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Sessió 17 de la CTASF

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

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

Ferran Roquer i Padrosa, del secretari, Martí Pachamé Barrera, i de 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, Carmen de Rivera i Pla, Blanca Vic-

toria Navarro Pacheco, Alfonso Sánchez Fisac i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel G. P. de 

Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Anna Geli i España, Saloua Laouaji Faridi i Mònica Sales de la 

Cruz, 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; Pol Gibert Horcas i Raúl More-

no Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández i Marta Ri-

bas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la 

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

Popular de Catalunya.

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

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

1.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i els infor-

mes relatius a l’impacte social de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 

(tram. 311-00056/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-

tanciació (text presentat: BOPC 17, 36).

1.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els serveis d’atenció 

integral a les víctimes de discriminació o violència per raons d’orientació sexual i d’identitat 

o expressió de gènere (tram. 311-00057/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 37).

1.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del res-

pecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els 

plans d’acció tutorial i els reglaments de convivència (tram. 311-00058/12). Noemí de la Ca-

lle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 37).

1.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la introducció del res-

pecte a la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i els models de família en els cen-

tres d’educació d’adults (tram. 311-00059/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamenta ri 

de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 38).

1.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les inves-

tigacions amb relació a les persones LGBTI (tram. 311-00061/12). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 39).

1.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions impulsades 

per a donar suport als adolescents i els joves LGBTI que han marxat de casa per maltrac-

taments físics o psicològics (tram. 311-00066/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 42).

1.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a evitar 

la discriminació de les persones LGBTI a les residències de gent gran (tram. 311-00067/12). 

Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 17, 42).

1.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adopta-

des perquè les víctimes de violència per raons d’orientació sexual i d’identitat o expressió 

de gènere denunciïn els fets (tram. 311-00068/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 43).

1.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures promogu-

des perquè les empreses desenvolupin plans d’igualtat i no discriminació de les persones 

LGBTI (tram. 311-00070/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 17, 44).
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1.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impuls d’un distintiu 

per a les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat i no discriminació de les persones 

LGBTI (tram. 311-00071/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 17, 44).

1.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions per a pro-

moure la inserció laboral de les persones transgènere (tram. 311-00072/12). Noemí de la Ca-

lle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 45).

1.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a fer 

front al sensellarisme el 2017 (tram. 311-00080/12). Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 17, 49).

1.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa 

d’algun pla d’emergència per a atendre les persones sense llar durant els dies de baixes 

temperatures (tram. 311-00100/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 39).

1.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’algun 

protocol d’actuació per a garantir el recer i la seguretat de les persones sense llar davant 

les baixes temperatures (tram. 311-00101/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 39).

1.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres depen-

dents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que han aplicat el Pro-

tocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat 

(tram. 311-00086/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 21, 28).

1.16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres depen-

dents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que han aplicat el Protocol de prevenció 

i actuació davant les situacions de violència i els que no l’han aplicat (tram. 311-00089/12). 

Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 21, 30).

1.17. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de situa-

cions de violència als centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència el 2017 (tram. 311-00087/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 29).

1.18. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de situa-

cions de violència als centres dependents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona el 

2017 (tram. 311-00090/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 31).

1.19. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres depen-

dents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que tenen seguretat 

privada i sobre qui n’assumeix el cost (tram. 311-00088/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 30).

1.20. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els centres depen-

dents del Consorci de Serveis Socials de Barcelona que tenen seguretat privada i sobre qui 

n’assumeix el cost (tram. 311-00091/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 21, 32).

1.21. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

i recursos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència que es destinen 

als menors estrangers no acompanyats (tram. 311-00106/12). Marta Ribas Frías, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 20).

1.22. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 

estrangers no acompanyats que esperen plaça als centres de la Direcció General d’Atenció 

a la Infància i l’Adolescència (tram. 311-00107/12). Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 20).

1.23. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions en 

què es troben els menors estrangers no acompanyats que esperen plaça als centres de la 
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Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (tram. 311-00108/12). Marta Ribas 

Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: 

BOPC 29, 21).

1.24. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el programa socioedu-

catiu dels centres residencials de menors estrangers no acompanyats (tram. 311-00987/12). 

Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 295, 88).

1.25. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’educadors 

d’acompanyament assignats als menors estrangers no acompanyats (tram. 311-00988/12). 

Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 295, 89).

1.26. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’integració 

a les comunitats locals on hi ha centres de menors estrangers no acompanyats (tram. 311-

00989/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 295, 89).

1.27. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats que gesti-

onen els centres residencials de menors estrangers no acompanyats (tram. 311-00990/12). 

Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació 

(text presentat: BOPC 295, 90).

1.28. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’avaluació que s’apli-

ca a les entitats que gestionen els centres residencials de menors estrangers no acompa-

nyats (tram. 311-00991/12). Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Substanciació (text presentat: BOPC 295, 90).

1.29. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

en els centres residencials d’acció educativa a cada comarca (tram. 311-00275/12). Blanca 

Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presen-

tat: BOPC 48, 33).

1.30. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de me-

nors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a cada comarca 

(tram. 311-00274/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 32).

1.31. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors es-

trangers no acompanyats que han arribat del 2017 ençà (tram. 311-00331/12). Elisabeth Valen-

cia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 34).

1.32. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de me-

nors estrangers no acompanyats que hi ha als centres que depenen de la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (tram. 311-00332/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 35).

1.33. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 

estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família ex-

tensa (tram. 311-00333/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 35).

1.34. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 

estrangers no acompanyats que van arribar el 2017 als quals s’ha assignat una família alie-

na (tram. 311-00334/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 56, 36).

1.35. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 

estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família ex-

tensa (tram. 311-00335/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 56, 36).

1.36. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de menors 

estrangers no acompanyats que han arribat el 2018 als quals s’ha assignat una família alie-

na (tram. 311-00336/12). Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 56, 37).
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1.37. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la justificació del rit-

me d’execució de les transferències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 

novembre del 2017 (tram. 311-00243/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 48, 13).

1.38. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament pú-

blic dels centres d’atenció a la gent gran entre els anys 2012 i 2017 (tram. 311-00121/12). 

Noe mí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 29, 28).

1.39. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost mitjà d’una 

plaça residencial ocupada en règim de col·laboració i el d’una plaça diürna entre els anys 

2012 i 2017 (tram. 311-00122/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 28).

1.40. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost assig-

nat a la construcció de la nova residència de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 

311-00233/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Subs tanciació (text presentat: BOPC 39, 38).

1.41. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de cons-

truir una nova residència per a gent gran a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 

311-00236/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 39, 40).

1.42. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla estratègic pre-

vist a l’Alt Penedès amb relació a l’activitat sociosanitària i residencial per a la gent gran 

(tram. 311-00240/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 42).

1.43. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la contractació de 

places residencials i sociosanitàries al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca 

del Penedès (Alt Penedès) (tram. 311-00234/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 39).

1.44. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pla de desenvo-

lupament del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) 

(tram. 311-00235/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 40).

1.45. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

sociosanitàries del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Pe-

nedès), reconvertides en places residencials (tram. 311-00237/12). Blanca Victoria Navarro 

Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 41).

1.46. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de re-

convertir places sociosanitàries en places residencials al Centre Sociosanitari Ricard For-

tuny, de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (tram. 311-00238/12). Blanca Victoria Navarro 

Pache co, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 41).

1.47. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fusió del Centre 

Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Penedès, amb el consorci creat pels hospi-

tals generals de Vilanova i la Geltrú i el Garraf (tram. 311-00239/12). Blanca Victoria Navarro 

Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 42).

1.48. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions amb la 

gerència i el comitè d’empresa del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, de Vilafranca del Pe-

nedès (tram. 311-00241/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 43).

1.49. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pla-

ces públiques de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017 (tram. 311-00124/12). 

Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 29, 29).

1.50. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pla-

ces concertades de residència per a gent gran entre el 2011 i el 2017 (tram. 311-00125/12). 
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Noe mí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 29, 30).

1.51. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

públiques de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 

Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017 (tram. 311-00126/12). Noemí de la 

Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 30).

1.52. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pla-

ces concertades de residència per a gent gran a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant 

Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet entre el 2011 i el 2017 (tram. 311-00127/12). 

Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 29, 31).

1.53. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

públiques de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017 (tram. 311-

00128/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 29, 31).

1.54. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

concertades de residència per a gent gran al Baix Llobregat entre el 2011 i el 2017 (tram. 

311-00129/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 29, 32).

1.55. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pro-

fessionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran (tram. 

311-00130/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 29, 32).

1.56. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

concertades de centres oberts a cada província (tram. 311-00131/12). Noemí de la Calle 

Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 33).

1.57. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

concertades de centres oberts a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs 

i Santa Coloma de Gramenet (tram. 311-00132/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 33).

1.58. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

concertades de centres oberts al Baix Llobregat (tram. 311-00133/12). Noemí de la Calle 

Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 34).

1.59. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de pro-

fessionals que treballen en cadascuna de les residències públiques per a gent gran (tram. 

311-00146/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 29, 42).

1.60. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de resi-

dents que hi ha en cada residència pública (tram. 311-00147/12). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 42).

1.61. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per 

a residències de grans dependents a cada província (tram. 311-00134/12). Noemí de la Ca-

lle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 34).

1.62. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per 

a residències de grans dependents a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de 

Besòs i Santa Coloma de Gramenet (tram. 311-00135/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 35).

1.63. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la llista d’espera per 

a residències de grans dependents al Baix Llobregat (tram. 311-00136/12). Noemí de la Ca-

lle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 35).

1.64. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

disponibles per a persones amb discapacitat als centres residencials del Baix Llobregat 

(tram. 311-00206/12). Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 39, 21).
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1.65. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de places 

disponibles per a persones amb discapacitat als pisos tutelats del Baix Llobregat (tram. 

311-00207/12). Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 39, 22).

1.66. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-

nes en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el 

programa individual d’atenció (tram. 311-00137/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 36).

1.67. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-

nes en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració o el 

programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i 

Santa Coloma de Gramenet (tram. 311-00138/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 36).

1.68. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de per-

sones en situació de dependència que reben les prestacions o que esperen la valoració 

o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat (tram. 311-00139/12). Noemí de la 

Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

29, 37).

1.69. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-

nes en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la 

valoració o el programa individual d’atenció (tram. 311-00140/12). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 38).

1.70. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de per-

sones en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, 

la valoració o el programa individual d’atenció a l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant 

Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (tram. 311-00141/12). Noemí de la Calle Sifré, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 38).

1.71. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-

nes en situació de dependència que han mort mentre esperaven rebre les prestacions, la 

valoració o el programa individual d’atenció al Baix Llobregat (tram. 311-00142/12). Noe-

mí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 29, 39).

1.72. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les presta-

cions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari (tram. 

311-00143/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 29, 40).

1.73. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les presta-

cions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari a l’Hos-

pitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet (tram. 

311-00144/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 29, 40).

1.74. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import de les pres-

tacions per dependència reconegudes que no s’han pagat per defunció del beneficiari al 

Baix Llobregat (tram. 311-00145/12). Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 41).

1.75. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2010 (tram. 311-00225/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 33).

1.76. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2011 (tram. 311-00226/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 34).

1.77. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2012 (tram. 311-00227/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 34).
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1.78. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2013 (tram. 311-00228/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 35).

1.79. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2014 (tram. 311-00229/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 36).

1.80. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2015 (tram. 311-00230/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 36).

1.81. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2016 (tram. 311-00231/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 37).

1.82. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la revisió de les valo-

racions de graus de dependència fetes el 2017 (tram. 311-00232/12). David Mejía Ayra, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 39, 38).

1.83. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inserció sociola-

boral dels venedors ambulants no autoritzats (tram. 311-00534/12). Yolanda López Fernán-

dez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: 

BOPC 149, 203).

1.84. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d’ocupació 

per a la inserció sociolaboral dels venedors ambulants no autoritzats (tram. 311-00535/12). 

Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 149, 204).

1.85. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la dotació pressu-

postària per a l’elaboració de plans d’ocupació per a la inserció sociolaboral dels venedors 

ambulants (tram. 311-00536/12). Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 149, 204).

1.86. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions mantin-

gudes amb totes les parts a propòsit dels llocs de treball afectats pel tancament de la base 

de Ryanair a Girona (tram. 311-01152/12). Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 27).

1.87. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos i els pro-

grames de gestió pública per a les dones en situació d’alt risc social que no vulguin inter-

rompre l’embaràs (tram. 311-00695/12). Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 190, 150).

1.88. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos pressu-

postaris executats que ha destinat a ajuntaments i consells comarcals de Tarragona per a 

finançar programes de control de la natalitat per a dones en situació d’exclusió social (tram. 

311-00696/12). Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 190, 151).

1.89. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de perso-

nes acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa energètica (tram. 311-01121/12). Noemí de la Calle Sifré, junta-

ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presen-

tat: BOPC 423, 18).

1.90. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import del deute 

anual de les persones acollides a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emer-

gència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (tram. 311-01122/12). Noemí de la 

Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 423, 19).

1.91. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adop-

tades per a garantir els subministraments bàsics des de l’aprovació de la Llei 24/2015, de 

mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energè-
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tica (tram. 311-01136/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 26).

1.92. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els tractes amb les 

empreses subministradores d’energia per a signar els acords que regula la Llei 24/2015, de 

mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energè-

tica (tram. 311-01137/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 26).

1.93. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 

relatius al caràcter estructural o conjuntural de les situacions de vulnerabilitat causants de 

pobresa energètica (tram. 311-01123/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 19).

