatge de la Fira, també està fent 
mal als beneficis de la ciutat de Barcelona.

A part, la nostra feina –com he dit abans– que és lluitar contra la gravetat, l’es-
très és una cosa que juga molt en contra. Fer aquesta feina estressat i ràpid pot ge-
nerar un perill molt gros; perquè si nosaltres fem una falla i guanya la gravetat, us 
podeu imaginar el que pot passar, d’acord? Es pot matar un treballador, fàcilment, 
o inclús pot caure tot un estand enmig d’un acte, d’acord? Això és notícia mundial i 
bé..., nosaltres creiem que, per part de l’Ajuntament i la Generalitat, en comptes de 
després donar el condol a les famílies de les víctimes, el que hauria de fer és actuar 
amb responsabilitat; agafar la Fira, fer-li baixar la prepotència que té i forçar un 
diàleg amb nosaltres i posar punt i final a aquesta situació de conflicte que ens va 
malament a tots; no només als treballadors, sinó a la ciutat de Barcelona, a la imatge 
de la Fira i al perill que això genera.

I res..., dit això, més o menys queda explicat una mica tot per sobre. Si teniu al-
guna pregunta, estaré encantat de respondre-la.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pont. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Atès que 
és una petició formulada pel Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
per començar a formular preguntes al compareixent, té la paraula el diputat Vidal 
Aragonès.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. I gràcies, sobretot, senyor Pont; en dos sentits: el primer 
agraïment és pel que vostès estan fent ara mateix, i intentaré referir-m’hi d’una ma-
nera més extensa; i també per la seva compareixença. No crec que sigui senzill, per 
a una persona que té una feina tan difícil com aquella de superar la gravetat en els 
termes que vostè expressava, venir a una comissió del Parlament i explicar coses tan 
complexes d’una manera tan planera, perquè segurament la majoria dels i les que 
estem en aquesta comissió ni acabàvem de tenir clar què significa la feina que vostès 
fan, quina és l’activitat professional que fan; ni tampoc aquest relat sobre com han 
acabat trobant-se en la situació que s’ha obert els darrers mesos.

En aquest agraïment, també volem traslladar-li la nostra preocupació sobre..., 
vostè ho explicava, no? No volen saber res del que ens està passant quant a l’ocu-
pador real; no parlo de la seva empresa, o l’empresa millor dit, on vostès han estat 
treballant; sinó que parlo de la Fira de Barcelona, que al cap i a la fi, és l’ocupador 
real; no serà el formal, però vostès estan treballant allà, i qui licita el contracte és la 
Fira de Barcelona. I per tant, responsabilitats, també..., i no serà avui objecte d’anar 
a ficar el dit a l’ull a ningú, però sí perquè en fem una reflexió col·lectiva.

Estem parlant de la Generalitat de Catalunya; estem parlant de l’Ajuntament de 
Barcelona; potser m’equivoco i igual també –pel mig– la Cambra de Comerç; no ho 
sé; però diria que sí, que també, en la composició de la Fira de Barcelona. Però hi ha 
dues grans administracions, les dues més importants del país, que tenen responsa-
bilitat sobre tot allò que pugui succeir a la Fira de Barcelona. I el que no pot passar 
mai és que la resposta que es doni sigui: a mi això no m’interessa, o a nosaltres, això 
no ens interessa. I per tant, que aquells o aquells que tenen la darrera responsabilitat 
i la principal responsabilitat, no únicament no busqui solucions, sinó que es vulguin 
apartar de trobar respostes al problema.
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Agraïts, també, pel que ens ha explicat, com es pot combatre el que, en alguns 
sectors sembla que sigui impossible de combatre, que és: de la màxima precarietat 
anar a estabilitzar un sector. Aquest subgrup parlamentari està criticant la no actua-
ció de l’Administració; però és que allò que vostès han lluitat i han aconseguit era el 
que l’Administració hauria d’haver fet anys enrere; tenir falsos autònoms i transfor-
mar-los en relació laboral. No li correspon a l’Administració generar un conveni col-
lectiu; però sí que li correspon a l’Administració generar elements de diàleg social.

I per tant, també, felicitar-los a vostès perquè han demostrat que, més enllà de 
que la feina pugui ser molt, molt precària i molt atomitzada, doncs, que es poden 
organitzar, els poden reconèixer relació laboral i, fins i tot, poden anar a allò que és 
una norma que tothom hauríem de viure, des d’un punt de vista de significació col-
lectiva d’una societat madura quant a dret, que és un conveni col·lectiu. Vostès han 
fet aquest exercici i hi ha qui, una vegada s’ha fet aquest exercici, sembla que no li 
importa què passi després.

Mirin, ens semblava, a aquest subgrup, que situaven al cap i a la fi el conflicte en 
el fet que no hi hagi subrogació al ple. Aquest subgrup comparteix les anàlisis que 
vostès fan, que és que si es volgués fer efectiva la subrogació en el plec, es podria 
fer. Més enllà del que alguns o algunes vulguin opinar, tècnicament, amb relació 
a que la subrogació no és possible en el plec. Nosaltres no compartim un criteri en 
el qual, evidentment, la subrogació és possible en el plec. També avancem, pel que 
potser després serà alguna intervenció: ara hi ha un projecte de llei de serveis a les 
persones que no inclou aquesta subrogació com a obligatòria; no la inclou, tenim un 
article al projecte 21.1.3, que el que diu, en tot cas, és que no serà obligatòria i que 
es vincularà únicament a la continuïtat de la qualitat del servei.

I, per tant, aquells instruments que ens podrien servir, més enllà que aquest sub-
grup no comparteix, ni tan sols, la gestió privada, per enfortir drets; tampoc serà 
la solució. I per tant, la solució la trobarem en tot allò que vostès plantegin, de cara 
a un futur. Sí que voldria traslladar-li alguna pregunta d’un tema que ens va cridar 
molt l’atenció a alguns diputats i algunes diputades, o a alguns grups polítics i mo-
viments socials, que va ser la resposta que a vostès els han donat amb relació a la 
vaga, o més ben dit, a no permetre allò que és una il·legalitat, que és la introducció 
d’esquirols com a resposta a la vaga.

Vostès van convocar legalment una vaga, ningú la va impugnar; de fet, van anar 
a mediació; va haver-hi, fins i tot, des de la Fira, un plantejament públic que contrac-
taven esquirols, es van contractar esquirols, han treballat els esquirols; vostès van 
fer una sol·licitud, evidentment, perquè allò s’aturés, que és el normal, en la tradició 
jurídica i fins i tot sindical d’aquest país, dels darrers quaranta anys; i ens vam trobar 
amb una interlocutòria, una resolució judicial, d’un magistrat de Barcelona, que en-
cara a nosaltres ens costa d’entendre, després d’analitzar-la per activa i per passiva.

Que és que algú autoritzi i digui expressament que es pot contractar esquirols 
en una vaga, i que algú –fins i tot– digui en la mateixa resolució que, evidentment, 
s’ha de protegir els que tenen dret al treball –estem parlant que, els que tenen dret al 
treball per aquell magistrat, són únicament els que van a treballar tres dies amb una 
activitat concreta, que era la del Sónar, d’aquells tres dies... (sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) i vaig acabant, senyora presi-
denta..., i no pas aquells que treballen sempre allà i que eren els que convocaven la 
vaga; i no entendre que, malauradament, el dret al treball..., ja ens agradaria que fos 
un dret fonamental, però no és un dret fonamental; però el que sí que és un dret fo-
namental és el dret a vaga.

I per tant, si fos possible, també, en la resposta que vostès ens poguessin fer una 
valoració sobre aquesta qüestió concreta. I per acabar, tornar-los a agrair la seva 
compareixença i sobretot, demanar-los que continuïn lluitant, perquè al cap i a la fi, 
el que vostès estan lluitant no és únicament per la seva feina, que és la seva..., evi-



DSPC-C 330
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CTASF  17 

dentment, petició principal, sinó al final, és perquè els treballadors i les treballado-
res puguem tenir drets.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per preguntar... (Veus de fons.) Bé, primer ho fan 
tots los grups, i després tindrà un torn de resposta de quinze minuts.

Per defensar la posició del Grup de Ciutadans, té la paraula el diputat Martí 
Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; molt bon dia; gràcies, diputats i diputades; gràcies als compareixents per 
aquesta explicació que ens han donat. I coincideixo amb el senyor Vidal que, efec-
tivament, doncs, bé..., ha sigut molt clarificadora. I l’explicació, doncs, bé..., doncs, 
ha estat força bé; moltes gràcies.

En aquest sentit, doncs, jo volia fer unes quantes consideracions, eh?, i bé..., po-
sant-ho una miqueta en el seu context, no? A mi em sembla, doncs, bé..., doncs que 
hi ha..., o que en certa manera el que s’ha posat sobre la taula és que, doncs, bé..., hi 
han actualment una sèrie d’activitats que han anat desenvolupant-se durant els últims 
anys, o uns quants anys enrere, i que això fa que, el marc de les relacions de con-
tractació; les relacions laborals, doncs, hagin tingut un desenvolupament que potser, 
doncs, la legislació no ha acabat de copsar completament.

Estem parlant que la nostra legislació, l’Estatut del treballador, el Reial decret llei 
17/77, ve del 77 i que..., bé, la regulació al respecte té unes connotacions, doncs, bé..., 
que històricament la fan diferent d’altres que s’han anat adequant als temps. Potser, 
en aquest sentit, una de les primeres consideracions seria que s’hauria de fer una pen-
sada sobre si cal actualitzar aquesta normativa, per tal de posar-la en ordre en el que 
són els nous contextos socials i econòmics en què ens trobem actualment.

No tan sols per la part de la seva activitat, que evidentment, és una activitat molt 
específica; sinó per altres tipus d’activitats que està molt més digitalitzat, la desloca-
lització de les persones també és molt més evident; hi ha noves formes de relacions 
laborals i llavors tot això hauria de..., en certa manera, veure’s. Hi ha normatives, 
no?, hi ha desenvolupaments normatius que venen deguts a sentències del Tribunal 
Suprem: crec recordar que també hi han –respecte a aquest tipus d’assumptes– una 
sentència del 16 de novembre del 2016, del Tribunal Suprem, que en certa manera re-
gula o toca quelcom semblant al que pugui ser; no soc un expert en aquest tema –de 
relacions laborals– però crec que s’han anat fent pedaços en aquest tipus de desen-
volupaments, no?

Per tant, cal treure alguna conclusió per part meva..., seria que caldria actualit-
zar tot el que és la normativa. L’altra consideració, que també voldria posar sobre la 
palestra és una miqueta com són les relacions laborals, o com tracten les relacions 
laborals les actuals administracions que tenim més properes, no? L’Ajuntament de 
Barcelona i la Generalitat, en el cas concretament dels recents conflictes que hem 
tingut no tan sols amb la seva empresa, o l’empresa en la que treballa, sinó en altres 
conflictes socials, que han tingut complexes solucions, no?

I aquí posaria de manifest, en certa manera, l’especial manera d’afrontar els te-
mes de les relacions laborals per part de l’Administració; tant de l’Ajuntament com 
la Generalitat. Hem vist conflictes com els del Metro, que continuen sortint cons-
tantment; taxis; el personal de l’aeroport; a més, els funcionaris; certs temes, no?, 
que el tractament que han tingut les administracions actuals sembla que siguin les 
adients, no? Sinó que vagin tirant endavant els temes i no acabin mai de solucio-
nar-los definitivament.

En el cas concret que vostès ens posen de manifest, entenem que, a més, crec 
recordar que encara hi ha una sentència pendent que surti, no? Amb la qual cosa 
encara estaríem dins del tràmit judicial; per tant, doncs, posicionant-nos en aquest 
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aspecte esperaríem que acabés el que és el camí legal, no? I a partir d’aquí, bé, ja 
veuríem què és el que es pot fer, no? És un cas molt concret i llavors haurem d’es-
tudiar-lo.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se per part del Grup de Socialistes  
i Units per Avançar, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta; gràcies, també als compareixents per la seva exposició del 
que ha passat, de la seva situació laboral. Jo sí que coneixia una mica el rigging, 
també, per qüestions familiars i entenc perfectament la duresa, les hores i els riscos 
que s’assumeixen quan es fan tasques de muntatges d’escenaris i d’altres esdeveni-
ments. I a més a més, amb la velocitat i amb la càrrega que suposa fer-ho a la Fira 
de Barcelona, que a més a més, exigeix –com és lògic– un plus de qualitat. I que, 
durant aquests anys, jo crec que aquest plus, també en la seva feina, s’ha pogut donar 
i que és el que tots voldríem que continués.

Jo els faré algunes preguntes, també, per aclarir una mica quina és la situació 
actual, perquè tot i que ho han explicat molt bé, i el que hem anat seguint als mit-
jans de comunicació ens podem fer una idea, més o menys, d’on és el problema; 
però vostès han començat des de l’inici i, per tant, veiem que hi ha una evolució des 
d’una situació no regulada fins a una autoregulació i després, aconseguíem la força, 
diguem-ne, amb la seva força de treball, que els contractes aquests de falsos autò-
noms passessin a ser contractes fixos discontinus. I, per tant, ja es veu que hi ha una 
evolució en tot aquest procés; però el que hem seguit als mitjans de comunicació 
–i una cosa que a mi em sobtava molt– és que el problema era si es feia o no es feia 
el Sónar.

O sigui, aquesta era una de les grans preocupacions, sense moltes vegades veure per què  
estava en perill el Sónar i quines eren les condicions laborals o la situació laboral, no? 
I per tant, jo crec que tots ens hem de fer una mica la reflexió de dir, què és l’important 
o l’interessant aquí? És a dir, si són els drets dels treballadors o és que es pugui fer un 
festival molt important per a la ciutat de Barcelona; molt important des del punt de vista 
de l’impacte econòmic, també de la projecció de la ciutat cap a fora; però que intentem 
que, si Barcelona ha de continuar sent –i ho creiem així– una ciutat que s’expressi cap a 
l’exterior, amb grans esdeveniments, aquests es puguin fer en les condicions laborals que 
es requereixen, no? Per tant, amb tot el que ha explicat, algunes d’aquestes preguntes van 
en la línia d’intentar trobar els espais de possible solució a partir d’aquests moments, no? 

A mi m’agradaria saber quin ha estat el paper del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en tot aquest procés; perquè tinc entès que, en algun moment, 
van participar, tot i que sigui en la mediació entre vostès i Fira de Barcelona. Per 
altra banda, aclarir que, si efectivament..., Fira de Barcelona és un consorci format 
per l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i la Generalitat de Catalunya. 
És de titularitat pública, però té una gestió empresarial autònoma, eh?

I per tant, és cert que Fira de Barcelona no té relació contractual directament 
amb vostès; vostès tenen la relació contractual amb UTE, Rigging, crec que es diu 
l’empresa; però evidentment, jo crec que seria bo que aquelles empreses, aquells 
consorcis que liciten un concurs públic, dins d’aquest concurs públic també haurien 
de vetllar perquè les condicions laborals d’aquells treballadors que treballen a les 
empreses que contracten, es compleixin. 

Lògicament, no poden tenir falsos autònoms; vostès ja no estan en aquesta situa-
ció, però és cert que s’haurien de poder..., no estan vostès..., tot el sector, diguem-ne, 
la gran majoria del sector està en aquesta situació; però Fira de Barcelona, no, eh?

Però sí que s’hauria de vetllar, perquè es poguessin, diguem-ne, complir aquests 
drets dels treballadors i les treballadores. Quina és la situació actual? Vostès han dit, 
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estem en un ERE; esteu patint un ERE; entenc que, si es va retirar el concurs, per 
tant, no hi ha nova adjudicació i l’empresa UTE Rigging continua treballant a Fira 
de Barcelona –això és el que vull que m’aclareixin– perquè si es retira del concurs, 
vol dir que no hi ha nou adjudicatari, s’acaba el concurs i no es prorroga, no s’ha 
prorrogat.

I per tant, el que diuen vostès és que s’estan contractant, empresa per empresa, 
diguem-ne..., en funció de l’espectacle de la fira que s’hagi de fer, no? Clar, en ser 
una institució de titularitat pública, i amb els costos que vostès diuen, entenc que 
també es farà per adjudicació, pel muntant econòmic que s’ha de fer. I això, fins i 
tot, des del punt de vista de la gestió pública, dificulta encara més la pròpia gestió, 
ja que es poden contractar empreses diferents i que s’ha de fer en un temps de pre-
visió, perquè aquell dia puguin anar els treballadors i treballadores a treballar, no?

Per tant, quina és la situació actual que veuen vostès? Quines vies de solució 
vostès proposen? Si han demanat o no han demanat reunió amb aquests tres agents 
que formen part de la Fira de Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya i Cambra de Comerç? Quina és la resposta que han rebut? I aquí, nosal-
tres, diguem-ne, també quina possibilitat de facilitar aquestes trobades? Tot i que, 
insisteixo, que contractualment, formalment, no tenen la relació contractual, però 
com a institucions públiques jo crec que hem de fer l’esforç, igual que fa aquest 
Parlament, de poder escoltar quines són les reclamacions del conjunt de la ciutada-
nia, dels treballadors i treballadores de Catalunya.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I fo-
namentalment això –i acabo– doncs només solidaritzar-me amb la situació que es-
tan passant vostès; que passa moltes vegades al sector de l’espectacle, en general 
de la cultura. I jo crec que és necessari que posem el focus en la regulació d’una 
situació laboral que, en molts casos, no està a l’alçada ni del treball que fan, ni de la 
societat que volem construir.

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Yolanda López Fernández

Gràcies, presidenta. Buenos días y bienvenidos, aunque hubiera sido preferible en 
otras circunstancias. Bueno..., yo sí que conocía un poco la situación, porque había-
mos tenido alguna reunión y bueno, somos totalmente conscientes de que el colec-
tivo, pues, necesita una situación el colectivo y, en concreto, los trabajadores de la 
empresa que estaba haciendo servicio hasta ahora.

Me consta que sí, porque he visto que aquí alguno ha dicho que no, que no se 
ha tenido reunión con el Ajuntament de Barcelona; me consta que sí que ha habido 
una reunión; me consta que esta tarde hay otra reunión; pero como bien ha dicho el 
compañero Raúl Moreno, es verdad que es un consorcio, pero que la gestión direc-
tiva es de la Fira, ¿eh?

Nosotros siempre defenderemos en todo momento y en todos los lugares y sea 
donde sea y es así, ya lo hemos hecho saber y creo que lo hemos hablado, que se 
cumpla con todos los derechos de los trabajadores; imprescindible en vuestro sector 
la prevención, la prevención de ese riesgo laboral creo que es lo más evidente y lo 
que más destaca de vuestra profesión. Es evidente que defenderemos el derecho; un 
derecho que es fundamental, que es el derecho a huelga, y es evidente que aquí se 
ha vulnerado, no hay duda.

Y bueno, decir que..., pues intentaremos, hemos intentado e instamos y hablare-
mos con quién tengamos que hablar para que se logre, pues..., una mesa, que creemos 
nosotros que es lo que se tiene que hacer, que Fira se siente, porque eso sí que me 
consta, que Fira no ha querido..., lo que es el ente, ¿eh?, de Fira, lo que es el consejo 
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directivo de Fira no se ha querido sentar. Que se tendría que sentar y llegar a un con-
senso por las dos partes para solucionar por el bien de todos, por el bien de la Fira; 
por el bien..., y por el bien vuestro, de los trabajadores, también.

Y en esta línea, pues, nosotros vamos a seguir trabajando y seguir..., hasta que 
se llegue a una solución posible. Algunas preguntas veo que ya los compañeros os 
las han preguntado, aunque..., más que nada para que..., porque yo es verdad que, al 
haber hablado, hemos ido hablando y hemos tenido contacto, y desearos, pues eso, 
que se solucione lo antes posible y poco más.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà; per 
defensar i proposar preguntes al compareixent, té la paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, presidenta; gràcies al senyor David Pont per la seva compareixença; per 
la seva exactitud i també la seva claredat, com ja li han dit anteriorment. És cert que 
el seu ofici no és un ofici..., que a més és cert que la paraula rigger no defineix o no 
és fàcil de deduir quin ofici..., de quin ofici parlem. I de les mesures tan excepcionals 
que han de prendre perquè, a cada moment, doncs, la perillositat de la seva tasca i 
de la seva feina. I per tant, està molt bé que hagi començat explicant quin és el seu 
ofici, les dificultats que implica, els riscos més que evidents que té i per tant, doncs, 
per nosaltres és important que hagi començat per aquí i després hagi explicat, preci-
sament, en base a tot això, per què han hagut de fer tot aquest trajecte, aquest viatge 
de reivindicació contínua per anar guanyant drets. Uns drets que, si bé és cert gràcies 
a la seva feina i la seva pressió, doncs, s’han anat guanyant, també és cert que, com 
sempre diem, també cal estar amatents, perquè aquests drets no cal esperar que hi 
hagi la reivindicació per poder-los atorgar, eh? I per tant, aquest és un punt que crec 
que hem de posar sobre la taula i que, en certa manera, en el seu col·lectiu està que-
dant palès en aquesta compareixença, però també ens reunim amb d’altres col·lectius, 
amb diferents índexs de perillositat, però també amb una greu mancança de drets, 
que també s’està mobilitzant i que, en canvi, els manca també trobar aquesta resposta 
per tal de resoldre la seva situació de manca de drets laborals. 

És cert, abans ho ha comentat un diputat que m’ha precedit en la paraula. És cert 
que, si no arriba a haver-hi el Sónar, ja veuríem en què hagués quedat aquesta rei-
vindicació; per tant, el fet que es parli que el Sónar estigués en perill de celebrar-se 
va fer que l’epicentre mediàtic recaigués en la vostra reivindicació i en el conflicte 
obert; però també és cert que la gran preocupació no era com solucionem la proble-
màtica que ens estan plantejant els riggers, sinó com ens ho fem per tal que el Sónar 
es pugui celebrar.

I és cert que això també comporta una reflexió..., una reflexió profunda a nivell 
social, de quines són les preocupacions que hi ha a la nostra societat i per què ens 
preocupem, nosaltres, materialment. I per tant, doncs..., em sembla que aquest apunt 
que s’ha fet anteriorment és d’interès i de reflexió; però, amb tot.

El seu conflicte concret: em sembla que la resolució judicial, que o avui o en 
els propers dies hi ha d’haver la resolució definitiva, és una manera molt clara d’es-
quirolatge, eh? És permetre que la reivindicació i que la vaga i que la reivindicació 
dels seus drets laborals no pugui ser efectiva. I nosaltres, així ho hem manifestat i 
ho continuem manifestant. No hi estem d’acord, amb aquesta resolució, perquè al 
final fas un dúmping, agafes i ho pot fer una altra empresa.

Recordo, encara, que en aquells dies hi va haver..., no sé si va ser vostè mateix, 
senyor Pont, que va sortir als mitjans de comunicació demanant, si us plau, que cap 
empresa acceptés l’encàrrec i que cap dels treballadors que estan en el seu sector 
acceptessin, per solidaritat i per solidaritzar-se, precisament, perquè els seus drets 
laborals, que estan reivindicant ara, són drets laborals que no els afecten només als tre-
balladors de Fira de Barcelona, sinó que afectaran tots els treballadors del seu sector.
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Per tant, aquesta unió que s’ha mostrat fins ara, tanmateix, es va voler posar en 
dubte, també, amb la licitació de dos lots. Precisament –i amb el company Vidal 
això ho vam parlar moltes vegades– el lot 22, que va ser un conflicte que ens vam 
trobar els diputats d’aquesta nova legislatura, tot just arribar, essencialment el que 
buscava era precisament això, el lot 22, també són el col·lectiu de treballadors i 
treballadores de l’aeroport, que treballen per a les empreses de serveis que hi ha a 
l’aeroport i que van dividir tots els lots, precisament, per reduir la seva influència 
sindical, per reduir la capacitat d’unió en la defensa dels seus drets.

I aquí es torna a repetir la mateixa maniobra. Estic d’acord amb vostè, amb 
l’afirmació que ha fet, que aquesta divisió dels lots no és justificable a partir que hi 
puguin haver empreses més petites que puguin entrar a licitació. Perquè vostè tam-
bé ho ha marcat: hi ha una manca d’especialització, hi ha una manca clara, a nivell 
empresarial, d’empreses que es dediquin a aquesta feina i que es dediquin exclusi-
vament a fer això; i sobretot, de professionals, i de professionals ben preparats, eh? 
En la qüestió de la formació, també jo crec que ha estat..., hi ha passat una miqueta 
més per sobre, però jo també em quedo amb que també hi ha deures en aquest àm-
bit de la formació, perquè la formació adequada i acurada salva vides; i molt més en 
treballs tan complexos i difícils com el seu.

Però, a més, també considero que és molt preocupant que aquesta licitació estigui 
ara aturada. És cert que hi ha hagut un recurs, precisament, per la divisió en lots; un 
recurs en què, si no m’erro –em podeu rectificar si no és així–, però que va presentar 
el sindicat de la UGT, sobre la licitació –i si no, em puntualitzeu com va anar, això– 
(Veus de fons.) Ho vau fer vosaltres, Col·lectiu Ronda? (Veus de fons.) D’acord; doncs, 
ho va fer el Col·lectiu Ronda. I que, per tant, doncs..., aturar aquesta licitació, però 
també és cert que cal que es reactivi tot plegat i també estudiar les fórmules d’incor-
poració de mesures de subrogació.

Que, per cert, en la Llei de contractes és l’article 26.4, que parla de subrogació 
total o parcial, i si veniu a la ponència podrem debatre-ho tranquil·lament en el debat 
d’esmenes, eh?, company Vidal. I si no hi estàveu d’acord, podríeu haver presentat 
alguna esmena i encara haguéssim debatut amb més calma i tranquil·litat.

Bé, estem amb vosaltres, farem també, lògicament, com a grup que dona suport 
al Govern, també farem en aquest sentit..., traslladarem aquestes peticions que esteu 
fent i també la trobada d’una solució que sigui satisfactòria.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, molt bon dia; gràcies, presidenta. Benvingut; gràcies per la vostra compa-
reixença.

En primer lloc, us felicito per la vostra valentia i per tota la feina que porteu 
anys fent. I la veritat, la vostra compareixença i les vostres reflexions ens porten a 
fer, també, una altra reflexió que tots i totes, normalment assistim a esdeveniments 
culturals, socials, i econòmics i mai pensem què hi ha darrere; qui ho ha fet, qui ho 
ha muntat i tal; només anem a l’espectacle a passar-ho bé, a aplaudir i tornem a casa. 
I jo penso que això..., ja és hora de posar aquest tema sobre la taula, per diguem-ne, 
per fer aquesta reflexió: què està passant; per que, diguem-ne, uns ho passen bé, al-
tres han de patir i no han de tenir els seus drets i els seus drets han de ser vulnerats; 
especialment quan parlem, en aquest tema també, lligat al context del dret a la vaga, 
que és un dret fonamental i normalment considerem, en aquesta situació, que hi ha 
una vulneració, diguem-ne, del dret a la vaga..., que s’hauria de prendre el tema en 
qüestió.

Des de Junts per Cat ho tenim clar, manifestem la nostra solidaritat amb vosal-
tres, esperem que al més aviat possible es pugui arreglar aquest tema. I aquest tema 
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no només està lligat a vosaltres, està lligat a molts treballadors i treballadores en 
l’àmbit lligat a aquest, entre cometes, diguem-ne..., el que són els «autònoms falsos», 
diguem-ne aquesta fórmula que s’ha creat i que no s’ha trobat encara, diguem-ne, la 
fórmula per donar-li resposta i que tots els treballadors o treballadores estiguin, di-
guem-ne, en condicions dignes, diguem-ne; perquè aquesta situació no s’ha de pre-
sentar en el moment actual; especialment, quan parlem de Barcelona, una ciutat molt 
important a nivell internacional, amb tot el que representa, des de tot el que organit-
za a nivell cultural, social i econòmic.

Ja sabem que, encara que dient-ho d’aquesta manera sembla fàcil, però és un 
tema complex, és un tema –a més a més– transversal, que porta diferents compe-
tències entre l’ajuntament, la Generalitat de Catalunya, el tema de la Cambra de 
Comerç..., i és necessària una asseguda a la taula, una acció de mediació; perquè 
sense la mediació, el diàleg, no podem arribar a solucionar aquest tema, perquè vos-
altres tinguéssiu la vostra satisfacció amb relació a això i que, també, des del marc 
legislatiu, que el tema s’ha d’abordar.

I a més a més, especialment, des del punt que heu explicat, per als temes..., per a 
les hores de formació, que normalment no les heu de fer vosaltres, hi ha d’haver un 
òrgan que legisli aquesta formació, que li dona credibilitat, i que la gent que treballa, 
que tingués, diguem-ne, la titulació corresponent perquè hi ha un tema de seguretat 
entremig, que no ens la podem jugar, en aquest nivell.

Bé, no m’allargo, perquè comparteixo totes les reflexions que han fet els meus 
companys i companyes i us animo a seguir la vostra, diguem-ne, lluita.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que han intervingut tots los grups parlamentaris 
presents, ara és el torn de la resposta per part del senyor David Pont. I si s’ho volen 
alternar amb el senyor Español, doncs, quan vostès vulguin, tenen quinze minuts 
per a respondre les preguntes, dubtes, que han formulat els diferents grups parla-
mentaris.

Moltes gràcies. 

Joaquim Español i Escoda (advocat del comitè de vaga de Rigging)

Vinga, doncs..., pel que fa a la prèvia, crec que hi ha un factor que no..., potser no 
s’ha explicat prou i que ajuda a entendre la situació, que és: què passava, abans que ells 
entressin? És a dir, abans de fa dotze anys? Fent una petita recerca jurisprudencial, es 
poden trobar un mort en el servei de rigging a la Fira de Barcelona i un accident amb 
una gran invalidesa, al servei de rigging de la Fira de Barcelona. És a dir, no estem 
parlant en abstracte, estem parlant d’accidents molt greus, fent aquesta feina.