1.94. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i els 

resultats dels estudis i informes relatius a les situacions de vulnerabilitat causants de pobre-

sa energètica (tram. 311-01127/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 21).

1.95. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 

sobre el risc de pobresa referits al 2015 (tram. 311-01128/12). Noemí de la Calle Sifré, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 423, 22).

1.96. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 

sobre el risc de pobresa referits al 2016 (tram. 311-01129/12). Noemí de la Calle Sifré, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 423, 22).

1.97. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 

sobre el risc de pobresa referits al 2017 (tram. 311-01130/12). Noemí de la Calle Sifré, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 423, 23).

1.98. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’estudis 

sobre el risc de pobresa referits al 2018 (tram. 311-01131/12). Noemí de la Calle Sifré, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 423, 23).

1.99. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i els 

resultats del Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 

2015-2016 (tram. 311-01134/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 25).

1.100. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració de plans 

d’acció per a la lluita contra pobresa i per a la inclusió social del 2017 ençà (tram. 311-01135/12). 

Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 423, 25).

1.101. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la durada mitjana de 

les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (tram. 311-01124/12). Noemí 

de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-

tanciació (text presentat: BOPC 423, 20).

1.102. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les franges d’edat 

més afectades per les situacions de vulnerabilitat causants de pobresa energètica (tram. 

311-01125/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 20).

1.103. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’adopció de mesu-

res orientades a franges d’edat concretes amb relació a situacions de vulnerabilitat cau-

sants de pobresa energètica (tram. 311-01126/12). Noemí de la Calle Sifré, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

423, 21).

1.104. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el pressupost des-

tinat anualment al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà (tram. 311-01132/12). 
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Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 24).

1.105. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’execució del pres-

supost destinat al Fons per a la pobresa energètica del 2015 ençà (tram. 311-01133/12). 

Noemí de la Calle Sifré, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Substanciació (text presentat: BOPC 423, 24).

1.106. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes d’arre-

lament per a immigrants en procés de regularització (tram. 311-00148/12). Noemí de la Ca-

lle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 43).

1.107. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions que 

la Inspecció de Treball ha fet als escorxadors de Le Porc Gourmet (tram. 311-00498/12). 

Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 127, 41).

1.108. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’explicació de l’in-

crement d’accidents laborals (tram. 311-00940/12). Yolanda López Fernández, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 280, 55).

2. 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 re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 52; esmenes: BOPC 229, 4).

3. 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; es-

menes: BOPC 264, 10).

4. 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).

5. Proposta de resolució sobre l’establiment de la recontractació dels treballadors dels 

dos restaurants tancats a la platja Llarga de Tarragona com a base de la licitació d’aquests 

espais (tram. 250-00560/12). Yolanda López Fernández, juntament amb un altre diputat del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 

231, 115).

6. Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna (tram. 

250-00587/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 

proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 66; esme-

nes: BOPC 279, 10).

7. Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de Be-

sòs (tram. 250-00612/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 75; 

esmenes: BOPC 279, 10).

La presidenta

Bon dia a tothom. Benvinguts de nou a una nova sessió de l’ordre del dia de la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En primer lloc, algun dels grups ha de comunicar alguna substitució? Sí, dipu-
tada Saloua... 

Saloua Laouaji Faridi

Bon dia. La diputada Anna Geli substituirà la diputada Montse Macià.

La presidenta

Molt bé. Si no hi ha cap més grup que hagi de comunicar cap canvi... (Veus de 
fons.) Sí, diputada...
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Yolanda López Fernández

La diputada Yolanda López substitueix la diputada Marta Ribas.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputada López. 
Doncs, un cop comunicades les substitucions, passaríem primer, com vaig co-

mentar ahir amb un correu, a fer una addició a l’ordre del dia, d’incloure la votació 
de ponència de Llei d’igualtat de tracte i no discriminació per nomenar els membres 
que en formaran part i el diputat/diputada relator/relatora.

Llavors, primer es votaria aquesta addició a l’ordre del dia, i un cop acabi la 
compareixença, de respondre preguntes orals, del conseller, faríem la substanciació 
d’aquest punt, si és que s’aprova aquesta addició.

No sé si algun grup té alguna observació a fer. Si no, passaríem directament a 
la votació d’aquesta addició del punt. No? (Pausa.) Doncs vots a favor de l’addició 
d’aquest punt? 

S’aprova per unanimitat dels membres assistents.
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la substanciació, a respondre 

oralment, de les diferents preguntes en comissió per part del conseller Chakir El 
Homrani. Ho farem en diferents blocs, respondre les preguntes en diferents blocs. 
Són preguntes presentades pels grups de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar 
i Catalunya en Comú Podem. 

Preguntes al Govern sobre la justificació del ritme d’execució de les 
transferències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 
novembre del 2017 i sobre els informes d’arrelament per a immigrants en 
procés de regularització (retirades)

311-00243/12 i 311-00148/12

Primer començaríem... (Noemí de la Calle demana per parlar.) Sí, diputada De 
la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Sí. Por parte Ciudadanos, solicitaríamos retirar las preguntas correspondientes al 
bloque número 22 y al bloque número 40.

La presidenta

D’acord, queda anotat. 

Preguntes acumulades (retirades)
311-00206/12, 311-00207/12 i 311-00225/12 a 311-00232/12   

També en el seu moment van dir que retiraven els de discapacitat del bloc 28 i 
també el bloc 30, de polítiques d’atenció a la gent gran i dependència, que també 
van dir que el retiraven. El bloc 28 i el 30 també ens van informar que es retiraven. 
Per tant, quedaran retirats el bloc 22, el bloc 40, el bloc 28 i el bloc 30 del conjunt 
de preguntes, d’agrupació de preguntes que s’han fet arribar al conjunt de portaveus 
dels grups parlamentaris.

Preguntes al Govern acumulades relatives al col·lectiu LGTBI
311-00056/12 a 311-00059/12, 311-00061/12, 311-00066/12 a 311-00068/12 

i 311-00070/12 a 311-00072/12

Per tant, començarem primer amb les preguntes formulades per part del Grup de 
Ciutadans, dels primers blocs. És un bloc referent a polítiques LGTBI. Atès que hi 
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ha força preguntes en aquest bloc, deixaríem una mica més de temps a la diputada 
del Grup Ciutadans perquè pugui formular les preguntes corresponents al conseller. 
I, quan vostè vulgui, diputada De la Calle, pot començar a formular les preguntes 
del primer bloc, que és el bloc de polítiques LGTBI.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias, presidenta. Hoy hace cinco años de la aprobación 11/2014, de derechos 
del colectivo LGTBI, y precisamente a las doce y media, hoy, se dará una rueda de 
prensa en el Centro LGTBI de Barcelona, un poco, pues, para comentar lo que es el 
estado del despliegue de la ley. 

Nosotros le hicimos preguntas concretas sobre diversos artículos de la ley, sobre 
su despliegue, relativas a estudios, informes relativos al impacto social de la ley, es-
tudios e investigaciones con relación a las personas LGTBI, los servicios de atención 
integral que se han desplegado por el territorio, medidas para promover las denun-
cias tras una agresión, relativas a la diversidad afectiva y sexual, el apoyo a los jó-
venes y adolescentes LGTBI que se han tenido que marchar de casa por un maltrato 
físico o psicológico relacionado con su situación, la discriminación..., para prevenir 
la discriminación de las personas LGTBI en residencias de personas mayores, tam-
bién relativas al ámbito laboral que, bueno, ya las tiene por escrito.

Y, bueno, pues, nos gustaría saber concretamente cada pregunta sobre el desplie-
gue de estas áreas concretas.

La presidenta

Molt bé; moltes gràcies, diputada. És el torn del conseller per respondre aques-
tes preguntes.

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

Sí; gràcies, diputada. Avui, com vostè ha dit, es commemoren els cinc anys de 
l’aprovació de la Llei contra l’homofòbia i l’LGTBIfòbia al nostre país.

Respecte als àmbits dels estudis, vam publicar el 2016, entre 2016 i 2017, un estu-
di que es va realitzar sobre l’impacte del que eren els primers anys de desplegament 
de la llei. A part, el 2019 s’ha publicat un estudi que es diu «Indicant el camí», que 
és una guia d’indicadors claus per a les polítiques públiques LGTBI als ens locals. 

Cada any, també anem treballant conjuntament amb el departament per publi-
car els indicadors de les polítiques públiques LGTBI a Catalunya, amb la memòria 
anual que té el mateix departament. Hem col·laborat amb estudis fets en l’àmbit de 
la inserció laboral, i en diversos àmbits entorn de les millors pràctiques en la gestió 
de la diversitat, el Programa català de protecció de defensors i defensores dels drets 
humans, i continuarem treballant entorn d’aquest àmbit.

Sí que, aprofitant que fa cinc anys de l’aprovació de la llei, i que ja vam con-
vocar..., i un dels desplegaments que s’ha fet de la llei és l’adequació del Consell 
Nacional LGTBI, que contemplava la llei, el que farem és, en la trobada que s’ha 
de fer a l’octubre –el 24 d’octubre, si no em falla la memòria– del Consell Nacional 
LGTBI, aprofitant aquests cinc anys, crear un grup de treball específic per avaluar 
el desplegament d’aquests cinc anys; per concertar entre tots quins són els reptes 
que encara tenim de futur i per continuar treballant tant en el que és l’objectiu de la 
llei, que és assegurar que no es donen situacions de discriminació per a les perso-
nes per la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere... I aprofitarem aquest 
consell nacional de la tardor per constituir aquest grup, que el liderin també totes 
les entitats que formen part del consell nacional que estiguin interessades en aquest 
àmbit.

Respecte a les situacions entorn d’àmbits residencials o àmbit de joves de les 
persones LGTBI. Hem fet un treball molt específic de formació i de sensibilització 
en un global de tretze mil funcionaris i funcionàries, treballadors i treballadores pú-
bliques entorn de l’especificitat i del tractament de les situacions LGTBI, i n’hem fet 
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un d’específic dels treballadors i treballadores de les residències de gent gran de les 
quals fem gestió directa des del departament.

Continuarem amb aquesta ampliació, treballant entorn d’això. També hem com-
partit estudis i bones pràctiques que han fet algunes patronals en el sector de les 
residències de gent gran, de models d’atenció a persones LGTBI a Estats Units, per 
exemple, i continuarem treballant en aquests àmbits i especialment en el que con-
siderem clau, que és l’atenció del personal públic entorn de les situacions que tenen 
en compte... 

També estem treballant amb les entitats de gent gran amb persones LGTBI, en-
torn d’alguns dels reptes que se’ns presenten, com la possibilitat de poder fer pare-
lles de fet per qüestions d’interès o la possibilitat també de treballar específicament 
entorn d’un àmbit que ens preocupa, i crec que ens preocupa a tots i totes, que és 
la solitud de la gent gran, i especialment pel que fa a la teva identitat de gènere o la 
teva orientació sexual. I com saben, fins i tot vam col·laborar per fer una campanya 
específica de gent gran i LGTBI amb escoles de disseny, per anar treballant aquesta 
sensibilització en tots els àmbits.

Respecte a joves que han patit i que abandonen la llar per una qüestió d’identitat 
de gènere i d’orientació..., hem introduït en el reglament, que ara mateix està en si-
tuació d’aprovació, de la renda garantida una excepció per al col·lectiu d’entre divuit 
i vint-i-un anys, que sigui per motius d’abandonament de la llar per motius d’orien-
tació sexual o d’identitat de gènere; perquè sigui un dels àmbits en el qual es pugui 
excepcionar la Llei de renda garantida per a les persones entre divuit i vint-i-un anys, 
que saben que en principi no hi poden entrar, excepte algunes excepcions que plan-
teja la llei i que pots millorar per via de reglament. I continuem treballant de cara a 
assegurar que no es donen situacions de discriminació per la teva orientació o iden-
titat de gènere.

En altres àmbits, també dir que hem fet entorn d’aquestes tretze mil formaci-
ons a treballadors i treballadores públiques. N’hem fet una de molt específica amb 
els treballadors i treballadores del SOC, especialment sobre l’atenció de persones, 
i especialment de les persones trans, que és un col·lectiu amb una taxa d’atur molt 
molt elevada –és el col·lectiu amb la taxa d’atur més elevada que tenim en el país–, 
sobre l’acompanyament, en el marc de les polítiques actives d’ocupació per part del 
personal del SOC.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. No sé si la diputada vol... Sí? Diputada, té la paraula.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. Bueno, son muchos temas. En primer lugar, sí que nos gustaría cele-
brar... Queremos ser prudentes, pero, bueno, celebramos, respecto al tema de los ado-
lescentes y jóvenes que han tenido que marchar de casa, esta ampliación en el tema 
de la renda garantida, para poder darles apoyo. A lo que sí les instamos es a que 
también tengan en cuenta todo el apartado del tema de la vivienda y todo el apoyo 
psicológico emocional que también puedan necesitar, que también esté contemplado.

Quiero saludar también a los miembros del Observatori contra l’Homofòbia que 
nos acompañan hoy en esta comisión. Y entrando en materia de las cosas que en-
tendemos que aun no nos han terminado de contestar o que no son correctas, una de 
ellas es el tema del impacto social. La disposición adicional segunda de la ley decía 
que en dos años tenía que estar, este informe del impacto social. Y ustedes han co-
mentado, tanto en respuestas por escrito como ahora, que se hizo un informe sobre 
la implementación. Pero no es lo mismo un informe sobre la implementación de la 
ley y un informe de lo que es el impacto social.