Per tant, la seguretat no és un ens abstracte, és una situació molt perillosa en 
aquest servei. En segon lloc, quan parlem en genèric, de falsos autònoms: ara ma-
teix, les empreses que estan prestant els serveis substituint els vaguistes, estan utilit-
zant falsos autònoms; avui hi ha falsos autònoms a la Fira de Barcelona, fent aquesta 
feina; per tant, no parlem de situacions abstractes, parlem de realitats concretes. Per 
tant, a l’hora d’entrar a valorar aquest conflicte hem d’entendre quin és el model de 
relacions laborals que s’està impulsant per part d’un organisme públic com és Fira 
de Barcelona.

Pel que fa als interessos, no?, quines són les respostes que es donen, quan s’inicia 
aquest conflicte, o quan es fa mediàtic, per donar-li més cosa a aquesta situació. Pel 
que fa al Sónar, la gent que organitza el Sónar sí que van voler-se reunir amb nos-
altres, i van compartir absolutament el criteri que la gestió que s’estava realitzant 
d’això no era la correcta. I de fet, així ho hem fet públic nosaltres i així ho han fet 
públic l’empresa que organitza el Sónar.

Per tant, no tenim cap conflicte entre uns i altres; ells en acabar el Sónar van 
dir que creien que aquest conflicte no s’havia gestionat correctament; interpel·lant 
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directament les administracions que formen part del Consell d’Administració de la 
Fira de Barcelona. I nosaltres estem fent exactament el mateix; de manera que tenim 
coincidència d’interessos absoluta, pel que fa a això; la discrepància es mantenia en 
què, evidentment, la vaga que nosaltres estàvem convocant afectava els seus interes-
sos i això ens va fer haver de posar-nos els dos a reunir-nos respecte a això.

I seguint d’aquest mateix fil, evidentment, la projecció pública –i aquí recullo 
alguna de les interpel·lacions que s’han fet– pensava més en la festa que hi podia ha-
ver i no en els drets laborals que es derivaven d’aquí. I per tant, donant resposta a la 
interlocutòria del jutjat, en la vista de mesures cautelars, al nostre entendre respon, 
també, a que hi havia una preocupació social perquè es realitzés aquest esdeveni-
ment, i no per la forma en la que s’havia de realitzar. De fet, és important –fent una 
petita lectura de la interlocutòria– com es fa una ponderació entre el dret fonamen-
tal a la vaga i cap altre, perquè no n’hi ha cap altre en joc, en aquesta confrontació 
d’interessos.

En aquest sentit –i continuo desenvolupant la idea– per substituir els treballadors 
vaguistes durant el Sónar, el que es va fer és contractar una empresa que prové de la 
Fira de Lisboa; i és des de Lisboa que es va haver de venir a desenvolupar la feina 
dels riggers de Barcelona. Per tant, sí que és cert que els riggers que desenvolupaven 
aquesta tasca a Barcelona es van negar a desenvolupar aquesta feina, durant l’activi-
tat del Sónar. De fet, són treballadors que van ser trucats el dia abans, per..., des de 
Lisboa, desplaçar-se a Barcelona a fer les feines de rigging, amb tot el problema que 
ja hem explicat abans, de riscos en la feina, de pressió i de tensió.

Evidentment, aquesta situació va donar peu a una demanda judicial per vul-
neració del dret de vaga, que va tenir lloc a la vista de mesures cautelars a la que 
m’he referit i sí, està pendent la vista judicial, que està assenyalada per a la setmana 
vinent, per resoldre aquest..., el fons d’aquest conflicte. No només hi ha un proce-
diment judicial, n’hi ha varis. El segon element que ens hem plantejat és: per quin 
motiu es justifica la decisió de Fira de Barcelona, de rescindir el contracte amb 
UTE Rigging.

Aquí, nosaltres fem una valoració prou simple:30 de maig de 2019 s’acorda la 
pròrroga del servei fins a la futura adjudicació; 4 de juliol, es convoca la vaga; des de 
la convocatòria de vaga s’interposa, per part del Sindicat de Riggers, un recurs contra 
el sistema d’adjudicació que ha utilitzat Fira de Barcelona; es convoca una vaga, i hi 
ha fins a dues mediacions, convocades pel Departament de Treball, en les que Fira 
de Barcelona ve a dir que no vol seure; és a dir, acudeix a les mediacions a dir que 
no vol asseure’s amb els treballadors vaguistes; directament, diu: «No ens asseurem 
a parlar amb ells.» I així consta en les actes.

I, amb posterioritat, s’ha enviat directament un burofax, demanant: si us plau, 
veniu a seure, que no ha obtingut resposta. Per tant, Fira de Barcelona és plena-
ment coneixedora de la situació que hi ha, i plenament conscient –i de fet, inductora 
d’aquesta situació– perquè el que fa és rescindir el contracte amb una UTE, unió 
temporal d’empreses, que es crea per prestar únicament i exclusivament aquest ser-
vei; per tant, deixa sense feina la UTE. L’extinció del contracte amb la UTE no es 
justifica enlloc; és a dir, el contracte amb la UTE està vinculat a la nova adjudicació 
del servei; no existeix cap incompliment en la contractació del servei i s’extingeix 
amb un document de tres línies, que no justifica en cap moment per què..., quina és 
la causa d’aquesta extinció.

Hem d’entendre que, entre la pròrroga i l’extinció, l’únic que hi ha hagut és una 
vaga; de manera que l’únic motiu que entenem que pot justificar aquesta extinció és 
l’exercici legítim del dret de vaga per part dels treballadors de la UTE. Aquí afegim: 
la pròrroga estava vinculada a la nova adjudicació; aquesta nova adjudicació no s’ha 
produït; per tant, no existeix la necessitat d’extingir el contracte. I aquí, ens trobem 
en una situació kafkiana, que és que la Fira té la necessitat de continuar prestant el 
servei, no té adjudicatari i no té procés d’adjudicació obert; què fa? Adjudicació di-



DSPC-C 330
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CTASF  24

recta; com ho fa? A través d’un procediment restringit, en el que nomena a dit cinc 
empreses per, posteriorment, adjudicar.

Per què l’empresa que fa dotze anys que està prestant aquest servei no forma part 
del procés de selecció entre cinc empreses? No ho sabem, no tenim resposta; però 
sabem que els que porten dotze anys fent aquesta feina no estan sent cridats per anar 
a treballar. Per tant, la UTE es queda sense feina; i la UTE, què ens diu? L’única so-
lució que tinc a aquest conflicte és extingir els vostres contractes de treball i dissol-
dre’m com a UTE perquè no tinc feina.

No està plantejant, la UTE, la possibilitat de defensar la successió d’empreses, que és 
el que entenem –per part nostra– que és la solució. És a dir, entenem que, el que s’ha de 
fer és, a través d’un concurs públic, de concurrència competitiva, en el qual els diferents 
empresaris puguin plantejar la seva millor oferta, es presentin, licitin el servei, guanyi el 
concurs aquell empresari que millor plantegi el servei, i es subrogui amb els treballadors 
que porten dotze anys fent la feina.

Això és el que nosaltres entendríem que és la solució natural. Quina és la preten-
sió, per part dels treballadors vaguistes? Continuar treballant en una empresa que 
funciona, amb un servei que cada vegada s’incrementa i incrementant la professio-
nalitat del servei. De fet, una part de les reclamacions que s’han vingut fent, en l’úl-
tim any, ha estat: incrementem la formació, incrementem la prevenció de riscos. És 
a dir, no es centra l’element principal de conflicte en qüestions de caràcter salarial, 
com podrien ser en altres conflictes, sinó que es centra, essencialment, en la forma-
ció, la prevenció de riscos i l’estabilitat en l’ocupació. Són plantejaments prou sim-
ples, que entenem que formen part d’una reivindicació molt senzilla per part d’un 
col·lectiu de treballadors que està reclamant continuar treballant.

Hi va haver aquest recurs, al que es feia referència, al qual la Fira s’ha limitat a 
respondre que, com que ja no hi ha concurs, no cal resoldre el recurs contra la lici-
tació; perquè no té sentit resoldre un recurs sobre una licitació que no existeix, per 
tant, aquesta és la resolució que ens dona Fira de Barcelona, respecte a aquest recurs. 
Fira de Barcelona es presenta a la vista de mesures cautelars, fent referència a la sen-
tència a què s’ha referència, de 16 de novembre de 2016. Aquesta sentència no versa  
ni sobre estabilitat en l’ocupació, ni sobre rigging, ni sobre res de tot això. Només 
versa sobre la responsabilitat que té una empresa que externalitza un servei, d’assu-
mir o no els efectes d’una vaga dels treballadors de l’empresa contractista.

I entenem que no té res a veure, en aquest cas, per una qüestió molt simple, que és 
que aquests treballadors treballen per una UTE; per tant, únic client; tenen un contrac-
te d’exclusivitat, fa dotze anys que ells són els que fan aquesta feina, treballen en els lo-
cals de Fira de Barcelona i s’integren en l’estructura productiva de Fira de Barcelona. 
Hem d’entendre que, quan un firaire va a la Fira i diu: vull un servei de rigging; direc-
tament se’l deriva a ells, que són els que fan la feina. I també hem d’entendre que ells 
només treballen per a Fira de Barcelona. Per tant, entenem que no té res a veure, en el 
cas concret al que es feia referència.

Evidentment, per part del Sindicat de riggers s’ha impugnat la decisió de Fira de 
Barcelona, de rescindir el contracte amb UTE Rigging; s’ha impugnat la decisió de Fira 
de Barcelona, d’adjudicar a dit el servei de rigging –estem parlant de xifres que superen 
els 200.000 euros, per cadascun dels esdeveniments; per tant, no entenem com es pot 
justificar haver de fer un procediment obert de licitació el 28 de juny, que és quan s’obre 
el procediment de licitació inicial; i ara, es veu la necessitat d’adjudicar, de forma di-
recta, amb un procediment restringit. Sempre, sota la perspectiva d’incrementar la con-
currència competitiva, quan un procediment restringit fa exactament el contrari, amb 
la finalitat de millorar el servei i en base a unes empreses que no garanteixen el servei.

De manera que, només podem entendre aquesta decisió per part de Fira de 
Barcelona, amb la finalitat d’aconseguir treure’s de sobre treballadors que reivindi-
quen drets. Drets, els quals són: deixar de ser falsos autònoms, perquè a dia d’avui, hi 
ha falsos autònoms a Fira de Barcelona; garantir la prevenció de riscos laborals, i pro-
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fessionalitzar un sector desregulat. Continuo amb aquesta exposició: se’ns diu que hi 
haurà un concurs; de fet, així ho diu Fira de Barcelona en una nota pública que penja 
a la seva pàgina web a efectes de premsa, però no la publica. Tampoc diu quins són 
aquests requisits, van deixant anar informacions amb comptagotes sobre si dividiran 
encara amb més lots, sense dir amb quina justificació i amb quina necessitat es divi-
deix en lots això, i no es treu cap concurs.

Què entenem nosaltres que està fent, Fira de Barcelona? Evitar adjudicar el ser-
vei, per aconseguir que no puguem defensar la successió, perquè hi hagi diferents 
empreses que vagin entrant cada setmana, totes elles, prestant un servei deficita-
ri, perquè no l’han prestat mai, el servei que s’està fent. Interpel·lacions a Fira de 
Barcelona, per part nostra: 10 de juliol, compareix el Departament de Treball en 
seu de mediació de vaga, en el que es nega a participar; 11 de juliol, compareix el 
Departament de Treball una altra vegada, en seu de mediació de vaga, i una altra 
vegada es nega a participar de la reunió; 13 de setembre, burofax rebut per Fira de 
Barcelona, que es nega una altra vegada a comunicar-se amb nosaltres.

De manera que, Fira de Barcelona, activament, està intentant aconseguir l’extin-
ció dels contractes dels treballadors vaguistes i activament està intentant no haver de 
garantir els drets laborals dels treballadors que presten serveis a Fira de Barcelona 
des de fa dotze anys. 

Llavors, davant d’aquesta situació, que evidentment, hi ha un acomiadament col-
lectiu sobre la taula, en el qual les possibilitats d’acord són nul·les, perquè amb qui 
estem negociant no té cap capacitat de negociació, perquè UTE Rigging, ni té feina, 
ni té diners, ni té cap capacitat de negociació de res; per tant, és impossible arribar 
a cap mena d’acord, estem mantenint unes reunions en les que estem intentant que 
vingui Fira de Barcelona, que es nega activament a participar, i per tant, els dies 4, 5 
d’octubre, si tot segueix el calendari previst, tots els riggers que han vingut prestant 
aquest servei durant dotze anys, seran acomiadats. I per tant, aquests treballadors 
hauran d’impugnar judicialment, quarta acció judicial, derivada d’un mateix con-
flicte, en la que es tornarà a plantejar la necessitat de defensar la successió d’empresa 
i de garantir el dret de vaga dels treballadors que han utilitzat aquest mecanisme 
com a última ràtio; davant de la impossibilitat de poder asseure’s a negociar amb 
Fira de Barcelona.

Llavors, fent aquesta lectura, de quina és la situació en la que ens trobem, ens 
plantegem: com pot ser, que Fira de Barcelona no s’interessi per participar d’aquesta 
mena de comissions? Com pot ser, que Fira de Barcelona no rebi cap interpel·lació, 
per part de ningú, ni pública, ni privada –almenys que en tinguem constància. Com 
pot ser que cap administració exigeixi a Fira de Barcelona participar de cap mena 
de reunió? Com pot aparèixer una empresa, un departament de treball, en seu de 
mediació, a dir que no s’asseu? I no estem parlant d’una empresa que ve d’un fons 
econòmic de ves a saber on, estem parlant d’una empresa que té un 33 per cent, 
Generalitat de Catalunya; un 33 per cent, Ajuntament de Barcelona; que es presenta 
a la mediació del Departament de Treball a dir que no s’asseu; que se la interpel·la 
per mantenir contractes de treball, en un lloc on sempre s’ha prestat correctament el 
servei, i el que fa és no venir.

És a dir, com des de... –i aquí és on, per part nostra veiem l’interès a participar 
d’aquestes comissions i de les reunions que certament hi haurà amb l’Ajuntament de 
Barcelona– com el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona es posicio-
nen vers aquest conflicte; quin plantejament tenen; perquè, actualment, ningú ha dit 
res públicament, després de fa més de dos mesos d’aquest conflicte. Llavors, per a 
nosaltres és important que el Govern de la Generalitat digui quelcom, que l’Ajunta-
ment de Barcelona digui quelcom i, si és possible, que diguin en el sentit d’entendre 
que s’ha de garantir el dret de vaga, i s’ha de mantenir el lloc de treball dels treba-
lladors que porten, com he dit, dotze anys fent aquesta feina.
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Crec que he respost, en general, a la majoria de qüestions a què s’ha fet referèn-
cia. Només un petit matís, que crec que no ve al cas concret, que és sobre la necessi-
tat de regular nous models de treball. Al nostre entendre, no estem parlant d’un nou 
model de treball; és a dir, aquests treballadors, la feina de muntatge d’escenaris i 
infraestructures fa molts anys que existeix; estem parlant de gent que té una contrac-
tació laboral claríssima; de fet, així s’ha acabat reconeixent per part de l’ocupadora 
i ningú està discutint que tinguin una relació laboral. Per tant, aquest debat –que pot 
ser interessant en termes polítics i que jurídicament puc tenir la meva opinió al res-
pecte– no és el que s’aborda en aquest cas concret. Són treballadors, indubtablement 
treballadors d’alta al règim general de la Seguretat Social i se’ls reconeix una rela-
ció laboral ordinària, i l’únic que estan demanant és que es respecti allò que posa a 
l’Estatut dels Treballadors.

I un parell de matisacions: l’Estatut dels Treballadors, l’última vegada que va ser 
modificat va ser el març del 2019; per tant, està totalment actualitzat a dia d’avui. 
I la normativa a què es feia referència és el Reial Decret de Vagues, que sí que, cer-
tament, no ha estat actualitzat de forma posterior a l’aprovació de la Constitució de 
1978; per tant, sí que certament s’hauria d’haver regulat el dret de vaga; però amb la 
regulació prèvia, està clar que no es pot substituir un treballador vaguista. Per tant, 
aquest debat no hauríem d’estar-lo tenint l’any 2019.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Español. Agrair de nou al senyor Pont i al senyor Español, 
i també al senyor Velázquez, que els acompanyen, per haver vingut avui a... (Vidal 
Aragonés Chicharro demana per parlar.) Sí, senyor Aragonès, té algun dubte?

Vidal Aragonés Chicharro

No, en principi cap dubte; tot al contrari. Li volíem demanar..., no fraudulenta-
ment un segon torn, sinó en aplicació del 87 del Reglament, per al·lusions amb rela-
ció al portaveu del Grup Republicà.

La presidenta

Sí, trenta segons.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies; simplement per aclarir que ha de ser molt feble el posicionament sobre 
una llei, quan l’únic atac que es fa, quan es defensen arguments, és que nosaltres no 
anem a la ponència. I no hi continuarem anant, ja li dic que no hi continuarem anant. 
Sí que li vull aclarir una altra cosa, sobretot per tots els diputats i les diputades que 
estan en aquesta comissió i que potser no participen de la ponència. L’article 26,  
el que regula és continuïtat del servei; i en la continuïtat del servei hi ha un apartat 
que fa referència a la subrogació; però no regula la subrogació; l’article 26, al qual 
vostè fa referència, el que regula és quan hi ha una voluntat de rescatar –perquè no 
s’està complint el servei– la possibilitat de subrogar transitòriament, però no regular 
la subrogació.

On es regula la subrogació, expressament, és a l’article 21, a què es referia aquest 
grup parlamentari, o aquest subgrup parlamentari i on diu, literalment, quan l’òrgan 
de contractació ho consideri convenient per garantir la continuïtat i qualitat del ser-
vei, que és el que ha dit aquest grup parlamentari, es pot exigir a la contractista, en 
el plec o document que requereix la contractació, la subrogació. Ja li avancem que 
continuarem no anant-hi, però no per no anar-hi, potser sí que tenim una certa idea 
de quin és el contingut de la norma.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Veus de fons.) Bé..., trenta segons per a una rèplica, 
però deixem-ho aquí, perquè sinó no acabaríem mai... (Veus de fons.) No? D’acord; 
doncs, sense res més, doncs, agrair de nou al senyor Pont, al senyor Español i al se-
nyor Velázquez que ens hagin acompanyat, que ens hagin explicat la situació que 
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pateix el servei de rigging a la Fira de Barcelona; esperem que es pugui arribar a 
una solució i sàpiguen que aquesta casa sempre serà oberta per poder explicar la 
seva situació.

Aturem un minut per acomiadar-los i continuarem la sessió de la comissió.

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i sis minuts i es reprèn a un quart d’onze 

del matí i vuit minuts.

Si poden anar seient, reprendrem la sessió de la comissió. (Remor de veus.)
Doncs, reprenem la sessió. Informar als grups parlamentaris que el Subgrup 

Parlamentari del Partit Popular, ha demanat de posposar el punt número 6 de l’ordre 
del dia, atès que no podrà venir a la comissió perquè està present a la Comissió de 
Territori el diputat Santi Rodríguez. Per tant, el punt número 6, la PR número 545, 
quedarà posposada a petició del grup proposant.

Proposta de resolució sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència

250-00521/12

Seguim amb l’ordre del dia, és el punt número 4, que és la proposta de resolu-
ció sobre les dades de beneficiaris de la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en situació de dependència. Presentada pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, per defensar aquesta proposta de reso-
lució, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Amb aquesta proposta de resolució, nosaltres, el que volem 
posar en relleu és la situació que ens trobem sovint, quan volem analitzar, des del 
punt de vista més tècnic, coses tan senzilles com quantes persones estan en situa-
ció de dependència; quants treballadors i treballadores hi ha amb discapacitat, a 
Catalunya; i com el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot i que s’han aprovat 
des de diferents mocions al Ple i propostes de resolució, no té cap tipus de memò-
ria social que ens permeti saber quines són aquestes dades de manera anual, doncs, 
hem de recórrer, per una banda, a les informacions que pot donar l’Idescat; a les 
informacions o dades que es poden donar des dels webs de cadascun dels departa-
ments i conselleries, i les dades que dona el ministeri.

I quan fem aquest exercici, ens adonarem que les dades que habitualment surten 
al ministeri, no corresponen amb les dades que es faciliten des de la Generalitat de 
Catalunya. Posava, en aquesta proposta de resolució un exemple, que tenia a veure 
amb la Llei de dependència; segons la Generalitat de Catalunya hi havia 168.518 
beneficiaris i beneficiàries, al setembre del 2018; i, segons el ministeri, l’Imserso, 
150.731. Per tant, tenim, en aquell mateix període, 17.700 persones, que no sabem si 
són o no són beneficiàries. Que no estan enlloc, o estan en un lloc però no estan a 
l’altre; i per tant..., i això és fonamental a l’hora –primer– de conèixer les persones 
que estan ateses, a l’hora d’exigir les transferències econòmiques necessàries per fer 
efectius els seus drets.

I, el que és evident és que hi ha una ineficàcia per part del propi sistema a poder 
tenir dades compartides. I, per tant, el que dèiem i el que suggeríem al Parlament 
era instar el Govern que es posés en contacte –en el cas de la dependència– amb el 
propi Ministeri de Sanidad, Trabajo y Consumo i amb l’Imserso, per trobar un sis-
tema eficaç per l’intercanvi de dades en l’àmbit de la dependència. També en altres 
àmbits, però, fonamentalment, començant en aquest, que ajusti i que sapiguem en 
tot moment quin és el nombre real de beneficiaris i beneficiàries de la dependència.
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I, a més a més, articular un sistema perquè, quan tinguem aquestes dades, pu-
guin ser públiques i puguin ser consultades mitjançant la web de la conselleria de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que hi ha esmenes presentades, per part del Grup 
Republicà i Grup de Junts per Catalunya, per defensar les esmenes del Grup Republicà, 
té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. Nosaltres, avui ens trobem amb una proposta de resolució, 
amb la qual en part estem d’acord, i amb l’altra no estem gaire d’acord; motiu pel 
qual hem presentat alguna esmena, no?, que tampoc ha sigut acceptada pel grup 
proposant.

Ens estan demanant coses, a la Generalitat, que ja fa anys que fa; i això, crec que 
hem de ser curosos i conscients; però a més a més, la Generalitat ja fa temps que ha 
detectat que hi ha un problema a l’hora de traslladar les dades dels diferents progra-
mes que té la Generalitat als programes que té el ministeri; i en som conscients. Hi 
ha la voluntat de solucionar-ho; de fet, fa anys que es vol i es demanen reunions bi-
laterals per poder arribar a una solució conjunta; de la mateixa manera que s’ha de-
manat un informe exhaustiu per poder identificar en què falla o on està, diguem-ne, 
la problemàtica per poder-li donar solució.

Però clar, nosaltres, el Departament hi està d’acord; hi ha la voluntat de fer-ho, 
però clar, són voluntats per dues bandes. Això no ho ha de fer només la Generalitat; 
també ha d’haver-hi la voluntat per part de l’Estat; que sabem que hi és; però clar, és 
que vostès proposen tres mesos. En tres mesos, com..., considerem que és molt poc 
viable que, en tres mesos se li pugui donar solució. Més, amb els afegits que ens tro-
bem.

Ara hi ha unes eleccions pel mig; llavors, aprovar una cosa que no podrem do-
nar-li compliment en tres mesos, crec que no és gaire honest per part d’aquest grup, 
no? Per últim, pel que fa al segon punt, nosaltres no tenim cap inconvenient, perquè 
és un tema que ja es fa; el departament ja fa els informes corresponents, per poder 
informar i comunicar en quin estat estan, diguem-ne, les coses. De la mateixa ma-
nera que també es publica la informació en les diferents webs, la qual, a mi m’agra-
daria poder dir que és informació real i informació que..., contrastada, que no és 
informació, diguem-ne, desactualitzada.

És informació que té el departament i que publica en el seu moment; una infor-
mació correcta i real; motiu pel qual, doncs, el nostre vot en el primer punt serà en 
contra. Ja et dic, bàsicament, no per manca de voluntat sinó per manca, diguem-ne, 
de temps. I, en el segon punt, com és un tema que ja està fent el departament, hi 
votarem a favor.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per defensar la posició del Grup..., les esmenes pre-
sentades per part del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Ferran 
Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, presidenta. Ens trobem en una situació que, l’exposició de mo-
tius que fa el diputat, el que presenta la proposta de resolució, hi estem d’acord, eh? 
L’actual sistema de transmissió de dades genera errors; genera errors i d’això n’és 
conscient el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i entenem que també 
n’és conscient l’Imserso.

En són tant conscients, tant el departament com el ministerio, que estan treba-
llant, que han treballat en reiterades ocasions per trobar-hi una solució. El que pas-
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sa, que vostès ens demanen que ens comprometem, que comprometem el Govern a 
solucionar aquests problemes, que molts venen d’arxius informàtics, de programes 
informàtics diferents, que parlen diferents llenguatges aquí que allà; és una cosa que 
no es pot solucionar d’avui per demà.

Nosaltres no podem votar a favor; tot i estar d’acord amb el fons d’aquesta qües-
tió, perquè ens comprometríem a una cosa que és impossible materialment de fer. 
De fet, el departament ha identificat i agrupat els diferents errors; i, en el cas de la 
dependència, sobretot venen arran de..., en el moment que es fa la valoració i en el 
moment que s’elabora el programa individual d’atenció d’aquell dependent; s’hi està 
treballant i entenem que es trobarà una solució. Per això nosaltres li demanàvem 
una esmena en el sentit de «reprendre»; perquè era un diàleg que ja s’estava fent. 
I li demanàvem que, també, que obligués l’Imserso a voler parlar amb nosaltres i a 
voler-s’hi avenir.

I trèiem el termini temporal de tres mesos, per ser del tot insuficient per poder 
arribar a un acord en una cosa tan complicada. Evidentment, en la segona part de 
la seva proposta de resolució, nosaltres hi estem d’acord; hi estem absolutament 
d’acord. De fet, el departament va penjant a la web informes sobre la dependència, 
amb les dades que té el departament sobre la dependència que han de ser comparti-
des, han de ser públiques, les ha de conèixer la ciutadania i han de servir per avaluar 
la feina que es fa en aquest àmbit.

Per tant, votarem en contra del primer punt de la seva resolució i votarem a favor 
del segon punt.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per defensar la posició del Grup de Ciutadans, té la 
paraula la diputada Noemí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Es por todos conocido que la Ley de dependencia nunca se 
financió correctamente, y eso es algo que todas las comunidades autónomas han su-
frido; sin embargo, muchas se han puesto las pilas añadiendo fondos propios para 
poder atender a sus mayores con la dignidad que merecen. 

Para los distintos gobiernos de la Generalitat esto no ha sido una prioridad, y lle-
vamos varios años a la cola de España en este sentido.

No contentos con eso, además, desde hace dos años somos campeones en desa-
tención de personas mayores; somos la comunidad autónoma con las peores listas de 
espera; nuestros mayores son los que están más desatendidos por su Administración. 
Además, pues lo que esta propuesta de resolución plantea es que los datos entre dife-
rentes administraciones no cuadran; los datos que ofrece el Govern de la Generalitat, 
que ya son pésimos, no cuadran con los que publica el Gobierno de España.

Y entonces, a esta desatención e infrafinanciación de la dependencia se suma la 
falta de coordinación y diálogo que hay entre gobierno central y el autonómico, que 
desde Ciudadanos creemos que hay que solucionar. 

Ahora bien, lo que nos sorprende es que el Partido Socialista pida coordinación 
al Govern de la Generalitat mediante una propuesta de resolución, en un parlamento 
autonómico, porque no lo consigue de otra manera. Es inevitable leer esta propues-
ta de resolución y preguntarse si ahora el Gobierno de España se comunica con el 
Govern de la Generalitat mediante PRs.

Desde Ciudadanos, creemos que el Partido Socialista está reproduciendo esa 
lógica independentista, de relación bilateral entre la Administración central y la 
autonómica, cuando lo lógico y lo práctico sería que la Administración central se 
coordine con las diecisiete comunidades autónomas, para establecer un único siste-
ma homogéneo de intercambio de datos desde los mismos parámetros.

Gracias.
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La presidenta

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

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Farem suport a aquesta proposta de resolució; estem parlant 
d’un sector estratègic i important; ens n’omplim totes i tots la boca, especialment el 
Govern, sobre el gran repte de l’envelliment, i com fem front al repte de l’envelli-
ment, essencial per poder planificar bones polítiques públiques en qualsevol aspecte; 
però, especialment en un que consideres que és un gran repte, és que tinguis dades 
fiables que puguin, doncs: facilitar ajustar pressupostos; ajustar com fer balanç; va-
loracions de necessitats; de dèficits..., les dades són importants i, evidentment, les 
dades contrastables.

I no s’entén no coordinades amb l’Administració de l’Estat. Per tant, molt d’acord 
amb aquesta proposta de resolució; molt d’acord, també, en un dels aspectes que es po-
sava ara de manifest per part de Ciutadans; això vol dir per part de les dues adminis-
tracions, l’esforç d’aquesta coordinació de la informació fiable i contrastada per les dues 
bandes; perquè realment, les polítiques de dependència i les polítiques per fer front a 
aquest envelliment és un tema que depèn de les dues administracions. I per tant, res-
ponsabilitats compartides.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula el diputat Vidal Aragonès.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Hem de traslladar que en cadascuna de les intervencions 
costava més acabar d’identificar realment el que s’estava demanant; perquè a aquest 
subgrup li semblava que era força senzill el contingut de la proposta de resolució. I a 
més, l’enteníem com molt encertat; vull dir, hi ha unes dades sobre dependència i el 
que necessitem és que quadrin aquestes dades sobre dependència. I ara, a les inter-
vencions, comencem ja, fins i tot, a tenir dubtes del que s’estava demanant.