Nos ha comentado también que al Consell Nacional LGTBI, pues, le instarían en 
otoño a ponerse a trabajar sobre este impacto social que puede tener la ley, pero, cla-
ro, es que estamos hablando de que han pasado cinco años y la disposición adicional 
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segunda hablaba de dos. Y es que el impacto social es la huella dejada por una ley 
en la comunidad, para ver si está provocando una transformación significativa, un 
impacto positivo en la sociedad. Y la forma más común de medir el impacto social 
gira entorno a la evolución de los datos y al constante seguimiento de esta evolu-
ción, para ver si una política pública que se está implementando, pues, mejora o no, 
y poder ajustar estas políticas públicas a las necesidades. 

Y lo que nos hemos encontrado, pues, es que la comisión interdepartamental del 
área LGTBI, que es en teoría la responsable de realizar este informe, ni estaba fijando 
objetivos, no evaluaba los resultados obtenidos, porque tampoco se estaban siguiendo, 
y, por lo tanto, no tenía propuestas de mejora, que es lo que se necesita, como digo, 
para elaborar las políticas públicas y que el servicio que preste la Administración sea 
integral, específico y especializado.

Respecto a los servicios de atención integral a las víctimas de discriminación, 
que es una de las preguntas que hicimos y que no nos había contestado, queríamos 
saber los criterios que se han tenido en cuenta para la constitución de los SAIs y qué 
especialización tenían, porque los SAIs necesitan técnicos especializados en mate-
ria LGTBI –abogados, psicólogos, trabajadores sociales–, y ahora mismo no tienen 
suficiente personal especializado en la materia, personas con la formación necesa-
ria para poder hacer una atención integral hacia, pues, estas personas que acaban de 
vivir una situación crítica y que tiene, muchas veces, que ver con la intimidad o con 
su forma de ser o estar en el mundo.

Se necesitan profesionales formados específicamente, experimentados en este 
tipo de vulneración de derechos para que las víctimas puedan tener realmente un 
acompañamiento más cercano, que les ayude a sentirse seguras y poder hacer frente 
a todo ese itinerario que tienen que pasar después de poner la denuncia por el ata-
que que han padecido. 

Además, las víctimas tienen que recibir asistencia jurídica, apoyo psicológico, y 
nosotros hemos seguido el itinerario de algunas víctimas y hay casos en los que el 
sistema está fallando. Hay algunas veces que sí que funciona bien, pero, dependien-
do de la zona en la que te encuentres, debido al despliegue territorial que hay, pues, 
la atención no es correcta. Es decir, depende de donde vivas, te agreden un lunes y 
hasta el jueves por la tarde, por ejemplo, no hay una atención en el SAI de tu zona. 
Quieres denunciarlo ante la Generalitat y lo que te encuentras es un formulario web. 
Vas a poner una denuncia y la atención que recibes varía si tienes la suerte de que 
en esa comisaría se haya recibido formación o no.

Y además de la desigualdad territorial que existe en los recursos, uno de los pro-
blemas que no es exclusivo de esta área, a la hora de la verdad, cuando a ti te ocu-
rre algo, no tienes un teléfono veinticuatro horas donde en el mismo momento de la 
agresión te pueden dar apoyo psicológico, asistencia jurídica... Y en el SAI, pues, te 
atenderán con suerte al cabo de una semana, en un horario muy reducido y la reali-
dad es que te encuentras solo y sin ningún asesoramiento en momentos tan difíciles. 
Y muchas veces son las entidades las que tienen que suplir esta falta de acción de 
la Generalitat.

Luego, respecto al artículo 18, que habla de promover las denuncias tras una 
agresión, es cierto que se ha habilitado una denuncia online, en la página web, pero 
no deja de ser un formulario, y se ha distribuido una infografía. Pero, según el Ob-
servatori contra l’Homofòbia, en sus informes recalcan que muchas personas deciden 
no continuar con el proceso administrativo por lo que supone en el plano personal, 
emocional y económico, y esto pone de manifiesto lo necesario que eran estos ser-
vicios integrales de atención a la víctima, con personas específicamente formadas. 

Porque la Ley 11/2014, para poder desplegarla primero hay que entenderla. O sea, 
para que realmente sea efectiva y ejerza como instrumento transformador de la socie-
dad, hay que implementarla correctamente, porque no se trata solo de que un ciuda-
dano denuncie tras sufrir una agresión o un caso de discriminación, sino que reciba 
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un acompañamiento para que complete todo el proceso hasta llegar a la justicia res-
taurativa. Y es necesario prestar atención especial a la reparación, especialmente para 
combatir la afectación emocional y psicológica de las víctimas.

Justicia no es poner solo una denuncia. Justicia es poder llegar al final del re-
corrido de la misma. Necesitamos una verdadera justicia restaurativa, porque si no 
reparamos los derechos humanos que han sido conculcados en este tipo de delitos 
no transformaremos la sociedad. Y, hablando de justicia restaurativa, hasta que no 
tengamos el régimen sancionador de la ley no habrá una verdadera justicia restaura-
tiva y muchos casos de LGTBIfobia seguirán saliendo gratis y eso no puede seguir 
pasando.

Respecto a la diversidad afectiva, sexual, la identidad de género y los diferentes 
modelos de familia en los planes de acción tutorial, en los reglamentos de convi-
vencia y en los centros de educación de personas adultas, que están recogidos en 
el artículo 12 y el artículo 6, en junio vino a comparecer Mireia Mata, la directora 
general de Igualdad a la Comisión de Igualdad, y reconoció que al Departament 
d’Educació era al que más le estaba costando desplegar la ley, porque tenía muchos 
ámbitos que abordar. Y nosotros eso lo reconocemos, y reconocemos que no es ta-
rea fácil. Pero han pasado cinco años de la ley, y lo que ocurre es que los protoco-
los se redactan tarde, y luego lo que ocurre con ese protocolo es que se cuelga en la 
web del departament, se envía una circular a los centros y ahí se acaba el recorrido, 
y son los propios profesionales los que nos alertan del desconocimiento de los pro-
tocolos, porque, como ellos mismos dicen, necesitan formación presencial y no un 
protocolo colgado en la web.

Y desde aquí nos gustaría instarle a que, pues, pudiese coordinarse con el De-
par tament d’Educació para que toda esta parte de educación se desplegase correc-
tamente.

Respecto a evitar la discriminación de las personas LGTBI en las residencias de 
personas mayores, usted ha hablado de que se ha hecho formación en los centros 
de gestión directa, que entiendo que son los que directamente gestiona la Generalitat, 
pero no abarca toda la parte de centros concertados o, bueno, acreditados por la Ge-
ne ralitat. Es una pregunta que le quería hacer, porque nos hemos encontrado que en 
este tipo de centros depende mucho de la patronal o de la voluntad de la dirección 
poder hacer esta formación a los profesionales, y nos encontramos que hay profesio-
nales que no reciben formación LGTBI, y cuando realmente estamos hablando de 
una plaza pública, que al final accedes por la Administración pública, también se de-
bería tener esta formación, no solo en las de gestión directa.

Y para finalizar, respecto a los planes de igualdad y no discriminación de perso-
nas LGTBI, sobre el distintivo a empresas que destaquen en políticas de igualdad, 
que son los artículos 20 y 21, no nos han contestado por escrito, y lo que nos ha co-
mentado, la contestación de hoy realmente denota que no se ha desplegado esta par-
te, no existe un distintivo a empresas que destaquen en políticas de igualdad, ni estos 
planes de igualdad y no discriminación de personas LGTBI.

Y respecto al tema de los planes de inserción para el colectivo trans, el problema 
que tenemos es que no se están haciendo estos planes específicos. Se puede dar orien-
tación al personal del SOC, o formación, pero no hay planes específicos de inserción 
laboral con un acompañamiento a estas personas que pertenecen al colectivo trans. 
Nosotros hemos presentado ya varias propuestas de resolución, que se han aprobado, 
y que hemos encontrado, pues, cierta complicidad con los grupos que dan apoyo al 
Gobierno, en este tema, pero luego, a la hora de la verdad, en el SOC no hay estos 
itinerarios especializados. 

Y queremos poner de relieve que el colectivo trans, específicamente el de las mu-
jeres, como todos sabemos, es un colectivo que está especialmente discriminado, que 
tiene muchos problemas para acceder al mercado laboral, y lo que nos encontramos 
es que hay mujeres trans que tenían una carrera ya totalmente consolidada, que, cuan-
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do hacen el tránsito, no tienen ningún problema, pueden seguir con sus carreras, pero 
hay otro colectivo que es especialmente vulnerable, porque si tú no tienes una carrera 
profesional especialmente consolidada, en el momento que haces el tránsito te que-
das bloqueado y no hay forma, y es específicamente a estas mujeres a las que habría 
que acompañar; «acompañar», no solo dar formación a los funcionarios del SOC, 
sino hacer planes de inserción específicos para ellas y acompañarlas en ese proceso.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per respondre les preguntes.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Sí; a veure, vaig per ordre i intento no deixar-me res. Respecte a l’estudi que con-
templa la disposició addicional segona de la Llei 11/2014, parlem del mateix, parlem 
del que es va fer el 2016 i el 2017. Jo el que he sigut és molt honest. En aquell mo-
ment, en el 2016, l’estudi es va centrar molt, perquè era la part que s’estava fent, en 
el que era tot el desplegament de la llei. Però és el mateix estudi sobre el que estem 
parlant, el que es va fer el 2016.

A partir d’aquí, el que sí que hem considerat, i per això els hi he explicat, i ho te-
nim considerat, és: desenvolupem, que és una de les coses que fem a l’inici d’aquesta 
legislatura, el Consell Nacional LGTBI, en el format que contempla la llei; el Consell 
Nacional LGTBI ha de tenir una reunió mínima d’un cop l’any; aquesta ja l’hem 
tingut, però igualment n’hem planificat una per al 24 d’octubre, perquè hem consi-
derat que és un bon moment –els cinc anys– per fer aquest treball i perquè conside-
rem que té sentit que qui el lideri sigui el teixit associatiu LGTBI. I és en aquest sentit 
que considerem que l’àmbit específic ha de ser el Consell Nacional LGTBI, perquè 
pensem que és un bon àmbit, perquè al final és un espai de concertació i de partici-
pació amb les entitats, i pensem que és la millor manera de fer-ho.

A partir d’aquí, igualment, tots els indicadors, els anem publicant amb cada re-
visió del pla de govern, entorn de la situació, de la valoració d’objectius i de les pro-
postes de millora, i crec que forma part de l’obligació que tenim tots i totes: tenir 
una avaluació contínua i anar veient l’avaluació d’objectius i les propostes de millo-
ra, i ho fem per via del pla de govern.

Sobre els SAIs. Ara mateix –i ha sigut un treball que ha sigut el central en aquest 
últim any– hem pogut obrir i tenim ja setanta-sis punts SAIs a tot el territori; se-
tanta-sis punts SAIs que donen suport a 713 municipis, i continuem treballant per 
l’obertura de més. Ho fem sempre conjuntament amb l’Administració local, perquè 
és com s’ha de fer i és com ho volem fer. A partir d’aquí, en els SAIs tenim convenis 
amb els col·legis professionals, per exemple, el de psicòlegs, i juristes dels ens locals. 
Sempre ho fem, perquè pugui haver-hi una resposta tant amb suport psicològic com 
una resposta amb suport jurídic.

Igualment, el que no volem és duplicar espais de l’Administració. Per exemple, 
l’assistència jurídica i psicològica qui la fa? La fa el Servei d’Atenció a les Víctimes 
del Departament de Justícia, perquè no volem generar dobles sistemes. Hi ha un telè-
fon d’atenció a les víctimes, que és el telèfon que utilitzem tots, que és el 112 i el 012. 
Vull dir, hem fet l’exercici de generar una via específica, telemàtica, per via de la web. 
I n’estem contents, i en seguirem estant contents. Mirin, des de que es va aprovar la 
llei hem gestionat vuit-cents expedients de fets discriminatoris dirigits a persones 
LGTBI, tant si els fets no han sigut constitutius de delicte o de sanció com en situaci-
ons punibles per via administrativa. 

Aquí sí que he de situar una esmena, si m’ho permet, que és que les denúncies 
administratives no tenen costos. Una altra qüestió són les denúncies penals, però és 
que les denúncies penals..., saben que llavors ens n’anem a un altre àmbit que forma 
part de la separació de poders, que és l’àmbit de la justícia i del poder judicial. I no 
voldria entrar-hi, perquè tampoc em pertoca com a conseller.
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A partir d’aquí, hem de situar que quan parlem d’agressions parlem d’actes puni-
bles penalment, i que quan hi ha obertura d’un expedient penal, és l’expedient que 
mana sobre qualsevol altre, i el que hem d’aconseguir és que es donin els mínims 
casos possibles en aquestes situacions. I és a partir d’una resposta penal. Si parlem 
d’una agressió crec que tots i totes estem d’acord aquí que el que es requereix és una 
resposta penal, perquè estem parlant d’una agressió, i és el que veurem.

El treball que hem fet amb el Departament d’Educació jo crec que és molt po-
sitiu, i el Departament d’Educació... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha ex
haurit el temps d’intervenció.) Em permet una miqueta més d’estona, perquè és que 
si no...

La presidenta

Sí, sí.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

El Departament d’Educació ha fet un gran esforç. Ara mateix hem format tots 
els inspectors d’educació a tot el territori, també estem en tota una fase de forma-
ció dels directors de centre. Entre els tretze mil treballadors i treballadores públi-
ques que els he explicat hi ha una part, per exemple..., i, mira, és casualitat de la 
vida, però aquest divendres hi ha la formació dels directors i directores de centres 
del Vallès. Bé, continuem en aquesta línia, que és treballant, i treballant de cara a 
que pugui anar tenint més capil·laritat tot el treball de prevenció entorn de qualsevol 
element de discriminació LGTBI. 