Però hem fet un exercici molt més simple, el que diu el primer acord de la pro-
posta de resolució és: cercar, en el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aques-
ta proposta de resolució, amb el ministerio o els ministerios: de Sanidad, Trabajo, 
Consum i amb l’Imserso, un sistema més eficaç per a l’intercanvi de dades. Per tant, 
nosaltres arribem a la conclusió que ni tan sols s’està demanant que en tres mesos 
tinguem posat en marxa, ja, un nou sistema; sinó que en tres mesos hi hagi hagut 
aquesta possibilitat de, parlem-ne, i veiem com quadrem millor les dades.

Per nosaltres aquest és un tema de mínims, més enllà que políticament puguem 
pensar que no hauríem de tenir una relació com les que tenim amb l’Estat espanyol, 
sinó que n’hauríem de tenir-ne un altre. Fins que no les tinguem, doncs, aquestes da-
des s’han de tenir d’una manera coordinada. I per això, tampoc no acabàvem d’en-
tendre gaire la significació que té l’esmena número 1 del Grup Republicà i del Grup 
de Junts per Catalunya.

Perquè del que ens parla és de reprendre les reunions tècniques, i jo suposo que 
el grup proposant tampoc està en contra d’això; vull dir, no..., no és el problema. Si 
estarà fins i tot molt bé que es facin reunions tècniques, però el que hem de trobar és 
una sortida perquè, com abans possible, tinguem dades que quadrin entre allò que 
estableix l’Estat o fixa l’Estat a través de les seves dades, i allò que tenim amb relació 
al que estableix la Generalitat de Catalunya. I que el mecanisme sigui a través d’una 
proposta de resolució d’un grup d’aquest Parlament, doncs em sembla el més normal 
del món; més enllà dels grups que tenen responsabilitats de Govern, també som grups 
polítics que tenim activitat en cambra representativa. I, per tant, si no ho està fent 
l’Administració, a través dels nostres representants, que ho facin els grups polítics 
també és una alternativa. I per tot això, nosaltres hi votarem a favor.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per manifestar-se i posicionar-se de les esmenes presen-
tades, té la paraula el grup proposant, el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Efectivament, sobre l’esmena que es presenta, mirin: jo, ahir 
els vaig dir que no l’acceptaria. I després d’escoltar-los, dic que l’accepto. (Fortes 
rialles.) Sí; és a dir, si el problema de tot plegat, és que posa «tres mesos», si aquest 
és el gran problema que a vostès fa que votin en contra, accepto l’esmena, si és igual. 
Si no és una qüestió partidista, què no veuen que no és normal que les dades d’un 
ministeri i de la Generalitat no coincideixin, governi qui governi; que no veuen que 
no és normal?

I en el cas de la dependència, és la comunitat autònoma la que informa el mi-
nisteri de quants ajuts ha donat; no és al revés. L’únic que estic dient és: si us plau, 
posin-se d’acord; hi ha voluntat per part de l’Estat? I tant. El problema és que és 
més fàcil trobar les dades, moltes vegades, al ministeri, que no pas a la mateixa 
Generalitat de Catalunya. I clar, com que les dades són tan diferents; l’únic que els 
estem dient és: busquin vostès en aquestes reunions tècniques. I dèiem: en un pe-
ríode de tres mesos, ho dèiem el 23 de novembre de l’any 2018; no ara; el 23 de no-
vembre de fa un any, eh?

Que recordo que anem un any endarrerits amb les propostes de resolució d’aques-
ta comissió, eh? Que en tres mesos es busqués un sistema. Si el problema és que vaig 
posar tres mesos, m’és igual, jo crec que el problema, veritablement, és que no hi ha 
una certa voluntat per part d’alguns a trobar i acordar quines són les dades reals que 
s’estan donant en alguns serveis. I jo crec que s’ha de fer aquest exercici. Tot i que hi 
hagi eleccions o estiguin a punt de convocar-se eleccions, els governs continuen. I els 
ministeris, continuen. I les reunions tècniques, haurien de continuar. Ho dic, en tot 
cas, per al benestar del conjunt de la ciutadania, que ja en té prou que anem repetint 
eleccions com perquè, a sobre, fem una vaga de braços caiguts entres les administra-
cions que estan i que tenen la responsabilitat de governar.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Entenem, de les seves paraules, que s’accepta l’esmena al punt 1.
Per tant, la petició de votació separada dels dos punts, atès que s’accepta l’esme-

na, entenc que no es demana la votació separada i es podran votar conjuntament els 
dos punts.

Per tant, passem a la votació dels dos punts, amb l’esmena acceptada, del punt 
número 1.

Vots a favor?
S’accepta per 20 vots a favor, per unanimitat dels membres assistents.
Passem al... (Veus de fons.) Ai, perdó, perdó..., perdonin, s’aprova per 14 vots 

a favor, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Republicà, Socialistes i 
Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i la CUP - Crida Constituent; 14 vots 
a favor.

Abstencions?
Per 6 abstencions, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
Passem al següent punt...
(Noemí de la Calle Sifré demana per parlar.)
Sí, senyora de la Calle; trenta segons.

Noemí de la Calle Sifré

Por un error, no hemos pedido votación separada, hubiéramos votado abstención 
al primer punto, porque consideramos que se ha aceptado la enmienda sobre la re-
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lación bilateral. Creemos que el Gobierno autonómico y uno central no tienen que 
tener relaciones bilaterales.

Y en el punto 2, hubiéramos votado a favor.

La presidenta

Molt bé; queda clara la posició del vot.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una residència pública  
i habitatges tutelats per a gent gran a Sant Cugat del Vallès

250-00534/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 5, de la Proposta 
de resolució, sobre la construcció d’una residència pública i habitatges tutelats per 
a la gent gran, a Sant Cugat del Vallès, presentada pel Grup de Catalunya en Comú 
Podem. Per a defensar-la, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Com deia fa un moment, en la intervenció anterior, estem par-
lant d’un dels grans reptes que tenim, social, que és el sobreenvelliment. Una perspec-
tiva que, arreu; també a Sant Cugat, està calculada que pot haver-hi un increment de 
les persones de més de setanta-cinc anys, en els propers anys, per tant, de persones 
amb necessitats, molt probablement específiques, de suport per al seu dia a dia. 

I per tant, és un dels reptes de canvi demogràfic que, totes les administracions, 
també les locals, estan posant per davant com a necessitats de donar resposta a par-
tir de polítiques públiques. En aquest sentit i com tantíssimes resolucions que s’han 
presentat en aquesta comissió, doncs, el cas de Sant Cugat; avui a Sant Cugat del 
Vallès hi ha una única residència pública, que ofereix seixanta-vuit places i un únic 
centre de dia públic, amb una trentena de places, quan a Sant Cugat hi ha onze mil 
persones majors de seixanta-cinc anys; 3.400 de les quals, tenen més de vuitan-
ta-anys.

I les projeccions demogràfiques, com els deia, és que aquesta xifra creixerà, en 
els propers anys, de forma important, i que hi haurà, per tant, un creixement de la 
demanda, que ara ja és superior a l’oferta de places públiques que existeix en aques-
ta ciutat, de persones que necessiten o un centre de dia per poder seguir vivint en el 
seu domicili, però tenir un suport durant el dia en un centre públic, o bé, fins i tot, 
una plaça residencial.

Estem parlant de Sant Cugat del Vallès i algú podria pensar: és; de fet, la ciutat 
més rica, si no tinc mal entès, en renda, no? o la segona, de l’Estat; que això, a Sant 
Cugat, doncs, no és tan imperiós i necessari. Un 40 per cent d’aquestes persones està 
en situació de pobresa severa, a Sant Cugat del Vallès, segons dades locals. Per tant, 
també a Sant Cugat fan falta places residencials públiques i centres de dia públics, 
que donin resposta a una població gran, amb pensions mínimes o molt baixes i que, 
per tant, pateixen d’aquesta situació de pobresa i que, a més, no tenen –en molts dels 
casos– xarxa de proximitat, familiar o d’amics que els puguin fer el suport d’auto-
nomia personal, tampoc.

Necessitats, per tant, d’aposta per residència i per centre de dia, també, públics, 
en aquesta ciutat, de noves places de residència i centre de dia públics en aquesta 
ciutat. Des que vaig presentar aquesta proposta de resolució, que va ser al desembre 
de l’any passat, a la ciutat de Sant Cugat, al ple de Sant Cugat, els nostres companys 
van presentar una moció local, que es va aprovar. Per tant, els grups municipals de 
Sant Cugat, majoritàriament, no sé si fins i tot per unanimitat, disculpin, no tinc la 
dada..., van aprovar que fa falta una nova residència i centre de dia públics i també 
pisos tutelats per a persones grans i dependents a la ciutat.

I no només això, sinó que la ciutat, l’Ajuntament, ha posat a disposició de la 
Generalitat els terrenys. Per tant, plena vigència dels dos acords que plantegem: 
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que hi hagi partida pressupostària per a la construcció d’aquestes infraestructures, 
d’aquests serveis, i evidentment, la concertació de les places. O sigui, la garantia de 
la continuïtat d’aquests serveis, tant residencials com de centre de dia, de les diür-
nes, perquè hi hagi la garantia de la viabilitat d’aquests serveis.

No podem acceptar l’esmena del Grup Republicà i de Junts per Catalunya, que 
va en la lògica del que ja hem anat vivint els darrers anys d’aquest Govern o d’aques-
ta suma de partits, d’una forma o de l’altra i que lamentem que sembli que continua 
sent la seva dinàmica, que és que siguin els ajuntaments, sota la pressió de la ciuta-
dania directament, els que paguin aquestes infraestructures, els que corrin amb els 
riscos del funcionament d’aquests serveis, sota la promesa d’una possible concerta-
ció de places, quan la responsabilitat legal, quan la competència d’aquests serveis no 
és dels ajuntaments sinó que és de la Generalitat. No ens fem còmplices d’aquesta 
dinàmica, no ens fem còmplices d’aquesta delegació que fan constant d’assump-
ció de la inversió i dels riscos a les administracions locals, per part de Junts per 
Catalunya i per part del Grup Republicà. I això és el que hi ha, al darrere d’aquesta 
esmena que ens fan i, evidentment, no la podem acceptar.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que hi ha esmenes presentades per part del Grup 
Republicà i Grup de Junts per Catalunya, per defensar l’esmena per part del Grup Republicà, 
té la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, presidenta. El nostre grup és conscient de la realitat que té..., bé, que viu 
la gent gran del nostre país, i també n’és conscient, que un dels reptes que tenim com 
a país és com encarem aquest increment de l’envelliment de la nostra població, no? 
De la mateixa manera, que també som conscients de la realitat o del treball que fa el 
departament, i en concret, respecte a aquesta proposta de resolució.

Mirin, des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es defensen els 
acords amb els ens locals, com a sistema viable i factible per impulsar la posada en 
marxa de residències assistides de gent gran; d’acord amb la programació territo-
rial, que prioritza els compromisos de concertació de places en aquells projectes en 
què els ens locals impulsen les licitacions oportunes. De fet, des del departament, 
es segueixen polítiques que destinen diners a les persones. I això, crec que hauríem 
de tenir-ho en compte.

Cal recalcar que, mentre es construeix una residència de cent places, té un cost. 
I el cost és de 7 milions d’euros. El concert anual assoleix un valor de 2 milions 
d’euros; significa que si la Generalitat disposa de 50 milions d’euros, per a places, és 
millor garantir la viabilitat, nosaltres creiem. Per altra banda, l’Ajuntament de Sant 
Cugat, ja ha iniciat converses amb el departament, al respecte. No disposa, encara, 
de cap projecte concret, ni planteja –en cap cas– l’exigència que sigui la Generalitat 
qui construeixi res. També considerem que està bé seguir els passos que han dut a 
terme altres municipis. Hi ha la voluntat que, igual que ha fet l’Ajuntament de l’Hos-
pitalet, Molins de Rei, el Prat de Llobregat i altres, que impulsen, conjuntament, la 
construcció d’aquests projectes sota el paràmetre de titularitat pública, finançament 
públic, accés universal d’acord amb la capacitat econòmica i control públic d’aquells 
equipaments concessionats a un gestor privat, mercantil o de l’economia social.

Pel que fa al segon punt, nosaltres hem presentat una esmena i aquesta esmena, 
ja sé que vostè acaba de dir que no l’ha acceptada, però creiem nosaltres que és un 
error no acceptar-la, perquè, en realitat, depenem de la programació territorial del 
2020, 2023, per establir les prioritats. I existeixen, com ja hem dit, converses amb 
Sant Cugat, per encarar la situació futura de la propera etapa de concertació social, 
a partir del 2020. Per tot això que hem exposat, el nostre posicionament és votar 
en contra dels dos punts, ja que l’esmena que hem presentat no ha sigut acceptada.

Gràcies.
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La presidenta

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

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari, Junts per Catalunya, 
coincidim absolutament amb les afirmacions i amb la diagnosi que fa el grup par-
lamentari proposant d’aquesta proposta de resolució a l’exposició de motius. És a 
dir, com fem front a l’envelliment de la nostra població? I aquest, és un dels grans 
reptes que tenim, com a societat, per descomptat. Però està clar que, pel que fa –en 
concret– a la construcció d’una residència a Sant Cugat, que el que tracta aquesta 
proposta de resolució, el Govern defensa la col·laboració amb els ens locals com a 
sistema adequat per poder tirar endavant la posada en marxa de residències assisti-
des i poder concertar.

Però està claríssim que, el Departament de Treball, tal com ja ha dit la diputada 
que m’ha precedit, no construeix; el Departament de Treball el que fa és gestionar 
els serveis i el concert. També tenim notícia –tal com ha dit la diputada que m’ha 
precedit– que l’Ajuntament de Sant Cugat encara no té, tampoc, un projecte concret, 
tot i que hagi ficat..., tingui els terrenys. Des del nostre grup parlamentari, el que 
proposem és que se segueixi la línia de subscriure els protocols de col·laboració per 
a la prestació de serveis socials, de gestió de l’espai residencial i de centres de dia, 
tal com ja han fet altres ajuntaments, com és Molins de Rei, com és Sant Vicenç 
dels Horts, o com és, per exemple, el Baix Aran. Per tant, el nostre posicionament, 
el punt número 1 serà en contra.

I pel que fa al segon punt, i la nostra esmena, també anava en el sentit d’estudiar 
la concertació, ja que –efectivament– tal com ha comentat la diputada Najat, depe-
nem de la programació del 2020, 2023, per poder establir les prioritats. Per tant, 
també votarem en contra, ja que no ha estat acceptada la nostra esmena.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans; té 
la paraula la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Bien; esta propuesta va sobre la construcción de una residencia pública y pisos 
tutelados en Sant Cugat del Vallès. Se ha repetido esta propuesta para muchos mu-
nicipios de Cataluña, y es consecuencia, pues, de la falta de protección social que 
tenemos los catalanes en Cataluña y, en concreto, estamos hablando de la falta de 
protección social que tienen las personas mayores.