Respecte al treball que fem des del SOC, crec que és clau que els professionals, 
els treballadors i treballadores del SOC tinguin incorporada la perspectiva LGTBI. 
Si m’ho permet, nosaltres anem cap a un model en el SOC que és un model que 
sabem que és complex, que sabem que requerirà canvis de fons, però és un model 
d’atenció personalitzada, ja no per a col·lectius sinó per al cas concret de cada per-
sona. Per això ara mateix està en tràmit el Decret de concertació territorial, perquè 
ens permet fins i tot una cirurgia molt més vinculada al territori, als agents socials, 
agents econòmics i ens locals del territori, i és en aquesta línia que treballarem.

I soc absolutament conscient –ja ho he dit en la primera part de la meva respos-
ta–, que una de les assignatures claus –perquè és el col·lectiu que té la taxa d’atur 
més elevada, i és una situació de discriminació; és de desigualtat i a la vegada és de 
discriminació– és el col·lectiu trans en el nostre país, perquè és el que té la situació 
més elevada.

En aquest sentit, seguirem, tirarem endavant l’última valoració en el marc del 
Consell Nacional LGTBI. Hi han molt bones pràctiques en matèria de residències 
d’operadors que no són públics. Continuem treballant amb aquests, són aquests dels 
que explicava experiències específiques que coneixem, com les dels Estats Units, i 
seguim treballant entorn de la formació dels nostres professionals, perquè pensem 
que és un element clau.

I no sé si em deixo alguna cosa més... És que han sigut moltes coses i he anat... 
Ah, sí, i un dels elements específics que estem treballant entorn del col·lectiu trans 
amb el SOC és específicament sobre les qualificacions professionals. Vull dir, apro-
fito, perquè... Mirin, just avui s’han publicat les dades de l’atur, i vull fer una reflexió 
sobre la publicació de les dades de l’atur; les dades de l’atur..., és el segon setembre 
millor dels últims deu anys; hi ha hagut un increment de 1.200 persones aturades; en 
la interanual són 7.700, és una bona dada de creixement, però és una dada que mos-
tra que anem alentint la capacitat de treure gent de la xacra de l’atur. Això pot ser 
normal, perquè, és clar, no estem en les taxes d’atur d’un 20 per cent, ja estem sobre 
l’11 per cent, però del que ens adonem, i és una reflexió que fem més en general, i 
l’hem fet ara, un momentet abans, en les valoracions de les dades d’atur, és que ne-
cessitem treball més de cirurgia, perquè a un país on hi han 371.000 persones atura-
des no pot ser que hi hagin sectors que no troben personal amb certes qualificacions. 
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I és en aquest sentit que un dels esforços específics que estem fent amb el col·lectiu 
trans és molt vinculat a la qualificació professional.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives al sensellarisme
311-00080/12, 311-00100/12 i 311-00101/12

Acabat el primer bloc, passaríem al segon bloc, que és de sensellarisme. També 
són preguntes presentades pel Grup de Ciutadans. Per defensar-les, té la paraula la 
diputada Carmen de Rivera. Són tres –tres– preguntes.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gràcies, presidenta. Buenos días, conseller. La pregunta que le voy a dedicar 
es sobre el sensellarisme, porque es un problema recurrente y alarmante. Y además, 
porque va en aumento. Porque no hay que olvidar que las personas sense llar, o sin 
hogar, han aumentado un 72 por ciento en una década en la ciudad de Barcelona. La 
precariedad extrema de la vivienda y del mercado laboral hace que cientos de perso-
nas vivan al borde del abismo y estén sin casa. No es solo un problema de Cataluña, 
se trata de un problema europeo y que habría que abordarlo como tal. Es preocupante 
también que se haya incrementado el número de jóvenes sin hogar, es un colectivo 
que se va incrementando en el sensellarisme, y a día de hoy la media de permanencia 
en la calle es de tres años.

Querríamos saber qué medidas han adoptado desde la conselleria para hacer 
frente al sinhogarismo y también, porque se avecina el invierno, qué planes de emer-
gencia para atender a estas personas sin hogar durante los días de baja temperatura 
adoptará su conselleria.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn, per respondre les preguntes..., per part 
del conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada. Si em permet, primer faig una petita reflexió global, que sem-
pre faig en aquest àmbit, però crec que és important que la situem i, a partir d’aquí, 
anem entrant en matèria específica.

Ho intento explicar sempre, és tan simple i tan complex com això: per sobre del 
90 per cent dels casos de pobresa del nostre país es poden abordar a partir de dos..., 
s’han d’abordar a partir de dos eines claus, que és el treball de qualitat, per un cos-
tat, i és l’habitatge assequible per un altre. Amb això podem resoldre, i ho dic així, 
més del 90 per cent de situacions. Després hi han situacions que requereixen altres 
elements. Però per això nosaltres sempre situem d’una forma molt directa que la mi-
llor manera d’abordar..., que la millor política social és un treball de qualitat. I forma 
part de l’ADN d’aquest departament.

A partir d’aquí, com abordem les situacions de sensellarisme? Unes situacions 
que són globals, i ha situat a nivell europeu, no sé si ha llegit les situacions als Estats 
Units, que són molt molt preocupants, o les situacions en altres països dels conside-
rats desenvolupats –no entraré en la distinció del que vol dir «desenvolupat» o què 
no vol dir. Com ho treballem? Això ho treballem bàsicament per una via, que és el 
contracte programa, el contracte programa amb els ens locals. És la via amb la qual 
treballem conjuntament, de forma coordinada, amb els ens locals en tota la matèria 
de serveis socials. I som conscients que un dels aspectes que haurem de reforçar en 
el proper contracte programa, que ha de ser 2020-2023, perquè ha finalitzat aquest 
contracte programa –l’únic que ara mateix encara estem molt a les beceroles, per-
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què encara no s’han constituït les entitats municipalistes, que és amb qui signem el 
conveni marc del contracte programa, s’ha constituït l’associació i d’aquí poc, crec 
que a mitjans d’octubre, es constituirà la federació–, és l’àmbit del sensellarisme.

A part d’aquest, que és un àmbit molt específic, de suport, amb ajudes d’emergèn-
cies, de treballs entorn dels programes de «Housing First», especialment amb alguns 
pilots a nivell català, hem volgut anar avançant més. Fa dos setmanes, si no em falla la 
memòria, vam presentar el conveni que hem signat conjuntament el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Territori i Sostenibilitat, de qui 
cau l’Agència Catalana de l’Habitatge, perquè també tinguem disponibilitat en matè-
ria de necessitats d’habitatge més enllà del que són els habitatges que es fiquen a dis-
posició a les taules d’emergència municipals, que n’hi hagin també per a programes 
específics que tenim com a departament en matèria de situacions com el sensellaris-
me. Un exemple és el sensellarisme, però aquest conveni vol abordar més elements, 
com l’element de les dones que han patit violència masclista, i en el moment en què 
surten del servei d’atenció i que necessiten una incorporació a un habitatge... Per nos-
altres és també una manera de treballar-ho directament.

Altres aspectes que hem fet: hem reforçat tota la línia específica. Saben que el 
departament té la línia de la COSPE, que és la convocatòria ordinària de subven-
cions amb el teixit social, que treballem cada dos anys, amb programes que són 
anuals, programes que són biennals, i aquest cop fins i tot hem introduït programes 
que són quadriennals, amb una voluntat, que és que el proper cop que es convoqui 
la COSPE aquests programes ja no existeixin perquè ja estiguin concertats en el sis-
tema de la Cartera de serveis socials, per això l’hem fet quadriennal; hem ampliat 
tots els fons destinats a sensellarisme. 

I crec que el que ens pertoca també és evitar situacions de futur. Per això aquest 
departament ara mateix..., hem allargat l’assistència, el decret d’assistència en més 
d’un miler de joves que sortien del sistema de protecció, que potser no tenien dret, 
per la normativa, a l’ajuda de suport, i el que hem fet és allargar la protecció per evi-
tar que un petit percentatge –perquè serà un petit percentatge– pugui tenir riscos de 
quedar exclòs d’un recurs residencial.

Ara, hi ha un altre aspecte, i això..., jo soc molt honest: necessitem fer un can-
vi en les polítiques d’habitatge, i crec que hi han hagut diverses propostes que han 
passat pel Parlament que no s’han acabat votant, que s’han retirat, i estic segur que 
acabaran tenint en algun moment un debat, perquè, si no aconseguim aquest habi-
tatge assequible, la incorporació de persones que estan sense llar o per les mateixes 
entitats, que cada cop tenen més dificultats, les que treballen amb gent sense llar, 
de poder trobar habitatges per ficar-los a disposició del col·lectiu amb què treballen, 
aquí tenim una dificultat, i hem d’afrontar-la de forma molt global entorn d’un dels 
reptes que té aquest país, que és l’habitatge assequible.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Passem al següent bloc o té alguna observació a fer, 
diputada? (Veus de fons.) Sí, diputada De Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; presidenta, si em deixés...

La presidenta

Sí; té la paraula, diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, conseller. Usted se ha referido..., bueno, que está pendiente de firmar 
el contrato programa, pero aparte se ha referido usted al «Housing First». A mí me 
preocupa, porque, cada vez que se hace una pregunta sobre el sensellarisme, uste-
des..., se contesta por parte de la conselleria inmediatamente con el «Housing First», 
pero nuestra experiencia con el «Housing first» es que el programa de «Housing 
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First» no es sostenible. Porque, conseller, una persona que..., es un buen primer 
paso, efectivamente, pero entendemos que no es sostenible precisamente porque no 
hay contraprestación.

O sea, es decir, usted..., una persona que está en la calle, está en la calle ¿por 
qué? Porque hay una precariedad en el tema de la vivienda y una precariedad gra-
vísima en el tema de trabajo. Pero si..., el «Housing First» se empezó a utilizar, y es 
un programa americano, en Estados Unidos, con una problemática distinta y segu-
ramente mucho peor que la nuestra. Pero con el «Housing First» se resuelve el pro-
blema de los sintecho, pero no el de las personas sin hogar, que es distinto, conseller. 
Tienen un techo, pero no un hogar, y no tienen un hogar porque no tienen un trabajo. 
Y esto entendemos nosotros que no es una solución digna.

¿Qué necesita una persona sin hogar? Pues, de entrada, esperanza. Ahora mismo 
se está estudiando y se habla mucho de la ciudadanía activa, es decir, estas personas 
que a lo mejor han tenido la suerte –porque ya no digamos que es una suerte– de en-
trar en el programa «Housing First» se ven como un pasivo. ¿Cómo convertir estas 
personas para que sean un activo para la sociedad? Pues yo creo que la única solu-
ción, conseller, es preocupándose de su inserción sociolaboral. No puede ser aislado 
en un piso donde no saben si van a salir de allí. Entendemos que tienen que haber, y 
así lo propondremos próximamente, con la correspondiente acción legislativa o pro-
puesta legislativa..., pero una persona no puede ser aislada en un piso de donde no 
sabe cuándo va a salir de allí.

¿Cuál es el plan que tendrán ustedes para estas personas que han conseguido in-
tegrarse en el programa «Housing First»? ¿Cuál es el plan que tendrán ustedes para 
esa persona después de colocarla en un piso? Nosotros entendemos que el apoyo de 
la Administración debe ir más allá de colocar a estas personas que duermen en la 
calle en un piso, debe ayudarse a construir un futuro y que sea ciudadano activo.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per respondre.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, presidenta. Jo crec que –i per això ho he intentat explicar al principi, eh?, 
quan feia la reflexió sobre el treball de qualitat i l’habitatge assequible– parlem de col-
lectius diferents. És a dir, la problemàtica de l’habitatge assequible és diferent quan 
parlem de persones que estan ara mateix, per exemple, en una taula d’emergència ha-
bitacional, que és una qüestió d’un desnonament per lloguer o per hipoteca, que quan 
parlem de l’altre 10 per cent, si voleu –ho dic així aproximadament–, que tenen altres 
vinculacions, que tenen altres realitats.

El «Housing First», primer, no es planteja com un fet d’aïllament, vull dir, hi ha 
tot un treball d’inclusió. I és amb perfils que la decisió..., que el treball que s’ha de 
fer d’acompanyament és molt i molt gran. Són perfils que a vegades poden estar lli-
gats a qüestions de salut mental, que a vegades poden estar lligats a altres elements 
i que el que defensa aquesta metodologia és que la primera acció, de moltes accions 
que s’han de fer per poder fer front a les dificultats específiques i als reptes que tenen 
aquests col·lectius, és la llar primer, no?, per això el nom. No es planteja des d’una 
perspectiva aïllada, no es planteja...