Tenemos nuevos datos, nuevos informes, que evidencian que Cataluña está a la 
cola de España en protección social, y está desnortada. Y es una de las comunidades 
autónomas que menos se ha recuperado en protección social desde la crisis econó-
mica. Recordamos, como siempre, la elevada lista de espera para acceder a una re-
sidencia que tenemos en Cataluña, la lista de espera que llega a los cuatro años y es 
urgente tener un govern que le preocupen y le ocupen las políticas sociales.

Muchas personas están sufriendo en sus casas, así nos alertan las entidades, 
desde la Comisión de Gent Gran; porque no tienen el recurso adecuado y muchas, 
recordamos que están en situación de dependencia. Y mientras, ¿qué ven en sus 
casas?, ¿qué pasa con el Govern? Pues..., ¿qué pasa en nuestra comunidad autóno-
ma? Ocurre que, en nuestra comunidad autónoma, pues miren, tenemos un govern 
que tiene más de 240 altos cargos que superan los 80.000 euros, del Govern Torra-
Aragonès. Chiringuitos políticos, viajes para hablar mal de España a costa de la pro-
tección social de los catalanes. Ya está bien, es una auténtica vergüenza.

Nosotros vamos a votar, como no puede ser de otra manera, a favor de estas pro-
puestas, de todas las propuestas, y entendemos que lo que deberían hacer los grupos 
que dan apoyo al Govern es tener un poco de decencia y, por lo menos, votar a favor 



DSPC-C 330
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CTASF  35 

de este tipo de propuestas y hacer de interlocutores con el Govern, que, al final, para 
servir de algo es para lo que reciben un sueldo de los catalanes. Esperamos que to-
men nota de lo que estamos diciendo y que la situación mejore de una vez, porque 
somos los peores de España.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar; té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Doncs, el nostre Grup Parlamentari, els Socialistes i Units 
per Avançar, votarà afirmativament aquesta proposta de resolució per exigir la cons-
trucció d’aquesta nova residència a Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat ja en té una, 
que és la residència Santa Rosa, que ja té alguns problemes, i per això, hem dema-
nat, també, la compareixença dels familiars, perquè vinguin a explicar-nos quina és 
la gestió que s’està portant a terme d’aquesta residència.

Però és evident que, per a la població de Sant Cugat del Vallès, és necessari un 
altre equipament que doni resposta a les necessitats que s’expliquen en aquesta pro-
posta de resolució. I d’aquí que el propi ajuntament hagi posat a disposició de la 
Generalitat uns terrenys perquè la Generalitat construeixi. És que jo crec que hem 
de fer, de l’excepció la norma. O sigui, ara resulta que, aquí, els grups que donen 
recolzament al Govern ens diuen: no, no..., facin vostès com altres ajuntaments. 
L’ajuntament construeix la residència i fem –ara li diuen col·laboració, eh?– entre 
els ajuntaments i la Generalitat. O sigui, l’ajuntament construeix una residència i ja 
després vinc jo, Generalitat de Catalunya, i concerto algunes places. És que això no 
va així; és que vostès tenen la responsabilitat; la responsabilitat i la competència de 
construir les residències; no els ajuntaments.

Què estem demanant als ajuntaments, que inverteixin aquests milions que vos-
tès no volen invertir en la construcció? Vostès segueixen el que va inaugurar la con-
sellera Bassa, de zero euros per a residències, ja està. Vostès no han posat un euro 
per a la construcció de noves residències a Catalunya; ni un euro. Això és el que fa 
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i volen que els ajuntaments, que estan 
en una situació econòmica molt més dolenta, en alguns casos i que tenen menys 
capacitat econòmica que la pròpia Generalitat de Catalunya, volen que els constru-
eixin les residències. I a això en diuen «col·laboració».

Doncs no, miri, no; la seva responsabilitat és construir residències; i el que no po-
den dir és: estem d’acord que es necessita una residència Sant Cugat, però hi voto en 
contra, i ja s’ho faran. Això no va així i no és la manera de funcionar. I, per tant, el 
que sí que ens agradaria –en tot cas– és que siguin clars: no construiran cap residèn-
cia, com han fet durant aquests anys, perquè els pressupostos no porten associats cap 
euro per a la construcció de noves residències a Catalunya. I si aquesta és una ma-
nera de funcionar que a vostès els sembla correcta, per què no ho fa, la Generalitat? 
Per què no agafa terrenys de la Generalitat de Catalunya, en aquests municipis, i treu 
un concurs públic per a una gestió privada i la construcció a una empresa privada 
d’aquesta residència?

Per què deixen aquesta responsabilitat als ajuntaments? Ni tan sols ho faran així? 
Jo crec, sincerament, que s’equivoquen i que la ciutadania ha de saber que, si volen 
donar solució als problemes de la tercera edat i de l’envelliment de la població i de 
la cura de la nostra gent gran, jo crec que el que hem de fer és intentar parlar-los 
amb claredat; amb vostès, el Govern, no hi haurà manera de construir residències 
públiques a Catalunya, si és que els ajuntaments no fan un esforç per donar resposta 
a les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes.

Gràcies.
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La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. Nosaltres volem agrair, en primer lloc, aquesta proposta de 
resolució; una molt bona proposta de resolució; molt curosa amb les dades; molt 
curosa en l’anàlisi i que posa, a més, de manifest –jo crec– el que tots i totes conei-
xem, que és una greu problemàtica que tenim, cada vegada més, amb una part de la 
nostra gent gran.

També volem fer un afegitó; no sobre el contingut de la proposta de resolució, 
sinó d’algunes coses que s’han derivat de la seva discussió. Pensem que, que tin-
guem un ajuntament –en aquest cas, com el de Sant Cugat del Vallès– en disposi-
ció per cedir terrenys, perquè allà es pugui construir per part de la Generalitat de 
Catalunya, ja és una aportació suficient per part de les corporacions locals; perquè 
crec que tots i totes sabem quines són les realitats. Per una banda, dels nostres ajun-
taments quant a ingressos i quant a possibilitats de la despesa i, per una altra, també 
–i no ens n’hauríem d’oblidar– com hi ha qui juga a utilitzar els seus terrenys per 
especular urbanísticament i, en aquest cas, evidentment, s’està fent el contrari; està 
jugant per apostar pels serveis socials.

I per això, també, estem absolutament d’acord en l’acord principal de la present 
proposta de resolució; que el que demana és partida econòmica i pressupostària per 
a la construcció d’una residència pública i un centre de dia. I és per tot això que nos-
altres hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per posicionar-se de les esmenes presentades, té la 
paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Mirin, aquesta proposta és de desembre passat; al gener de 2019, l’alcaldessa 
de Sant Cugat en aquell moment, de Junts per Catalunya, lliurava al Departament 
d’Afers Socials de la Generalitat –Esquerra Republicana–, l’acord de Ple munici-
pal de cedir els terrenys i els plànols. Al juny de 2019, després de les eleccions 
municipals, es signava un acord de nou Govern, que ha fet alcaldessa Esquerra 
Republicana, acord d’Esquerra Republicana, Socialistes i la CUP, que l’acord diu 
que un dels punts és que vetllaran perquè l’Administració competent, que és la 
Generalitat, faci la residència i centre de dia en els terrenys compromesos, cedits ja 
a la Generalitat. 

Aquesta proposta de resolució, que nosaltres avui hem presentat, li demana a 
l’Administració competent la partida pressupostària per construir aquesta residèn-
cia i centre de dia i la concertació d’aquestes places. La seva esmena, de Junts per 
Catalunya i d’Esquerra Republicana, el que fa és eliminar el primer punt, i canviar 
el segon punt a dir: «Estudiar la concertació.» Per tant, el que fa és dir: Ajuntament, 
construeixi vostè i potser li acabarem concertant les places. O sigui, assumeixi la 
inversió i assumeixi el risc del manteniment d’aquest servei. No; no és això el que 
els seus partits a nivell local han defensat; en precampanya, en campanya i en acord 
nou de Govern a Sant Cugat.

Alcaldia anterior i alcaldia actual, dels seus dos partits. Per tant, curiosament, 
avui som l’oposició els que estem defensant allò que els seus partits han defensat a 
Sant Cugat, des de l’alcaldia. Abans i ara.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Passarem a la votació de la proposta de resolució, amb 
els dos punts, tal com estaven redactats inicialment, atès que no s’han acceptat les 
esmenes presentades. 
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Vots a favor?
Deu vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per 

Avançar, CUP - Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra?
Deu vots en contra, dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà.
Atès que hi ha un empat, tal com s’ha fet, també, amb l’anterior proposta de re-

solució, la presidència d’aquesta comissió, a través de l’aplicació del vot ponderat, 
rebutge aquesta proposta de resolució i, si li semble bé al secretari, doncs, també 
deixarem constància com han fet amb l’anterior proposta de resolució, la posició del 
seu grup parlamentari respecte a aquesta decisió de la presidència d’aquesta comis-
sió, de com s’ha resolt aquesta votació.

En deixarem constància, també, al diari de sessions, d’acord?

Proposta de resolució sobre les subvencions a entitats que estan en 
contra del dret a l’avortament

250-00548/12

Doncs, passarem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 7; atès 
que el número 6 s’ha posposat, que és la Proposta de resolució sobre les subven-
cions a entitats que estan en contra del dreta a l’avortament; presentada pel Grup 
de Socialistes i Units per Avançar. Per defensar aquesta proposta de resolució, té la 
paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Com tots vostès saben, les dones tenen el dret a decidir so-
bre el seu propi cos; ha estat una lluita de molts anys, amb la qual s’han aconseguit 
alguns avenços importants i que cal continuar lluitant, justament perquè aquesta de-
cisió sigui una decisió que sigui exclusiva de la dona, de quin és el curs que li vol do-
nar i les decisions que vol prendre sobre el seu propi cos. I amb aquest dret sobre la 
taula, nosaltres, el que demanem en aquesta proposta de resolució és que aquest dret 
a la decisió del seu propi cos es faci justament pel que té a veure amb els processos 
d’interrupció de gestació, cas que la llei permet de manera gratuïta en un centre del 
nostre sistema de salut públic.

I justament per garantir el dret de les dones a exercir aquest avortament, els ser-
veis públics d’atenció i de planificació de les diferents administracions públiques, 
doncs, asseguren que aquestes dones embarassades puguin rebre la informació i 
l’assessorament legal, mèdic i psicològic a diferents serveis, perquè puguin prendre 
amb tota consciència, la decisió que vulguin prendre, finalment.

Ens hem trobat que l’Administració, moltes vegades deriva; bé..., algunes ve-
gades en alguns casos deriva a associacions que són clarament antiavortistes i per 
tant, neguen, amb aquesta filosofia, el dret de les dones a decidir lliurement sobre el 
seu embaràs i sobre el seu propi cos. La proposta de resolució esmenta la fundació 
Provida, en la qual, amb les dades que tenim sobre la memòria de quines són les 
persones, quines són les dones que han estat derivades pels diferents serveis; doncs, 
ens adonem que, encara, l’Administració està derivant a aquestes entitats dones que, 
segurament, no rebran una informació neutral, una informació comuna als diferents 
serveis públics que garanteixin el compliment de la llei.

Per tant, nosaltres el que demanem, amb aquesta proposta de resolució, és garan-
tir que els serveis a les persones no derivin a entitats o organitzacions que neguen 
el dret a l’avortament per garantir això que totes les dones puguin tenir accés a la 
informació i a l’assessorament necessari. També, garantir que les entitats que estan 
en contra del dret a l’avortament i de la llibertat d’elecció de la dona no rebin sub-
vencions ni ajudes públiques, i incloure en els requisits de les entitats beneficiàries, 
que els projectes i activitats i organitzacions que rebin subvencions per part de la 
Generalitat, respectin el dret a les dones a l’avortament.
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I, en aquest punt, acceptem l’esmena que s’ha presentat, per part del Grup Republicà 
i de Junts per Catalunya.

La presidenta

Aquesta consideració ja es va fer al novembre de l’any 2018, a l’Ajuntament 
de Barcelona, que va aprovar en el seu plenari rescindir les relacions que tenien i 
per tant, les derivacions que es feien, des de serveis socials, a la fundació Provida. 
Volem que, en aquest cas, sigui el Govern qui asseguri que les dones poden rebre 
aquesta informació de manera neutral. I per tant, ens sembla que les entitats contra 
l’avortament no són la millor manera de poder garantir aquests drets.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Atès que hi ha esmenes presentades per part del Grup Republicà 
i Grup de Junts per Catalunya, per defensar les esmenes per part del Grup Republicà, té  
la paraula la diputada Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Gràcies, presidenta; molt bon dia a tots i a totes. Primer de tot, fer referència 
–com deia el diputat Moreno– que l’esmena que hem presentat ja ha estat acceptada. 
Era de forma i no de contingut; únicament, doncs, perquè el redactat quedi de forma 
més inclusiva, des de la nostra perspectiva. Dit això, des de l’1 de juliol,  creiem que 
hem de tenir sempre present, i aplicant-ho a les noves polítiques que fem a partir 
d’ara, és la declaració del Parlament de les dones que vam fer. Per tant, a l’eix núme-
ro 5, de Salut i drets sexuals i reproductius, defensem l’accés universal de les dones 
al llarg de tota la seva vida, a la salut.

Sempre, rebent una bona informació, i tenint en compte la diversitat i la realitat, 
i sempre introduint aquesta perspectiva i visió dels drets sexuals i reproductius, i de 
manera inclusiva. 

Per tant, les dones hem de tenir la nostra autonomia i sobirania a l’hora que el 
nostre cos sigui respectat. Tenim el dret a tenir fills, o no. I també, a la manera que 
la vulguem escollir com i quan a tenir-los. Per tant, aquesta decisió ha de recaure, 
únicament, en la nostra presa de decisions i en nosaltres mateixes, de forma lliure  
i sense posar mai en risc les nostres vides.

Per tant, sí que és cert i compartim, òbviament, que s’ha de facilitar les eines per 
a una bona informació i assessorament, pel dret que tenim les dones a la interrupció 
del nostre embaràs i en les millors condicions en les que ho puguem fer. I per això 
és necessària una educació sexual i reproductiva, que ens apoderi a totes, ja des de 
la infància. I també, com a mètode de prevenció, facilitar i posar a disposició els 
mètodes anticonceptius, com ja des de fa força anys ho està fent la Direcció General 
de Joventut en aquest cas.

Per tant, com ja deia a l’inici, donarem suport a la totalitat de la proposta de re-
solució, per garantir aquest bon assessorament, que és necessari. I aquesta informa-
ció sobre el nostre propi cos i que sempre, doncs, defensarem l’avortament des de 
la llibertat i des de la defensa del propi cos de les dones i a no partir cap risc en la 
seva presa de decisions.