Aquí del que som conscients és que som una societat diversa. Hi han accions que 
van vinculades a situacions molt diverses. Una qüestió són les dificultats en l’accés a 
l’habitatge de famílies i de persones que, per una qüestió d’un treball precari, per una 
qüestió de que han quedat fora del mercat laboral, per una qüestió de que el salari no 
està amb relació al preu de l’habitatge, necessiten un suport, i això necessita tota una 
sèrie de suports, i una altra qüestió és quan parlem de dinàmiques de carrer, quan 
parlem de temes de salut mental, quan parlem en alguns casos de temes d’addiccions, 
de com treballem perquè no hi hagi l’estigma... Vull dir, són elements diferenciats 
i són targets diferenciats.
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També situar-ho: el contracte programa està en vigor. Ara mateix vam signar l’ad-
denda per a aquest any. Jo el que dic és que en el nou contracte programa, més en-
llà dels que hi han ara mateix dintre del contracte programa, estem creant una fitxa 
nova. Ara, si em permeten, jo aquí sí que seré una miqueta curós, perquè al final el 
contracte programa és una cosa conjunta entre l’Administració de la Generalitat i els 
ens locals. I estem a l’espera de que es constitueixin els ens municipalistes, perquè 
aquí també discutim i debatem i construïm conjuntament. Nosaltres fem propostes i 
acabem discutint-les per tenir un conveni tancat. La nostra voluntat és afegir una fitxa 
específica nova al respecte que ens ajudi a treballar el sensellarisme.

De la mateixa manera que he parlat d’allargaments assistencials que hem fet des 
de, per exemple, la DGAIA, perquè són problemes específics que també situen..., o 
treballs que fem en l’àmbit d’immigracions, que en podríem presentar molts, com 
la col·laboració entre la secretaria d’immigració i el SOC, com l’Acol, que també és 
per solucionar situacions d’irregularitat administrativa que en alguns casos es po-
den acabar situant en una situació de sense llar. Els perfils són molt diferents i hem 
d’abordar-los de manera diferent. Perquè són molt complexos, i perquè són molt di-
verses les realitats. En som conscients i per això jo diferenciaria això.

I entorn del «Housing First» sí que aclariria que no és una voluntat d’aïllament, 
sinó que és segurament la primera passa per a la inclusió social, en casos que són 
més complexos, sense entrar més en profunditat.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives a les polítiques d’atenció 
a la infància i l’adolescència

311-00086/12 a 311-00091/12, 311-00106/12 a 311-00108/12, 311-00987/12 

a 311-00991/12, 311-00274/12, 311-00275/12 i 311-00331/12 a 311-00336/12

Passem al següent àmbit de preguntes, que és l’àmbit de polítiques d’atenció a 
la infància i a l’adolescència. Aquí hi ha preguntes formulades per tres grups dife-
rents; són les preguntes que van del bloc 12 al 14 i del 20 al 21 per part del Grup de 
Ciutadans; el bloc 15 per part del Grup de Catalunya en Comú Podem, i del bloc 16 
al 19 per part del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Si els sembla bé, farem primer que tots los grups pregunten sobre aquest àmbit 
i que després el conseller respongui conjuntament les preguntes que li formulen els 
diferents grups dins d’aquests àmbits.

Comencem, doncs; per part del Grup de Ciutadans, la diputada Elisabeth Valencia.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la comparecencia del conseller y del señor 
Ginesta en esta comisión. Les vamos a preguntar sobre los problemas que tenemos 
en el sistema de protección de infancia, problemas que pensamos que son estructu-
rales y que van más allá de poner centros de emergencia, como desde nuestro punto 
de vista se ha estado poniendo, sobre todo en el 2018, que es cuando hemos tenido el 
problema de la llegada masiva de adolescentes que llegan a Cataluña sin referentes 
familiares. En esta línea, consideramos que los trabajadores están sufriendo agre-
siones y situaciones de violencia, situaciones de estrés, derivadas del colapso que 
tenemos en el sistema de protección de infancia.

Tengo que decirles que ustedes, según un documento que han registrado en el Par-
lament, recientemente han comunicado a este Parlament que han invertido el 31,23 
por ciento más en el sistema de protección de infancia. Desde nuestro punto de vista 
se está parcheando, se están poniendo centros de emergencia, pero no se está abor-
dando una estrategia transversal, que es lo que necesita el sistema desde hace mu-
chos años, porque tiene problemas de base. Y la prueba es que ustedes han registrado 
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también en este Parlament un grupo de trabajo nuevo; un grupo de trabajo para ha-
cer un replanteamiento y mejorar el sistema de protección de infancia. Otro nuevo 
grupo de trabajo. Yo tuve que ir y no me importa, y lo haré las veces que haga fal-
ta, para colaborar, pero eso no quiere decir que le vayamos a blanquear el trabajo al  
Govern.

En relación con este tema, le tengo que comentar, pues, que tenemos aquí una 
noticia de que más de la mitad de educadores sociales han estado de baja por estrés, 
así lo han denunciado; una noticia del 30 de septiembre, con motivo del Día de la 
Educación Social. Y, pues, esto tiene que ver mucho con lo que estamos comentan-
do; situaciones de estrés, ansiedad, depresión, principales motivos de baja por lo mal 
que está el sistema de protección.

En relación con las preguntas que les hemos planteado, claro, sabemos que hay 
un protocolo para la prevención y la actuación en situaciones de violencia en cen-
tros y le hemos preguntado en relación con la implementación..., nuestras preguntas 
giran en relación con la implementación de este protocolo en centros propios de la 
Generalitat, en centros que son del Consorci de Serveis Socials de Barcelona y en 
centros delegados. Ustedes nos han comunicado que el protocolo se está implemen-
tando en los centros de la Generalitat. Ciertamente, hemos hablado con los agentes 
sociales y nos indican que sí, que se está implementando el protocolo. 

Pero les tenemos que decir que en el mes de julio se han registrado setenta y nue-
ve agresiones que son prácticamente..., o situaciones de violencia, agresiones y situa-
ciones de violencia, perdón, que son prácticamente datos similares a años anteriores, 
con lo cual dudamos de la eficacia de este protocolo, de la implementación de este 
protocolo. No consiste en poner un protocolo al servicio de los trabajadores, sino en 
realizar una formación y en que ellos sepan cómo lo pueden implementar.

En relación con la situación de los centros que dependen del consorci y la imple-
mentación de los protocolos en los centros que dependen del consorci, nosotros he-
mos preguntado y se nos ha comunicado, pues, que este protocolo ha sido entregado 
a los trabajadores y esto no coincide con las informaciones que nos vienen de traba-
jadores y de los sindicatos. Nos indican que el comité de salud no ha aprobado el pro-
tocolo. Entonces, ¿nos pueden decir ustedes en sede parlamentaria si nos han dicho 
la verdad a medias por escrito?, ¿si estaba el tema en trámite y nos han dicho que ya 
estaba hecho y ya estaba entregado el protocolo? Nos gustaría que nos aclararan esto.

También, una de las medidas claves del protocolo, pues, es poner seguridad en 
los centros donde haga falta, no solo poner vigilancia, sino poner una seguridad que 
pueda intervenir en situaciones de violencia, y dudamos de que esto se esté hacien-
do en los centros, en todos los centros. Nos gustaría, por favor, conseller, que nos 
aclarara el tema.

Si tenemos dudas de la implementación del protocolo en los centros que depen-
den del consorci, pues imagínense las dudas que tenemos en relación con las funda-
ciones que dependen de la Dirección General de Infancia o centros delegados. Pues, 
quería que, ya que les tenemos a ustedes aquí, nos digan por favor si ustedes tienen 
registro de las situaciones de violencia o de agresiones de los centros delegados, por-
que no nos han sabido hacer llegar esta información.

Como le he indicado, por un lado nos preocupa mucho la seguridad de los traba-
jadores y su día a día y, por otro lado, también hemos realizado preguntas sobre la 
llegada de adolescentes (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) que llegan a Cataluña sin referentes familiares. ¿Puedo extenderme 
un poquito más? (Veus de fons.) Vale; sí, de acuerdo.

En relación con la llegada de adolescentes que llegan a Cataluña sin referentes fa-
miliares, ustedes nos indicaron..., nosotros preguntamos, porque hemos vuelto a pre-
guntar, lo que pasa es que, claro, los trámites parlamentarios tardan una barbaridad..., 
preguntamos sobre 2017 y mediados de 2018. Hubieron 2.500 llegadas de menores, 
llegadas y menores tutelados: 2.500. ¿Dónde están estos menores?, preguntamos, y 
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solo sabían situar..., pues, de 2.500 llegadas, alrededor de unas mil quinientas tute-
las en centros de la Generalitat, centros delegados. ¿Dónde están los mil menores 
que faltan hasta..., por lo menos mil menores que faltan?, que pensamos que están en 
dinámicas de calle o que se han escapado o que no están controlados. Claro, quiere 
decir que la situación, pues, ha cambiado desde entonces, llegaron más en 2018 y nos 
preocupa que esos menores estén en la calle. Queremos que nos lo aclare, por favor.

Esperamos que la situación en la Dirección General de Infancia cambie, noso-
tros, desde nuestro grupo parlamentario, plena colaboración, pero es un problema 
estructural y necesitamos que se pongan a trabajar ya en este tema.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per formular les preguntes sobre aquest àmbit per 
part del Grup de Catalunya en Comú, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; conseller, en realitat són tres preguntes registrades fa més d’un any i la reali-
tat en aquest tema, doncs, evoluciona i va canviant, i, per tant, bàsicament li ofereixo 
perquè ens actualitzi quina és la situació en l’atenció als infants i joves no acompa-
nyats que arriben a Catalunya, què s’està fent actualment, quantes places hi ha, què 
ha estat passant els darrers mesos i quins són els plans per als propers.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, en el mateix àmbit, pel que fa al Grup de Socia-
listes i Units per Avançar, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller i els membres de tota la conselleria que 
ens acompanyen avui. La nostra pregunta no era tan..., les nostres preguntes no eren 
tan dirigides al nombre de menors no acompanyats que han arribat en els darrers 
mesos a Catalunya, sinó què és el que fem amb els menors no acompanyats un cop 
estan a la seva plaça residencial, ja sigui un centre d’emergència, de primera acolli-
da o a un CRAE. 

El que estem veient en alguns casos és quin és el programa que s’està portant 
a terme de formació amb aquests menors; si existeix un programa comú a tots els 
centres; si s’està, en aquests centres, donant la formació necessària, doncs, bé, per 
aprendre una feina o de coneixement de l’entorn o de coneixement de la llengua i, 
per tant, quin tipus de control fan vostès d’aquests plans que es fan en aquests cen-
tres, o si és només una responsabilitat de l’entitat que gestiona el centre.

Perquè ens estem adonant, també amb les visites que fem arreu del territori, que 
la situació és molt dispar. Que evidentment en els CRAEs i en els CREIs existeix 
un projecte educatiu, però en els centres de primera acollida, que són de primera 
acollida, però normalment ja no hi estan només uns dies, normalment són acollides 
molt llargues o molt extenses, o amb aquestes noves modalitats, diguem-ne, de do-
nar recursos a l’entitat perquè busqui un pis o un habitatge i, per tant, faci la gestió i 
l’acompanyament professional, doncs, saber quin és el criteri que se segueix perquè 
el departament fixi de quina manera s’ha de poder treballar amb aquests menors.

També hi ha alguna altra pregunta que va amb relació a quina és la formació dels 
professionals, si ens pot assegurar que els professionals o les professionals que estan 
treballant amb aquests menors tenen la titulació necessària. I, en tot cas, quin és el 
seguiment que fa el departament de si això es compleix o no i si vostè és conscient 
que en aquests moments, doncs, pot haver-hi persones, treballadors i treballadores, 
sense la titulació necessària, que estan treballant en aquests centres i que estan fent 
tasques d’acompanyament.

I com que, crec, senyora presidenta, que després tenim un torn de rèplica, tot i 
que sigui petit...
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La presidenta

Si no li ha respost correctament o té algun dubte, sí, tindrà una possibilitat de 
reformular.

Raúl Moreno Montaña

D’acord. I, en general, doncs, acabo amb això: com s’avalua tot plegat?
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del conseller per respondre les preguntes 
formulades.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

A veure, anem per ordre, són diverses preguntes. Hi haurà algunes respostes que 
entenguin que són per als tres, per a les tres preguntes, que són diferenciades, però 
crec que donen una visió... Sí que començo amb una primera, que crec que l’haig de 
fer, eh?, i estic segur que la diputada no ho ha volgut situar des d’aquesta perspecti-
va, però ho vull aclarir. Les situacions de violència física que es poden donar en els 
centres no van vinculades al perfil de nacionalitat, sinó que van vinculades... (veus de 
fons) –com que després ha enganxat amb el tema dels menors no acompanyats, per 
això ho dic–, sinó que van vinculades a situacions de complexitat de la motxilla del 
noi o de la noia. Per això en moltes ocasions són més coneguts en alguns casos en 
CREIs, perquè són específics i són intensius en matèries de salut mental o en matèries 
d’addiccions, etcètera; o a elements conductuals, va molt vinculada aquesta situació.

Llavors, com hem anat treballant els temes de seguretat i els temes de protocol? El 
protocol –que vostè em preguntava el protocol amb el Consorci de Serveis Socials– 
està aprovat, ja l’hi dic –l’hi dic en seu parlamentària, si tant ho volia–: està aprovat. 
Ara mateix el que s’està fent és una reglamentació d’alguns aspectes, com el registre 
d’incidències. L’hi explico. Vull dir, protocol aprovat i el que s’està fent és la regla-
mentació d’alguns aspectes, i li dono un exemple molt concret, que és el registre d’in-
cidències. Perquè hem detectat que hi havia alguns elements...

També en som conscients: el protocol el que vol assegurar és fer un treball pre-
ventiu, el que vol assegurar és l’atenció que fem al treballador o la treballadora si 
està en una situació d’aquest tipus, però el protocol, per desgràcia, el que no elimi-
narà és si es dona un cas o no es dona un altre, és com gestionem el cas. Vull dir, 
jo crec que les dificultats conductuals, o en alguns casos de salut mental o d’addic-
cions, amb el protocol no ho solucionem, amb el protocol el que fem és un exercici 
tant de feines preventives per evitar-los, amb elements que podem controlar com a 
Administració o els professionals, com després què fem i de quina manera donem 
el suport, d’acord? Crec que és important situar-ho, perquè forma part de com s’ha 
d’abordar un tema que és molt complex.

I també li dic: hem fet reforços de seguretat, i continuem fent reforços de segure-
tat quan ho considerem. Però també som conscients que els reforços de seguretat..., 
vull dir, el que fan són reforços de seguretat, perquè, després, com actuem amb el 
noi, procurem evitar que sigui la seguretat, sempre. Perquè, sinó, es donen casos com 
els que van passar a Andalusia i aquests no els volem. Amb totes les dificultats, eh?, 
perquè... Però... I fem aquests reforços, ens replantegem el sistema.

Vostè parlava del grup. Aquest grup sorgeix –i, a part..., i els accepto la crítica, 
eh?, ja me la faig jo mateix; me la faig jo primer, dius...–, sorgeix, diria, de la meva 
primera compareixença del diàleg que tenim, d’un diàleg molt franc que tenim, de 
que tots estem d’acord que toca repensar el sistema de protecció, que toca ficar en 
valor les coses que funcionen, però que toca modificar-lo perquè el sistema de protec-
ció doni una resposta a un perfil d’infants i d’adolescents que és diferent al de quan 
es va constituir.

I dona aquesta resposta i, especialment ara, pensem que és interessant perquè, en 
aquest marc, el primer que li he demanat a la secretària d’Infància és que els expli-
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qui els treballs, que ja s’han avançat una miqueta, que hem anat fent conjuntament 
amb el teixit, perquè crec que vostès han de formar part d’aquest treball, i és la pri-
mera encomanda que li he fet a la secretària, en el moment en què es creï el grup, és 
que tingui una trobada amb vostès, que els expliqui el que hem anat parlant tant amb 
sindicats, com amb entitats d’infància, com amb col·legis professionals, amb tots els 
actors, i anar compartint i anar construint entre tots i totes, perquè pensem que ja 
comença a estar en un sistema de maduració similar, no tant, com quan el secretari 
d’Afers Socials i la directora de Serveis Socials –que la directora avui ens acompa-
nya, el secretari està a Madrid per altres temes–, els hi van voler explicar amb el Pla 
estratègic de serveis socials. Penso que és una bona manera d’actuar. I ara comença 
i ja està en aquell procés de maduració i penso que és interessant que el compartim, 
que el reflexionem, que vostès puguin sumar, perquè estic segur que poden sumar, 
entorn d’aquesta reflexió.

Respecte al repte dels adolescents i joves migrats sense referents adults. Si vostès 
se n’adonen, he fet un incís en el repte. Em nego a parlar amb certes expressions i ho 
intentaré; no sé si ens en sortirem o no.

Mirin, entorn d’això, estem fent diverses qüestions. Una. Ara ja tenim un itinera-
ri bastant clar, que és DAI –dispositiu d’atenció immediata–; després del DAI, cen-
tre d’emergència. En el centre d’emergència –i els soc molt honest, eh?, vull dir, els 
explico el que hi ha habitualment–, en el millor dels casos, hi haurien d’estar com 
a molt un mes, poden estar-hi dos mesos, dos mesos i mig... Els hi dic, eh?, perquè 
forma part de... Després, centre d’acollida i, després, pisos. D’acord? Dius: «És una 
miqueta l’itinerari que ens hem muntat.»

També els situo i els demano l’ajuda –els situo i els demano l’ajuda–, cada cop 
tenim més dificultats per a qualsevol obertura, fins i tot, en elements que estic segur 
que vostès comparteixen. És a dir, una de les coses que hem fet en els últims mesos 
és els centres més grans que teníem els estem tancant, crec que en som conscients. 
Per què? Perquè som conscients que el treball d’inclusió és molt més complex. Però 
comencem a tenir molts problemes a l’hora de la recerca, fins i tot amb temes que 
estan tancats i que, en el moment en què se sap el col·lectiu, tal. 

Això també està començant a tenir una expansió –els hi dic, és una altra realitat, 
però perquè ho vegin, eh?–, fins i tot, en temes de refugiats, que fins ara no s’havien 
donat i també els n’informo aquí, eh? Aquestes dificultats comencen també a gene-
rar-se, ja no en el perfil del jove i adolescent migrat sol, sinó també en el perfil d’una 
persona refugiada, d’acord?, perquè s’ha generat. 

Sempre que anem a obrir, acaba havent-hi la manifestació, que és minoritària, que 
és d’aquell sentiment humà del desconeixement i de la por, que, en alguns casos, i 
també ho dic en seu parlamentària, està incentivada per col·lectius d’ultradreta, també 
els ho dic; en alguns casos, està incentivada per col·lectius d’ultradreta que se’n volen 
aprofitar, però això encara ho dificulta més.

Com estem intentant endreçar tota aquesta part i generant protocols que perme-
tin aquests elements? Un dels aspectes que crec que és més important de les modi-
ficacions que hem fet durant aquest any, amb les dificultats que representa... –i que 
són les meves, no són les de vostès, només faltaria, vostès fan control de govern; són 
les meves, ara, les comparteixo, com a mínim tinc el dret de compartir-les–, amb les 
dificultats de que estem en pròrroga pressupostària, eh? Vull dir... Ho dic i amb tot 
el que significa: «No, perquè, llavors, tu tens obligacions.» 

Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, més del 90 i escaig per cent 
del seu pressupost són obligacions jurídiques i elements recurrents, d’acord? Po dem 
parlar-ne amb Infància, però podem parlar-ne amb Dependència –que després en par-
larem, que tenen preguntes–, i en podem parlar amb molts altres àmbits, d’acord?, amb 
persones amb discapacitat, amb serveis socials, amb... Vull dir, amb la qual cosa, quan 
obres una nova línia, estàs..., tal, i si has de tirar de fons de contingència per a aques-
tes, és més complicat. Els ho comparteixo.
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Què hem fet? Una: hem generat una addenda del contracte programa –la vaig pre-
sen tar a alcaldes i alcaldesses, i regidors i regidores, al final del juliol; ara mateix 
l’addenda ja està finalitzada, està en l’última part de fiscalització, perquè tenim ja els 
recursos; ja saben que un interventor o una interventora delegada no t’aprovarà l’ad-
denda si no tens els recursos; hem mogut recursos per a això–, que ens permetrà la 
creació d’una figura nova, que és una figura que ens demanaven els ens locals i que 
pensem que és positiva, que és una figura que el que farà és fer aquest element d’en-
llaç comunitari que contractarà l’ens local, cent per cent subvencionat per part del de-
partament amb aquesta fitxa del contracte programa, eh?, que, depenent del nombre 
de persones que hi han de joves i adolescents no acompanyats hi ha unes ràtios, però 
estem parlant que, de bon inici... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció.) Em permet?, perquè és que... De bon inici, seran més d’un cen-
tenar de professionals que el que faran és aquest encaix entre centre o pisos, depenent 
de la modalitat, ajuntament, entitat gestora, recursos de la Generalitat... Fer aquest 
element de ròtula de tot el sistema, d’acord? I volem donar-li la potestat molt clara a 
l’ajuntament, que és qui contracta, encara que estigui subvencionat pel contracte pro-
grama. Això és una.

Un segon element. Estem ja a punt de tancar, i també els hi vaig presentar, un con-
veni específic amb la Federació d’Empreses d’Inserció Laboral –la Feicat–, crec que 
vostès la coneixen. És un conveni específic que el que vol és... Tenim detectats molts 
casos que, en el moment en què puguin tenir una primera inserció laboral en condi-
cions, els processos d’autonomia i d’emancipació funcionaran molt bé. Doncs, amb 
aquest conveni, el que volem és abordar un col·lectiu de sis-centes persones, d’a quests 
que estan en aquest element de maduració. Per aquest conveni, que saben com funcio-
nen les empreses d’inserció, en primer moment, contracten elles, fan un acompanya-
ment, dura un any i, després, han d’entrar en el sistema d’una empresa ordinària. Això 
també ens serveix per eliminar taps, perquè els he sigut molt sincer, vull dir, estem 
fent allargaments d’assistència, però és que si no féssim allargaments d’assistència, no 
seríem responsables ni amb la societat, ni amb els ens municipals ni amb ningú; ara 
ho volem fer.

De l’altre àmbit, elements formatius. Menors de setze anys han d’entrar al sistema 
escolar i entren al sistema escolar. Entorn d’això, aquestes figures ens han d’ajudar, 
però anem fent també un exercici, que és, a mesura que anem veient... Vull dir, en 
l’estratègia, fins i tot hem situat alguns elements, que són uns requisits mínims que ha 
d’haver-hi en un municipi abans de situar-ho entorn dels recursos formatius, etcètera, 
però, a la vegada, també n’anem obrint. Aquesta primavera, hem obert dos centres de 
primeres oportunitats al Maresme, perquè hi havia una necessitat molt específica; es-
tem treballant en les obertures a Terres de l’Ebre, que també era un dels àmbits; a la 
Catalunya central. 

Anem fent aquest exercici de també anar obrint a mesura que veiem aquestes ne-
cessitats, aprofitant el que són els centres de primeres oportunitats i de noves oportu-
nitats; ja saben que el de noves oportunitats és molt general, però que n’hem generat 
un d’específic per a un perfil d’una persona que està més enrere en temes de llengua, 
en temes de certs coneixements, que és primeres oportunitats, perquè no està en con-
dicions d’entrar en un centre de noves oportunitats, que va més dirigit cap al fracàs 
escolar, etcètera. I continuarem obrint.

Aquí, tenim una discussió i és una discussió que ens en volem sortir, que és que, 
entorn de la programació ordinària del SOC, no se’ns obligui a aquest element que ja 
tingui el permís de residència per poder-lo apuntar. Aquí tenim una discussió, dius: 
«Hem de poder justificar una persona amb, per exemple, un element que funciona i 
que ràpidament té, que és la targeta sanitària i el document de la targeta sanitària, 
perquè l’altre triga.» I triga per diversos motius, entre les gestions que s’han de fer 
amb els consolats d’origen, que no són fàcils, entre que, també ho saben, les subde-
legacions van molt saturades i això ens acaba generant un temps que, amb perfils de 
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setze-disset anys, és clau, perquè, mira, si és un perfil de vint i escaig, set mesos pot 
no significar tant, però si és de setze o disset són clau aquests onze o dotze mesos, i 
això és un dels elements que volem situar.

També som conscients de que, en l’àmbit professional, hem de fer canvis, hem ar-
ribat a un acord intern amb els sindicats representatius dels educadors i educadores 
dels centres que són de titularitat nostra, per temes de segona ocupació a partir dels 
cinquanta-vuit anys, pel tema de reducció d’hores d’atenció directa i poder-les desti-
nar a altres hores que també són necessàries, més indirectes, però que també ajuden 
a que el personal que ja és més gran..., dificulta. I, aquí, hem de treballar i estem tre-
ballant en veure com ho podem anar expandint, més enllà de l’àmbit en el qual nos-
altres directament tenim una responsabilitat de recursos humans.

I aquí hi ha l’altra..., ho saben perfectament: ha sigut una època que els educa-
dors i les educadores socials han sigut molt demandants, en tots els àmbits, i hi han 
hagut dificultats per trobar-ne. Jo el que els asseguro és que..., perquè... i, si no, si 
saben casos, els demanem que ens els facin arribar, perquè tenim una cosa que es 
diu Inspecció de Serveis Socials, que fa aquest element, que hi han figures que no 
són educadors ni educadores, però que no fan el rol d’educadors i educadores, que 
fan rols de suport. També, en aquest sentit, per aprofitar potencialitats. Som una so-
cietat diversa. Hi han potencialitats..., que tenim educadors i educadores d’orígens 
diversos que faciliten, però tenim altres professionals socials també d’orígens diver-
sos que poden ajudar, perquè, especialment, en els casos dels centres d’emergència 
i tal, l’aprenentatge de la llengua encara és molt tal, i aprofitem la potencialitat que 
tenim com a societat diversa. I és una miqueta entorn d’això.

A partir d’aquí, i també una miqueta..., crec que l’explicació del sistema, de cap on 
l’anem redirigint..., però sí que situar-li: per nosaltres, el repte ara mateix fonamental, 
el repte fonamental és el procés d’emancipació i d’autonomia. És el repte fonamen-
tal. I és on estem abocant una part important de recursos perquè pensem que si el fem 
amb èxit generem èxit en altres àmbits, com deia, inclusió social... No pot haver-hi 
inclusió social sense una bona inserció laboral i sense un procés emancipatori, crec 
que està clar i crec que ho compartim tots. És aquí, ara mateix, on tenim mirada. 

Ara, també els hi dic, per això els hi he dit: necessitarem un suport de tothom per 
evitar aquesta situació, que és, canvis que tothom tenim l’acord que hem de fer se’ns 
dificulten per una certa percepció social. I, en aquest sentit, ho sabem. I vostès saben 
que procuro ser molt curós amb això, no entrar en cap tipus de batalletes ni batalles, 
perquè crec que no sumen, i no sumen quan parlem d’un col·lectiu especialment vul-
nerable.

I, segurament, m’he deixat coses. Ara m’ho recordaran i ara intentaré no dei-
xar-me coses, però era un reguitzell de moltes coses i crec que algunes demanaven 
una explicació una miqueta profunda.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Algun diputat té alguna pregunta a formular? Sí? (Pau
sa.) Diputada Valencia, sí.