La presidenta

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

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Compartim, des de Junts per Catalunya..., compartim el 
posicionament del grup proposant, en aquest cas, els arguments fets pel diputat 
Moreno. I també les aportacions que ha fet la diputada Rut, del Grup d’Esquerra. 
Des de la nostra perspectiva, considerem també que la lluita de les dones feministes, 
especialment, va ser feroç en aquest tema, diguem-ne, i contundent, i va durar molts 



DSPC-C 330
18 de setembre de 2019

Sessió 16 de la CTASF  39 

anys, va durar i va costar molts de sacrificis perquè arribem, al final, que aquest 
tema es consideri un dret humà, un dret fonamental.

I reitero que el dret sexual i reproductiu i l’autonomia de les dones sobre el cos, 
és un dret humà fonamental i indiscutible i per això, és inacceptable que hi hagi en-
titats que estan treballant en contra d’aquest dret, diguem-ne, aconseguit amb molts 
esforços. Considerem, també, des d’aquesta perspectiva, que el Govern és necessari 
que faci la feina necessària amb relació a l’educació sexual, amb relació al dret a 
la interrupció de l’embaràs en les millors condicions per a les dones. Hem d’agafar 
molt amb compte que és un tema que encara no està resolt, que hi ha moltes dones 
al món que estan patint per aquests temes.

Cada vegada, cada dia escoltem notícies amb relació a dones condemnades per 
aquest tema. L’últim cas va ser a l’Amèrica Llatina; també a nivell del Marroc, avui 
dia tenim una periodista detinguda, especialment per..., diguem-ne, per aquest tema. 
I aprofito per manifestar la meva solidaritat amb ella, que és la periodista Hayar 
Raisuni, que en aquest moment està detinguda amb relació a..., diguem-ne, acusada 
d’haver fet un avortament i s’està qüestionant la seva llibertat sexual.

I, davant de tot això, nosaltres diguem-ne..., el nostre posicionament és a favor 
d’aquesta PR i agraïm la disponibilitat pel canvi que s’ha fet a nivell de contingut.

Perquè insistim sobre el tema dels drets sexuals i reproductius, i gràcies.

La presidenta

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

Noemí de la Calle Sifré

Sí, gracias, presidenta. Por parte de Ciudadanos, votaremos a favor de esta propues-
ta, creo que ya hemos votado algo parecido en otras ocasiones. Como mínimo, yo creo 
que en el plenario ya lo hemos hecho a propuesta de la CUP. Sin embargo, bueno, pues 
se agradece que, en este caso, pues..., al haber una exposición de motivos, se haya aña-
dido la motivación de esta propuesta.

Por parte de Ciudadanos, celebramos que el Partido Socialista, como mínimo, 
aún defienda la interrupción voluntaria del embarazo, porque nos encontramos que 
defiende el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero solo a unas pocas privile-
giadas. En este caso, pues, las partidarias, pues, de interrumpir voluntariamente su 
embarazo. Sin embargo..., porque en esta cuestión tenemos..., todos somos conscien-
tes que hay una parte de la sociedad que moralmente no acepta esta interrupción, 
pero los poderes públicos se han encargado de que esta moral no influya en el de-
recho de las mujeres a decidir si interrumpen o no; en el derecho a decidir sobre su 
propio cuerpo; en la autogestión de su propio cuerpo.

Sin embargo, esta opción se les está negando a otros colectivos de mujeres, como 
son las trabajadoras sexuales voluntarias, o como las mujeres que ayudan a otras mu-
jeres a ser madres mediante la gestación subrogada altruista. Que, además, en muchos 
casos, se las deshumaniza a ellas y a sus bebés, con términos que no voy a repetir.

Me gustaría que, igual que ha ocurrido con el debate de la interrupción volun-
taria del embarazo, del aborto, se deje esta deriva conservadora y antiliberal que 
se está..., ¿no?, que parece que algunos han asumido, respecto al tema de la prosti-
tución y de la gestación subrogada, porque la mujer no se ha sacudido la tutela del 
varón para asumir la tutela de otras mujeres. Y porque la humanidad no progresará 
mientras algunos sigan emperrados en conservar y perpetuar la moral de los siglos 
XIX y XX.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Marta Ribas.
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Marta Ribas Frías

Gràcies. Evidentment, les dones tenim dret a decidir lliurement sobre el nostre 
cos i sobre la maternitat o no maternitat; és així, i a més ho estableixen les lleis. 
I, per tant, les administracions públiques han d’assegurar que tenim tota la infor-
mació per poder decidir, informades i amb l’assessorament pertinent; això s’ha de 
garantir. I, per tant, és totalment contradictori que s’estigués derivant dones des dels 
serveis socials –sigui des dels serveis socials bàsics municipals o sigui des d’altres 
vies, des de Salut o des de la que calgui– a una entitat que el seu fet d’existir prin-
cipal és, precisament, negar el dret de les dones a decidir lliurement sobre el seu 
propi cos.

Estem d’acord, per tant, amb aquesta proposta de resolució i hi votarem a favor. No 
me’n puc estar, però, de fer –d’una banda– una correcció d’una informació que apareix 
en aquesta resolució, i posar de manifest una contradicció; una correcció: l’Ajuntament 
de Barcelona va trencar el vincle amb la Fundació Provida, l’any 2017; no va prorrogar 
el contracte que hi havia vigent en aquell moment, per molt que ho hagi explicat en el 
text, no?, la informació dona a entendre que es mantenia i no és així.

I una contradicció: en aquest cas, del Grup Socialista, al novembre de 2018 es va 
aprovar una moció al Ple de l’Ajuntament de Barcelona, una moció de la CUP, per 
fer un informe sobre la situació d’aquestes derivacions. I per tant, si de cas, aquest 
informe no sé si ja ha estat elaborat i publicat; però precisament podia posar de 
manifest, doncs, que això ja no s’estava fent. Però aquella moció es va aprovar amb 
l’abstenció –o vaja– tot i l’abstenció del Grup Socialista, precisament.

Bé, sigui com sigui, ens felicitem, el bo i millor és que avui, això s’aprovi per 
unanimitat, perquè la realitat és que la derivació, però especialment les subvencions 
públiques que s’estan lliurant per fer aquest tipus de tasques en aquesta entitat, tas-
ques contra el dret lliure de les dones a decidir sobre el seu propi cos, provenen –se-
gons les mateixes dades de Provida– de la Generalitat, Departament d’Afers Socials, 
provenen del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales i provenen de la Diputació 
de Barcelona, per exemple.

Per tant, totes les administracions, de colors diversos, el 2017, estaven aportant 
subvencions a aquesta entitat per a aquests objectius, d’assessorament a noies joves 
que quedaven embarassades, precisament, una entitat que el que intenta és que no 
avortin o que no decideixin, no puguin decidir lliurement avortar. Està bé que tots 
i totes plegades, doncs, rectifiquem respecte a posicionament que hi hagi hagut en 
aquest tema, errors que hi hagi hagut en aquest tema, que avui s’aprovi això per 
unanimitat; però sobretot, estaria molt bé que es compleixi i deixem de derivar cap 
a aquesta entitat cap cas. I evidentment, de subvencionar-la amb diners públics per 
fer allò que és contrari a les lleis del nostre país.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, presidenta. No és l’objecte d’aquesta proposta de resolució; però sens 
dubte que ens toca aprofundir el màxim que puguem i amb la màxima cura i rigor, 
debat sobre la prostitució i sobre l’anomenada gestació subrogada; ho necessitem.

Ho necessitem, perquè és una discussió que està molt oberta a la societat i és 
una discussió –i ho diem amb tot tipus de respecte– que, en molts moments, s’està 
vivint amb una confrontació que no permet anar al rerefons de moltes qüestions. 
I, per tant, com abans millor també, que, en aquesta seu parlamentària, puguem te-
nir aquests dos debats, com em sembla que ja s’està donant al conjunt de la societat 
d’una manera molt intensa en alguns sectors.

Les dues qüestions que, de facto, són el fons d’aquesta proposta de resolució, la 
interrupció voluntària de l’embaràs i el que hauria de ser la gratuïtat en un centre de 
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salut del sistema públic –demà tenim comissió de salut i per tant, no serà en aquesta 
comissió que ens referirem– i el tema nuclear: la derivació que es fa, en ocasions, 
sobre dones embarassades o que no són embarassades, a entitats que coneixem per-
fectament que són contràries al dret a l’embaràs.

Mirin, sobre el punt segon: nosaltres agraïm totes les propostes de resolució, i a 
més, som conscients que es van presentar el desembre del 2018; però sobre el punt 
segon, ens atreviríem a dir que ja està aprovat al Ple del Parlament, en una moció de 
7 de març del 2019 d’aquest any, a instàncies del nostre subgrup parlamentari. Però 
aprofitem això –traslladar que està aprovat– pel que fa al punt segon únicament..., 
per fer avinent que nosaltres coneixem el que és un dels subpunts, el punt 10, que fa 
referència a que, «en el termini de trenta dies es presentarà a la Comissió d’Igualtat 
de les Persones un informe detallat sobre totes les subvencions públiques atorgades 
per la Generalitat de Catalunya a organitzacions fonamentalistes...», i diem, com 
Provida Cataluña, «que neguen el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos».

Que nosaltres coneguem –i ens podem equivocar– encara no s’ha traslladat i per 
tant, encara no s’ha fet efectiu. I per tant, allò que aprovem al Ple, hauria d’haver 
estat fet efectiu i hauríem d’haver tingut aquest trasllat. I la importància, a més, per-
què puguem conèixer quines són les subvencions i si a dia d’avui continuem o no 
continuem tenint subvencions.

I, en segon lloc, felicitem perquè s’hagi pogut arribar a un acord quant a acceptar 
l’esmena, però fins i tot nosaltres anàvem a proposar una esmena in voce, que pogués 
ser, a més, preacordada pel grup proposant i pels dos grups que esmenaven, perquè 
pensem que és molt més acurada la referència dels drets sexuals i reproductius, però 
a la vegada em sembla interessant que constés la qüestió expressa de l’avortament; 
perquè ningú dubtés que, del que estàvem parlant era dels drets sexuals i reproduc-
tius en el seu conjunt; però també la d’específic.

En tot cas, ja no demanarem aquesta esmena in voce, perquè de les intervencions 
que hi ha hagut, ha deixat clar que també estàvem parlant de l’avortament, i votarem 
el conjunt de la proposta de resolució i a l’esmena incorporada.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per defensar, per posicionar-se sobre les esmenes presen-
tades, té la paraula el diputat Raúl Moreno, del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè jo crec que tots els grups han expres-
sat –diguem-ne– la seva conformitat amb el contingut de la proposta de resolució. 
És cert, com deia el diputat Vidal Aragonés, que hi ha un punt que ja s’havia apro-
vat, o s’ha aprovat durant aquest any al Ple del Parlament; i és veritat, també, que 
aquesta proposta de resolució és de desembre de l’any 2018.

Per tant, és igual, el que és important és saber si s’està complint o no s’està com-
plint i no està de més, en tot cas, que tornem a aquest tema i exigir –en aquest cas al 
Govern de la Generalitat– que ens confirmi que, efectivament, allò que ha aprovat 
aquest Parlament, no s’està portant a terme i que no s’està tenint relacions contrac-
tuals o s’han donat subvencions a aquestes entitats com la Fundació Provida o d’al-
tres entitats antiavortament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Saloua Laouaji Faridi demana per parlar.) Sí, diputada 
Laouaji, per què demana la paraula?

Saloua Laouaji Faridi

Només en referència al que comentava el company a dalt, sí que és veritat, que 
hem de fer un debat de fons; l’única cosa que a mi em preocupa, que quan parlin 
dels drets sexuals i reproductius, que fem referència al tema de la prostitució, per-
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què hem d’agafar molt amb compte que, encara en molts països les dones que..., 
diguem-ne, que manifesten aquest dret, estan acusades de prostitutes. M’entens? 
I estan marginalitzades i tal i qual; per això, hem d’agafar molt això amb compte i 
hem de ser curosos a no associar aquest tema, diguem-ne, perquè allò altre, ja tam-
bé és un altre debat.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució amb el punt número 3, 

amb l’acceptació de l’esmena presentada pels grups Republicà i grup de Junts per 
Catalunya.

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor?
Vint vots a favor, de tots els grups parlamentaris presents a la sessió de la co-

missió.

Proposta de resolució sobre la reversió de les tarifes de finançament 
afectades per les retallades en els serveis d’atenció i suport a les 
persones amb discapacitat

250-00551/12

Passem a l’últim punt de l’ordre del dia a debat, que és la Proposta de resolu-
ció sobre la reversió de les tarifes de finançament afectades per les retallades en 
els serveis d’atenció i suport a les persones amb discapacitat. Presentat pel Grup 
de Catalunya en Comú Podem; per defensar aquest punt, té la paraula la diputada 
Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Bé, també en aquest cas és una resolució del desembre pas-
sat. En aquell moment, les organitzacions i entitats sense ànim de lucre del Tercer 
Sector dedicades a atenció i suport a les persones amb discapacitat; amb discapaci-
tat intel·lectual, física, paràlisi cerebral, pluridiscapacitat, problemes de salut mental 
i també l’àmbit de l’atenció precoç, signaven i feien públic un manifest en què, bé..., 
es queixaven, no?, denunciaven que, des de l’any 2009 hi ha una congelació, inicial-
ment, de la tarifa, de les tarifes que la Generalitat paga, finança als serveis d’aques-
tes persones; però després retallada posterior.

En aquest manifest ens instaven, doncs, a moure’ns i a comprometre’ns, també, amb 
aquest sector de l’atenció a les persones. I amb la problemàtica laboral, també, d’aquest 
sector, vull dir, tant l’afectació en el mateix servei, en la qualitat del servei, com, evi-
dentment, en les condicions laborals. Ens explicaven, reunits amb ells, que no només 
és l’efecte de la congelació i retallada de les tarifes, sinó que, evidentment, durant deu 
anys el preu, el cost de la vida s’ha incrementat.

I per tant, el cost d’aquests serveis s’ha incrementat, almenys, en un 10 per cent. 
I que havien traslladat aquesta queixa, de forma reiterada, i per múltiples vies, i no 
havien obtingut resposta satisfactòria fins al moment. 

A data d’avui, nosaltres no tenim cap notícia que hi hagi hagut cap modificació 
en les tarifes que es paguen a aquest servei. I, per tant, entenem que és plenament vi-
gent l’acord que proposem, que és bàsicament d’actualització i increment d’aquestes 
tarifes per recuperar el poder adquisitiu perdut; garantir les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores d’aquest sector i, evidentment, la sostenibilitat i qualitat 
d’aquests serveis.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que hi ha esmenes presentades per part del Grup 
Parlamentari Republicà i Junts per Catalunya, per defensar les esmenes per part del 
Grup Republicà, té la paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí; moltes gràcies, presidenta. Nosaltres volem mostrar el nostre suport o, d’al-
guna manera, que estem d’acord amb el contingut d’aquesta proposta de resolució. 
I tot i així, vam fer una esmena. Una esmena en que introduíem només una paraula, 
que era la paraula «progressivament». És a dir, que s’actualitzi, que s’incrementin 
aquestes tarifes, però que es faci progressivament.