Elisabeth Valencia Mimbrero

Bueno, por un lado, queremos mostrar desde nuestro grupo la plena colabora-
ción para trabajar en el grupo para replantear el sistema de protección de infancia. 
Pero, claro, le tenemos que recordar, pues, que volvemos a partir de cero, otra vez, 
que... Bueno, la moción en la que se pidió el grupo de trabajo era de 2016 de este 
Parlament. Se inició el grupo de trabajo, se inició el grupo de trabajo y, otra vez, 
pues, cambio de director a directora general, secretaria ahora, otra directora gene-
ral, cambios de la conselleria. Entonces, claro, ni son las mismas personas... ¿No?, 
es verdad. A ver, no me voy a meter en su organización interna, pero hay inestabi-
lidad y eso tiene que ver con que ustedes vuelvan otra vez a plantear el grupo de 
trabajo, porque no se puede hacer un seguimiento.
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Por otro lado, pues, tampoco nos ha aclarado la implementación del protocolo en 
los centros delegados. Absoluto descontrol de los centros delegados y de las funda-
ciones que dependen de la Dirección General de Infancia. Usted dice que el protoco-
lo no puede evitar que se den algunas situaciones de violencia en los centros. Pero, 
oigan, si tienen ustedes unos datos de las agresiones y de las situaciones de violencia 
en los centros, pues, al menos tendrán algún eje en el que trabajar y sabrán al menos 
cómo están los trabajadores de los centros, que hasta ahora no sabemos nada. Nos 
gustaría, pues, que nos contestara en estos dos sentidos.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Diputada Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; gràcies. Dos elements de preocupació principal en el tema dels infants i joves 
no acompanyats que arriben al nostre país. Un –ja és com un tòpic, no?, que hi anem 
insistint– és la part comunitària i la part pedagògica, la part de treball comunita-
ri. És bona notícia que hi hagi, doncs, aquest treball, ara conjunt, aquesta línia que 
s’obre perquè hi hagi aquest personal directe per fer aquesta part de treball comuni-
tari. Espero que sigui el més àgil possible. Ha de ser previ, aquest treball comunitari, 
en l’obertura d’un centre i, evidentment, durant, i constant, i amb una coordinació..., 
no només és aquest personal que es contracti ara, és amb la coordinació amb tota 
la xarxa comunitària que existeix al país. No és en plan de formulació de pregunta, 
conseller, sinó d’insistència o de reforç de la importància d’aquesta pota, si no ens 
petarà tot, ja podem abocar-hi els recursos que calgui.

I l’altra preocupació, que veig que compartim, que és d’emancipació, no?, és de 
sortida posterior. En aquest sentit, el nostre grup parlamentari va promoure una pe-
tita cosa, però que crèiem que era també important i necessària, que era la modi-
ficació de les prestacions de joves extutelats, perquè poguessin accedir-hi i també 
aquest nou tipus de joves tutelats que passen a ser extutelats, però, sigui com sigui, 
la realitat és que un 30 per cent de persones sense llar a la ciutat de Barcelona han 
passat pel sistema de tutela i, per tant, el problema és ara.

Tenim un gran repte per poder obrir aquest tap de l’emancipació per als que es-
tiguin ara en el sistema, però tenim una situació d’ara en els nostres carrers i, aquí, 
crec que no hi estem donant resposta, conseller. No és per la part d’infants i joves 
que arriben, sinó és per la part de sensellarisme, segurament, i és per la part d’aju-
des socials. I l’insto a que posin també aquesta part del focus.

El que sí que li faig com a pregunta és una única pregunta insistent: quan ens lliu-
raran el pla d’acció calendaritzat i dotat pressupostàriament de l’Estratègia d’acollida 
i inclusió del jovent que emigra sol? Perquè des de febrer que el Parlament els recla-
ma el document, no hi ha manera que ens lliurin ni tan sols una calendarització de 
prioritats i no em diguin ara que és per una qüestió de que no hi ha pressupost per al 
2020, perquè estem parlant del febrer de 2019, que se’ls reclamava que en un mes ens 
ho lliuressin i es va aprovar en aquest Parlament i els hi han reclamat totes les fede-
racions, entitats, sectors que treballen en aquests serveis.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, és el torn del diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Molt breument. En primer lloc, vull felicitar-lo, conseller, per 
aquesta mesura de la nova figura que demanaven els ens locals i que farà de conne-
xió entre el mateix ajuntament, el centre i les diferents entitats per promoure i per 
facilitar el treball comunitari absolutament necessari per a la integració dels menors. 
Jo li feia la pregunta més, diguem-ne, de portes cap endins, és a dir, atès que aquesta 
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mesura ja era bona, és a dir, quin és el treball educatiu que estan fent els centres o les 
entitats que gestionen aquests pisos amb els xavals. 

Efectivament, la política d’inserció laboral és fonamental per a la seva inserció 
social i, aquí, ens hi trobarem, però no tots els joves estan en aquesta situació. Si 
són menors de setze anys han d’estar escolaritzats, però el fet de que estiguin esco-
laritzats no garanteix tampoc re, en el sentit de que molts d’aquests xavals que estan 
inserits a l’escola, doncs, moltes vegades tenen algunes dificultats de relació i d’in-
serció a la mateixa escola, que és un tema educatiu, per una altra banda, però, quan 
surten de l’escola, encara tenen vida.

Ho dic perquè, clar, hi han alguns centres i alguns ajuntaments que coneixem i 
que hem vist i que, si ho vol, li faré arribar fins i tot el nom i el centre de què par-
lem, en el qual els nois arriben, al dematí, els fiquen a una furgoneta, els porten a la 
localitat del costat i estan tot el dia a la via pública i, després, els tornen. I això ge-
nera, bé, la pregunta, no?: «Què fan amb aquests nois? S’està fent algun tipus d’acció 
educativa?» Que es pot fer en el medi obert, eh?, però no és el cas. I, en aquest tipus 
d’actuacions ens generen molts dubtes i el que volia saber és si el departament està 
controlant, gestionant, mirant, fent algun tipus de pla educatiu de portes cap endins 
d’aquests centres amb els xavals, que no dic que es facin dins el pis, enteneu-me, eh?, 
és a dir, com estem educant des de la mateixa Generalitat aquests menors, no?

I, finalment, acabo. En el tema de la titulació dels professionals, vostè ha dit, bé, 
que hi ha algunes demandes i, efectivament, cal que hi hagi perfils diversos, però 
els perfils diversos, que són necessaris també per a aquest col·lectiu, han de ser pro-
fessionals. Si continuem dient que, com que hi ha una alta demanda d’educadors so-
cials, hi han persones que poden tenir actituds, aptituds i competències molt bones 
que ja poden fer de suport, quan, en realitat, estan fent la feina d’educador social 
encoberta, el que estem és deixant la professió d’educador social, un altre cop, com 
una professió de tercera. 

Aquest tipus de plantejament, a l’àmbit sanitari, no el faríem mai. «No. No es en-
fermero, pero, oye, pincha muy bien». O es enfermero o no es enfermero. O en l’àm-
bit de l’advocacia. Que es necessiten perfils diferents, sí. Però la pregunta és si podem 
assegurar que totes aquelles persones que estan treballant en aquests centres tenen la 
titulació necessària per desenvolupar la seva tasca i si vostès ho estan controlant, per-
què ja entenc que qui contracta és l’empresa que gestiona i entenc que, lògicament, 
en els centres públics és així, espero –espero–, però vull dir si vostès ho controlen 
d’alguna manera, més enllà de la Inspecció de Treball o de Serveis Socials. Hi ha al-
guna manera de saber si l’empresa a qui se li ha adjudicat el contracte té contractades 
persones amb titulació? Aquesta és la pregunta.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, és el torn del conseller per respondre les preguntes.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Vaig per ordre. Li feia la cara de que no partim de zero perquè no partim de zero. 
Si em permet una qüestió– i vostè ho ha comentat, eh?–, absoluta legitimitat del con-
seller o de la consellera de torn per reestructurar o no el seu departament. Li agraeixo 
que m’ho recordi. També l’hi dic: quan vam crear la secretaria és perquè és un dels 
elements on volem ficar el focus i vam voler fer-ho. Ara, també l’hi recordo: el grup 
de treball no va finalitzar perquè nosaltres canviéssim l’estructura del departament; 
va finalitzar perquè, quan finalitza un període al Parlament per eleccions, els grups 
de treball finalitzen. Crec que amb això... Vostès són diputats i diputades i ho saben 
perfectament. Cada cop que hi ha Parlament nou, es constitueixen les comissions, es 
constitueix tot, perquè varia. Jo recordo que a l’anterior mandat, a l’anterior legisla-
tura –«mandat» és governamental, «legislatura»–, no hi havia la Comissió de Treball 
i Afers Socials; hi havia la Comissió de Treball per un costat i la Comissió d’Afers 
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Socials per un altre, i l’estructura del departament era la mateixa. És potestat dels 
diputats, de les diputades dels grups parlamentaris, també, i es negocia una miqueta 
entre tots i busquem allò, i es va considerar tal. Jo ho dic perquè el grup de treball 
no finalitza perquè nosaltres estem fent canvis en l’estructura del departament, sinó 
que finalitza perquè la legislatura ha finat. Fins i tot, es tornen a constituir les comis-
sions i els grups inter... Com es diuen? Els grups... Que no me’n recordo... (Veus de 
fons.) Els intergrups, d’acord?

A partir d’aquí, jo ja els hi he dit, ja m’he fet la crítica abans. Va ser un dels temes 
que vaig situar. Jo sé que, a la propera comissió, que encara no la tenen convocada, 
hi ha la voluntat de l’aprovació formal del grup i ja els he dit quina és la comanda 
que li he fet a la secretària amb relació a això. I aprofitar també per fer una altra co-
manda, dius..., i també entorn del desplegament de l’estratègia i tal, tenim una taula 
que ens reunim trimestralment, institucional, on es va revisant i faig aquesta coman-
da, de que els pugui mostrar aquesta petició que feia la diputada Ribas. Però era això 
i, a partir d’aquí, treballem conjuntament.

I també els hi dic: està més madurat, s’ha fet un treball. Per això els he dit que 
és una miqueta similar al Pla estratègic de serveis socials que els van presentar la 
directora i el secretari, l’esborrany i les bases. Fins i tot, hi ha una part que està molt 
lligada, forma part dintre del pla estratègic, perquè s’ha de situar en aquest àmbit.

Anem generant taules locals de coordinació. Diputada Ribas, que em situava... 
Anem generant taules locals, pensem que és clau aquest àmbit. Però, fins i tot, anem 
amb reflexions més enllà. El secretari d’Immigració, que també està avui aquí, va 
participar i ha treballat conjuntament en una proposta que va estar liderada pel Go-
vern del País Basc, a la qual ens hem sumat nosaltres, s’hi ha sumat també el País 
Valencià crec i algun..., Navarra i les Illes, que és una proposta que es diu Share, que 
fa una reflexió més entorn dels col·lectius d’alta vulnerabilitat en processos migra-
toris, de com generar una forma de repartiment entorn de certs indicadors de cada 
territori, que permetin donar una bona resposta. I en això estem d’acord... Liderada 
pel País Basc, eh?, va ser un tema molt liderat pel País Basc, però hi estem d’acord, 
des de Catalunya, des del País Valencià, des de les Illes, des de Navarra. I pensem 
que, per exemple, anem treballant entorn d’aquests aspectes.

Els centres, en principi, senyor Moreno, han de fer i fan classes de llengua i en-
torn, i també fan tastets d’ofici, més enllà de l’exercici que li explicava jo que anem..., 
amb l’obertura de centres de primeres oportunitats i de vincular altra oferta.

Jo no sé si al que es refereix amb l’exemple –i, després, me’l pot donar en concret, 
crec que no fa falta–... El que sí que es pot donar és que és diferent en el que és el 
centre d’emergència del que és el centre d’acollida, d’acord? Ja està. A partir d’aquí, 
anem fent.

Quan li he parlat de la Inspecció de Serveis Socials, és que és l’eina interna que 
tenim com a departament per al compliment, no en matèria d’infància, en qualsevol 
altra matèria, i és l’eina interna que tenim per assegurar el compliment. El que li puc 
assegurar és que les ràtios es compleixen i, si no es compleixen, anem...

Jo quan deia..., no parlava de professionals que no fossin socials, eh?, no ho he 
dit. I li asseguro que les ràtios marcades, que estan marcades per la llei i que estan 
marcades, es compleixen i amb la titulació que es considera que marca la ràtio. I, si 
no es compleix, vull dir, i la inspecció ho veu, això és motiu de sanció, només falta-
ria, i motiu preocupant. A partir d’aquí, hem de fer un treball d’acompanyament en 
tots els sentits, també les entitats. 

Jo també soc conscient que, a vegades, hi ha una sensació... Vostès fan territori i 
jo en faig, no sé si igual, més o menys, però en faig, molt, i parlo amb els alcaldes i al-
caldesses i, especialment, quan són municipis d’una certa mida... És a dir, Barcelona 
és un món part, com dius, però en municipis més petits, l’alcalde i l’alcaldessa és que 
se sap els noms i cognoms dels nanos que té en el municipi, i sap on té algun repte, on 
hi ha aquest que tira més, té dinàmica de carrer... I fins i tot en parlem, i ens acaben 
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dient noms i cognoms, vull dir, tenen aquest coneixement. I també sabem i som cons-
cients que hem de generar aquesta relació entitat - Administració - ens locals, fer-la 
el màxim fluïda possible. Hi ha vegades que és fluida per natura, doncs, perfecte, 
acompanyem-la igualment. Hi ha vegades que no és tan fluida, és aquí on ens volem  
situar.