En principi, se’ns ha comunicat que aquesta esmena no ha estat acceptada i per 
tant, vaig a posicionar-me en aquest context. Deia que estàvem d’acord amb la pro-
posta de resolució i amb el contingut. I que estem treballant en aquest tema; de fet, 
ja fa molt de temps; de fet és feina del departament, no?, estar en contacte amb les 
entitats, amb el sector.

I en aquest cas, fa temps que s’està en contacte, s’està treballant amb el sector de 
persones amb discapacitat, amb els representants, també, de la Confederació..., per 
tal d’abordar aquest increment de les tarifes, que és necessari, i de dotar-nos d’un 
millor sistema tarifari, de les modalitats de suport dels diferents serveis. A la vega-
da que abordar, també, un tractament específic per a la pluridiscapacitat. Tot això és 
en el que s’està treballant. S’està treballant; però per treballar, per fer-ho real, es ne-
cessiten unes eines. L’objectiu de poder, no?, treballar i arribar a uns acords d’aquest 
increment, era sobretot revertir els ajustaments que hi havia hagut, al voltant de l’any 
2012, i fer-ho de forma progressiva.

I deia: «fer-ho de forma progressiva, en el marc 2019-2022». I deia: «però per fer-
ho real, fan falta unes eines»; i, efectivament, aquestes eines són pressupostos; aques-
tes eines són les dotacions pressupostàries necessàries per tal de fer efectius aquests 
increments, aquesta actualització i tot aquest treball de donar resposta a les demandes 
del sector que, òbviament, són legítimes; les compartim, i per tant, se’ls ha de donar 
resposta. Però dic que fan falta unes eines, com són els pressupostos; aquest any 2019 
no hi ha hagut pressupostos a la Generalitat, per tant, encara estem treballant amb 
uns pressupostos prorrogats del 2017.

I ara sí que s’està treballant amb els pressupostos de l’any vinent, per això par-
lem de progressivitat, perquè o som capaços de dotar-nos de les eines i som capa-
ços d’agendar i calendaritzar aquesta recuperació i ens dotem de les eines per fer-ho 
possible, o no serà possible. I per tant, apel·lem a la responsabilitat de tots els grups 
parlamentaris, no només de demanar allò que creuen que és necessari; que és urgent 
–si m’ho permeten dir d’aquesta manera–, perquè nosaltres també ho compartim, 
però amb això no n’hi ha prou.

Hem de fer, després, aquella feina i aquells passos que ens facin complir tot el 
compromís per part dels grups que donem suport al Govern, tot el compromís en 
nom del Govern i així els ho transmeto; però necessitem de les eines per després 
poder complir aquestes propostes de resolució. Nosaltres enteníem que afegint «pro-
gressivament» ens dotàvem del realisme necessari, perquè aquests increments de ta-
rifes i aquesta adaptació a les necessitats actuals i aquestes reclamacions que fan el 
sector, es pugui fer, doncs, de la manera que creiem que sigui real de fer.

Si no s’accepta aquesta esmena, nosaltres ens abstindrem; em sap greu no vo-
tar-hi a favor, perquè precisament és una feina que s’està treballant i que s’està tre-
ballant per fer-la real i no només que quedi en un paper mullat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per posicionar-se per les esmenes presentades, per part 
del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Saloua Laouaji.
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Saloua Laouaji Faridi

Moltes gràcies, presidenta. Evidentment, com ha dit la companya abans, a nosal-
tres també ens hauria agradat, diguem-ne, votar a favor, perquè bàsicament sabem i 
sabem entre tots, on està el problema; que el problema de base està lligat al tema del 
pressupost, que és en aquest moment que també és una responsabilitat de tothom. El 
tema dels sectors de la discapacitat sabem perfectament que està en la prioritat de 
l’agenda del Govern, que hi ha moltes converses, molt espai de diàleg, molta nego-
ciació amb relació al tema.

Es comparteix perfectament que, evidentment, pels canvis, per la pujada del ni-
vell de vida i tot el que està aplegant el tema, és necessari un increment i aquest 
increment s’ha d’actualitzar. L’única cosa, ja sabem el hàndicap on està; on està, di-
guem-ne, i com, diguem-ne..., això no és una solució immediata. I per això apel·lem 
a la comprensió i que hi hagi aquesta possibilitat que, saben perfectament que l’in-
crement serà progressiu. I això és un compromís.

Ens sap greu que no va haver-hi comprensió en aquest nivell i llavors, la nostra 
posició en cas que no, que també ens abstindrem.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per 
defensar la posició, té la paraula la diputada Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Muchas gracias, presidenta. Vaya por delante que, nuestro grupo parlamentario 
dará soporte a esta propuesta de resolución, porque bueno, hemos presentado tam-
bién otras propuestas de resolución en la misma línea, y como comentábamos, esta 
propuesta se presentó en el mes de diciembre, ha pasado casi un año y bueno, y se 
ha quedado atascada en el cúmulo de propuestas, del retraso de esta comisión.

Solamente un par de comentarios: nos parece que esta propuesta es ambiciosa, 
pero a la vez, es muy difusa, porque claro, está hablando de ajustar las tarifas de 
los dispositivos de atención y soporte de discapacidad intelectual, física, problemas 
de salud mental, parálisis cerebral y pluridiscapacidad. Y, realmente, parecería un 
brindis al sol por lo difusa, si no fuera verdad que hace falta mejorar las necesida-
des de más, pero de todo; mejorar de todos..., la atención a todos estos colectivos.

Y lo que tendría que diferenciar a las sociedades avanzadas, tendría que ser no 
sólo el grado de desarrollo tecnológico, sino también el grado de soporte a las per-
sonas que más lo necesitan. 

Un segundo comentario, al hilo de la esmena que han presentado los partidos del 
Govern, es mencionar, pues..., unos titulares que han aparecido recientemente. Y es, 
primero: la Generalitat regó con 10 millones de publicidad a medios independentistas; 
segundo titular: la Generalitat se gasta en pleno proceso soberanista, 311 millones de 
euros en dinero público, en TV3; tercer titular: la Generalitat se gasta 69 millones, en 
dos años, en internacionalizar el procés.

Me dirían que son antiguos, porque son del año pasado; pero uno, del mes pasa-
do: el Govern indepe gastó 160 millones en propaganda, mientras aplicaba recortes. 
Pequeño detalle, se ha argumentado algo de las prórrogas presupuestarias, que no 
permiten mejorar, bla, bla, bla..., las necesidades de las personas con discapacidad. 
Las prórrogas presupuestarias no impidieron que las partidas destinadas a publici-
dad institucional se hayan disparado desde 2012; mientras se ha mantenido el tije-
retazo en ámbitos sociales. Señora Marta Vilalta, compañera diputada de Esquerra 
Republicana, han presentado la esmena de que la financiación se ajuste progressiva-
ment para los dispositivos encargados de hacer atención y soporte a la discapacidad, 
pero oiga, el dinero per fer procés se lo han gastado a chorro, no se lo han gastado 
progresivamente.
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Progresivamente para discapacidad, a chorro, para fer procés. Entonces, esta es 
la manera que este Gobierno está priorizando los intereses, dejando en un segun-
do plano las políticas sociales y de soporte a los colectivos que más lo necesitan. 
Nuestro grupo dará apoyo a esta propuesta de resolución.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem recolzament a aquesta proposta de re-
solució; no només és un tema que afecta el sector de la discapacitat; també afecta 
el sector de la dependència. Des de la congelació de tarifes, és un tema que, des de 
l’any 2009 es va produir, i que els governs successius no han canviat ni han millorat; 
amb o sense pressupostos. No ho han volgut fer; no s’està fent.

Ens consta que s’està treballant i, fruit d’aquest treball, sabem que no hi haurà 
modificacions, que això és el que s’ha traslladat al col·lectiu i al sector. Bé, clar..., 
dir que és una qüestió de falta de pressupostos: home, sí, els pressupostos ajudarien 
a poder fer-ho, progressivament o de cop; si no tenim pressupostos aquest any 2019 
és perquè ni tan sols els van presentar. Ja està, és que..., i això és del desembre de 
2018, eh? Aquest any 2019, si tan importants són els pressupostos, els podrien haver 
presentat.

I després, reclamen responsabilitat als grups de l’oposició; la mateixa respon-
sabilitat que els vam reclamar, quan vam dir que no als 2.200 milions d’euros dels 
pressupostos generals de l’Estat, que ens han portat on estem en aquests moments. 
Per tant, deixin de donar lliçons o recomanacions de responsabilitat. I si són veri-
tablement responsables, presentin al Parlament de Catalunya uns pressupostos per 
solucionar aquestes situacions.

Els que haurien d’haver presentat aquest any, que no ho han fet; i per tant, la res-
ponsabilitat en aquells moments, doncs, va quedar a l’aire; no se sap on estava, la 
responsabilitat. Però esperem que presentin uns nous pressupostos aquest any i que 
tinguin una majoria parlamentària a la qual puguin convèncer que aquests són els 
millors pressupostos possibles.

I veurem si realment estan les tarifes, perquè si no estan les tarifes, ja l’excusa no 
seran els pressupostos. Ho dic perquè clar, els pressupostos..., sí, pressupostos per fer 
què? Perquè el poc que sabem, de les grans partides, dels pressupostos que vostès 
volen presentar, és que canvis, canvis..., molt pocs. I en partides socials, molt pocs. 
Vostès recuperaran la inversió de 606 euros, que s’inverteix de menys per ciutadà, a 
Catalunya, en comparació amb l’any 2009? Perquè estem invertint 606 euros menys 
en educació, salut i serveis socials, dels que s’invertien l’any 2009, abans de la crisi: 
Informe de directores y gerentes. Servicios sociales, septiembre 2019.

Per tant, jo, si veig aquests pressupostos, encara em podré plantejar que tindrem 
solucions, però primer, els haig de veure. I experiència en tenim que, possiblement, 
a lo mejor ni aparecen. I segon: si apareixen, doncs, ja veurem si les partides són 
suficients per solucionar aquest i molts altres problemes que tenim.

Gràcies.

La presidenta

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

Vidal Aragonés Chicharro

No forma part de l’objecte directe d’aquesta proposta de resolució, però nosaltres 
no voldríem oblidar-nos del que considerem que és l’element causant del que avui 
estem discutint: és un tema de model de gestió; si estiguéssim parlant d’un model de 
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gestió cent per cent públic, no tindríem o no hauríem de tenir el debat que ara estem 
tenint. En podríem tenir un altre, eh? Això no significa que ho tinguem tot garantit.

Amb això no volem traslladar, tampoc, les responsabilitats a les entitats del tercer 
sector que gestionen, no, no estem dient això. Sobre això concret, evidentment, hi  
ha uns o unes responsables polítics o polítiques que són qui no està actualitzant o no ha  
actualitzat les tarifes. Nosaltres votarem a favor, en primer lloc, perquè evidentment, 
el que es demana ens sembla molt de mínims; però molt necessari, alhora, que és 
actualitzar tarifes –ho diu expressament l’acord: «recuperar el poder adquisitiu des 
del 2009.» I, per tant, uns termes molt clars de la significació de l’acord d’aquesta 
proposta de resolució. I, amb una diferenciació, però no sobre el que es demana, 
sinó pels efectes: per suposat que, per millorar les condicions laborals és condició 
necessària millorar les tarifes, sinó, és impossible. Però no ens volem oblidar, també, 
que el fet de millorar tarifes no sempre va acompanyat, o no sempre ve a significar 
una millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores. Encara 
i així, evidentment, ens quedem amb la primera part, que és que per millorar tam-
bé aquestes condicions laborals, que és la segona realitat del sector, necessitem que 
s’augmentin les tarifes.

I és per tot això, que hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar-se de les esmenes presentades, té la pa-
raula el Grup de Catalunya en Comú Podem, la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Primer, un aclariment: aquesta no és una proposta difusa, és 
molt, molt concreta; és actualització de les tarifes de finançament, ja està..., actua-
lització per incrementar-se les tarifes. Respecte a l’esmena, s’ha dit, no l’acceptem; 
no l’acceptem, per què?, perquè una..., i a més, els reclamo, a Esquerra Republicana 
i Junts per Catalunya, que es plantegin revisar la seva intenció de vot.

Els explico, senyora Vilalta: el text original no nega que puguin pactar amb el 
sector una recuperació progressiva; simplement, diu que l’actualització ha de ser 
d’increment, i això no nega que ho facin; però com ho han de fer, que és pactant amb 
el sector. De fet, no estem posant ni data (la diputada riu) a la proposta de l’acord. 
Per tant, no rebaixem per res que l’acord ha de ser d’increment, d’actualització per 
un increment.

Nosaltres, el que no voldríem, però, és que la introducció de la paraula «progres-
sivament» es pugui utilitzar com a excusa per no acabar fent aquest increment. Si 
tenir el màxim de realisme vol dir, hi ha d’haver les eines, hi ha d’haver el pressu-
post, si li serveix: plenament d’acord, per part del nostre grup parlamentari ja s’ha 
dit, pressupostos l’any 2019, no hi han estat, perquè el Govern no els ha presentat; 
presentin-los.

Presentin-los i ens felicitarem moltíssim, nosaltres, que aquesta sigui una de les 
múltiples retallades que cal revertir, en els pressupostos per al 2020. És, crec, com-
petència seva, o responsabilitat del seu Govern, però especialment del seu partit, 
d’Esquerra Republicana, que aquesta vegada sí, presentin uns pressupostos i que ens 
demostrin, doncs, que realment aquesta és una de les retallades a revertir per a l’any 
2020, que estaria inclosa en els pressupostos. I ens en felicitarem, que es complei-
xi al final, el que estem aprovant, tot i la seva abstenció avui, en aquesta comissió.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. (Marta Vilalta i Torres demana per parlar.) Sí, senyora 
Vialta, per què demana la paraula?

Marta Vilalta i Torres

Perquè he tingut diverses al·lusions, directament.
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La presidenta

Trenta segons.

Marta Vilalta i Torres

Molt ràpid: que no pateixin, els pressupostos per a l’any 2020 es presentaran, 
es debatran i així ja hi estan al corrent, perquè crec que s’ha parlat ja, amb tots els 
grups parlamentaris. I un segon aclariment: nosaltres ens abstenim, perquè preci-
sament una abstenció facilita l’aprovació d’aquesta proposta de resolució; perquè ja 
hem dit que estàvem d’acord i que, en tot cas, ho estem treballant juntament amb el 
sector i que ho treballarem progressivament.

Perquè una altra manera, serà impossible. 
Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
Passarem a la votació de la proposta de resolució, tal com estava redactada ini-

cialment, atès que no s’ha acceptat l’esmena presentada.
Per tant, vots a favor?
Deu vots a favor; dels grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per 

Avançar, CUP - Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem.
Abstencions?
Deu abstencions, dels grups parlamentaris Republicà i Junts per Catalunya.
Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
Atès que no hi ha més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia.
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