I sí que –i no m’ho volia deixar, perquè, si no, em dirà que m’ho he deixat– jo 
sempre els hi he explicat: el sistema de protecció és un sistema viu, és a dir, és un 
sistema viu. Per què? Perquè té uns límits d’edat i perquè van entrant i no. És clar, 
què passa? Doncs, que hi han nois que fan divuit anys. I hi han nois de divuit anys 
–és un percentatge, crec que està entorn del 20 per cent, em corregirà la Georgina..., 
més–, hi ha un percentatge que, quan finalitzen, als divuit anys, et diuen: «No en vull 
saber res, del sistema de protecció.» I és lícit i legítim, perquè tu no pots obligar una 
persona de divuit anys a que es mantingui, encara que tu li ofereixis la possibilitat de 
tal. Igual que hi ha un percentatge que té un procés emancipatori bo i hi ha un per-
centatge que li oferim sempre la possibilitat d’allargar, si no compleix els requisits 
per a les ajudes a posttutelats, etcètera. 

Perquè, al final, i em permeten i acabo amb aquesta frase, que me la diu molt 
el secretari d’Immigració, l’Oriol Amorós, que és: «És que, a vegades, hem de ser 
conscients que, en un any, hem de fer el que moltes famílies fan al llarg de tota la 
vida, amb un noi, eh?» Després, cada situació de motxilla és diferent. Bé, i això és 
complex. I, sí, els hi dic. Igual que hi han nois que són refractaris al sistema de pro-
tecció sent menors.

I em sumo a vostè, senyora Ribas, i faig una reflexió més enllà. I els nois que ar-
riben amb divuit anys i dos mesos? Dinou anys? Vint anys? Perquè aquests no poden 
passar pel sistema de protecció. Aquí hi ha el repte, fins i tot, ara, amb l’Ajuntament 
de Barcelona, en parlàvem i tal; comencem a veure que, fins i tot, hi han nois que 
surten d’altres sistemes de protecció, és a dir, s’han fet adults, surten d’altres siste-
mes de protecció, i Barcelona té una capacitat d’atracció. I l’últim cop amb l’Ajunta-
ment de Barcelona es parlava tècnicament, perquè ho havíem detectat entre les dues 
administracions, de com ho fèiem. I això ho fa molt més complex. 

Igual que hi han noies que acaben del sistema de protecció català i que decideixen 
continuar el seu trajecte migratori cap a Bèlgica, cap a França o cap a tal, vull dir, no 
ho dic en un sentit allò..., sinó que hi han casos molt complexos i a mi, fins i tot..., i 
els faig –i aquest seria motiu d’altres preguntes que no sé si m’han fet o no, crec que 
no–, la reflexió sobre què passa amb una persona que arriba amb divuit anys i mig, 
amb dinou. Quin sentit té... –ja no discutiré un element del que segur que tindrem 
visions diferents, que és la política migratòria, permisos, etcètera–, però quin sentit 
té que tinguis una persona que tu li has donat una ordre d’expulsió, que no l’executes, 
però que no pot tenir permís de treball? I aquesta és una reflexió que crec que ens 
hem de fer tots i totes.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Acabem aquest àmbit de preguntes.

Preguntes al Govern acumulades relatives a les polítiques per 
a la gent gran i per a les persones amb situació de dependència

311-00121/12, 311-00122/12, 311-00124/12 a 311-00147/12 i 311-00233/12 

a 311-00241/12 

I passem al següent àmbit, que és l’àmbit de polítiques de gent gran i dependèn-
cia. En aquest cas, hi ha preguntes presentades pel Grup de Ciutadans, del bloc 23 
al 27 i el bloc 29. Per a formular aquestes preguntes, té la paraula la diputada Noemí 
de la Calle.
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Noemí de la Calle Sifré

Sí; gracias, presidenta. Las que son preguntas en general las haría yo y un peque-
ño bloque que era sobre Vilafranca, específico de Vilafranca del Penedès, lo hará mi 
compañera Blanca Navarro.

En este bloque, se han agrupado muchísimas preguntas, fue una serie de pregun-
tas que hice relativas a, pues, todos los datos que teníamos de residencias, los traba-
jadores..., desglosado, además, por provincias, incluso por localidades. Como es un 
tema muy extenso, me voy a centrar en tres, los que me gustaría, pues, remarcar hoy.

A nuestro grupo parlamentario nos preocupa especialmente la atención que se está 
dando a la dependencia, por un lado, desde la perspectiva de cómo atender a nuestros 
mayores, con la dignidad que merecen, y luego también por cómo afectan estas listas 
de espera tan largas que tenemos en Cataluña a lo que es la brecha salarial, porque 
nadie puede obviar que, al final, la mayoría de personas que dejan un trabajo para po-
der atender a una persona mayor porque no tiene opción para un recurso, ¿no?, para 
esta atención a esta persona mayor, al final, terminan siendo mujeres, y resulta anec-
dótico que, cuando se dieron estas prestaciones económicas por cuidadores no profe-
sionales, aumentaron los hombres que empezaron a cuidar de las personas mayores 
y, en el momento en que se retiraron estas prestaciones, de golpe y porrazo, pues, 
desaparecieron estos hombres y volvieron a ser..., bueno, ya eran mayoría, pero ese 
pequeño porcentaje que había dado el paso adelante para cuidar de personas mayores, 
pues, desapareció.

Por estos motivos, pues, centramos gran parte de nuestra actividad parlamentaria 
en todo el ámbito de la dependencia y, de todas las preguntas, me gustaría una con-
creto, que es: les preguntamos por el coste aproximado de lo que eran las plazas resi-
denciales y en centros de día.

Estas preguntas también las hicimos por escrito y, cuando nos contestaron por 
escrito, hubo un dato que se les pasó, nos dieron, efectivamente, el coste por plaza 
residencial, tanto en residencias propias, como gestión delegada de concierto y cola-
boración, pero se dejaron el dato de centro de día. Si no me lo pueden dar hoy, si me 
lo pueden enviar por correo electrónico, porque esa parte en la respuesta escrita... 
Le voy a dar, en concreto, qué respuesta fue. La pregunta, es una 314, es la pregunta 
535/11. En esa se dejaron el dato de los centros de día.

Luego, otra cosa que les quería comentar, y no hace falta que me contesten hoy, 
pero también es un problema que he encontrado en las respuestas por escrito, es que 
yo soy muy preguntona, entonces, hago las misma preguntas y de forma cíclica cada 
cierto tiempo. Entonces, a veces, no cuadra lo que me han contestado un año, ¿no?, 
y lo que me contestan dos años después. 

Les voy a dar un par de ejemplos también para que lo miren, no hace falta que 
me contesten hoy, porque sé que es complicado. En esa misma pregunta, la 314-
00535/11, también preguntábamos sobre el gasto ejecutado en el total del presupues-
to de varios años, tanto en residencias para personas mayores como en centros de 
día, y he comparado su respuesta con una respuesta que le dieron, pues, creo que fue 
al diputado Raúl Moreno, preguntó exactamente lo mismo y no cuadra. Es decir, por 
ejemplo, en el 2012, la diferencia entre una respuesta, que es la..., la pregunta fue la 
314, la pregunta 260/11; pues, lo que contestaban en febrero del 2016 con lo que con-
testan en 2018, principios del 2019, las diferencias son de 10 millones, 28 millones, 
40 millones, 16 millones, 11 millones de la misma respuesta del gasto, de lo que se 
gastó en 2012 en residencias, para el 2013, para el 2014, 2015... No cuadran los nú-
meros y hay una diferencia notable, excepto en una. Hay una cifra que sí que cuadra, 
pero el resto no cuadra. Para que lo miren y nos puedan contestar.

Y otro ejemplo, por ejemplo, sería –es para que lo revisen– la pregunta 314-
00548/12, también preguntábamos sobre listas de espera en residencia y la misma 
pregunta, con el mismo enunciado que hicimos en 2016, cuya pregunta era, para 
que busquen, la 314-06186/11 tampoco cuadra. Por ejemplo, en temas de personas 
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que han fallecido una vez que han solicitado una ayuda para la dependencia y han 
fallecido por el camino y, al final, no han tenido ningún recurso, tampoco cuadran y 
hay una diferencia muy notable entre unos datos y otros.

Y, para finalizar, la tercera cosa que les quería comentar es: yo pido el desglose 
por municipios y provincias, porque no sé si se han dado cuenta de la desigualdad, 
la desigualdad territorial que hay en los recursos, porque, si analizamos las listas de 
espera con los datos que ustedes nos proporcionan por escrito, las listas de espera, 
nos encontramos con una desigualdad muy grande. Por ejemplo, en Agramunt, hay 
7,22 plazas residenciales por cada cien habitantes mayores de sesenta y cinco años. 
Y nos encontramos con municipios como Manresa, que tienen 2,87 plazas residen-
ciales por cada cien habitantes mayores de sesenta y cinco años. Y, luego, nos encon-
tramos municipios muy complicados que están por debajo de la mitad de la media, 
como Ripollet, que tiene 0,40 plazas por cada cien habitantes mayores de sesenta y 
cinco años, Hospitalet, que tiene 1,75 o Santa Coloma de Gramenet, que tiene 2,09 
plazas por cada cien habitantes mayores de sesenta y cinco años.

¿Qué ocurre? Esto se traduce en una desigualdad muy grande, que no es lo mismo 
ser dependiente en Hospitalet de Llobregat, en Ripollet, en Santa Coloma que, por 
ejemplo, en Sant Cugat, que tienen, pues, este 7,73 o Santa Coloma de Cervelló, que 
tiene una ratio de 15,80 plazas por cada cien habitantes mayores de sesenta y cinco 
años. Y, al final, lo que me encuentro es que, precisamente en los municipios donde 
la renta per cápita es mucho más baja que en otros municipios, es donde las ratios son 
muchísimo peores y que, realmente, hay que hacer un buen..., hay un trabajo por de-
lante para eliminar estas desigualdades y quería preguntarle qué plan tienen ustedes 
para poder trabajar esto, porque –le hablo de mi municipio, que es el que más conoz-
co– tenemos una población sumamente envejecida y con una renta per cápita muy 
baja, la media es inferior a la media de otros municipios. Entonces, nos encontramos 
que tenemos muchas personas mayores que, además, no se pueden pagar una plaza 
privada, y al final, está afectando a esta persona mayor y también a todo su entorno, 
como decimos, en gran mayoría, pues, mujeres que, al final, son las que se terminan 
ocupando de la persona mayor. (Veus de fons.) Sí, termino, presidenta. Gracias.

La presidenta

La diputada Blanca Navarro vol formular la pregunta sobre Vilafranca? I així les 
respondrà conjuntament el conseller.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Vale. Respecto a la situación de Vilafranca, pues, primero, solo un pequeño deta-
lle y es que la pregunta la presentamos en marzo del 18 y estamos hablando casi dos 
años después. Sí, marzo del 18, no del 19, del 18. Y la respuesta por escrito la recibi-
mos en enero del 19. Entonces, bueno, pequeño detalle. El tiempo, a veces, tiene un 
efecto balsámico que no es que resuelva las cosas, sino que nos permite analizar lo 
que vamos a hablar ahora también con una cierta perspectiva, desde marzo del 18.

En marzo del 18, les preguntamos por cuál era el plan para la situación del Alt 
Penedès, porque hicimos una serie de reuniones con el personal de uno de los cen-
tros y nos transmitió una preocupación. Como el tiempo ya digo que da una pers-
pectiva, en octubre del 18, se presentó a bombo y platillo por el ayuntamiento que se 
iba a construir una nueva residencia para gente mayor en Vilafranca del Penedès con 
ochenta camas. La pregunta la habíamos hecho en marzo... La buena noticia está. 
La pregunta la habíamos hecho en marzo del 18, porque ya nos habían anticipado 
esta preocupación y ustedes nos contestaron en enero del 19, precisamente, un poco 
con el gesto de cabeza que está haciendo, que no hay nada planificado ni de cons-
trucción de nueva residencia ni de concertación de nuevas plazas, que era la doble 
pregunta: si se va a construir una nueva residencia o si se van a concertar nuevas 
plazas o qué es lo que se va a hacer, porque la noticia era que se iba a construir un 
nuevo edificio con ochenta plazas de residencia.
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Entonces, su respuesta es, efectivamente, que no va a haber nuevas plazas y nos 
remiten a que están trabajando en el plan estratégico del Alt Penedès onc relación a 
la actividad sociosanitaria. Quizá, como han pasado casi dos años, además de decir-
nos que están trabajando en el plan estratégico del Alt Penedès, nos pueden explicar 
cuál es el plan estratégico del Alt Penedès, porque ya han pasado dos años y quizá 
ya llevan trabajando en ello suficiente como para que nos puedan dar esta respuesta.

Otro tema es que, como ha comentado la compañera, nos han hecho dos res-
puestas relacionadas, en una habla de que hay ochenta y nueve plazas de residen-
cia adjudicadas a esta demarcación, entendemos que es el Alt Penedès, en otro sitio 
pone que hay trescientas nueve plazas de residencia. En cualquier caso, lo que nos 
preocupa es que en una de las respuestas nos han dicho que hay quinientas, quinien-
tas personas esperando poder entrar en una residencia en el Alt Penedès, quinientas 
personas, son quinientas familias que, como ha comentado mi compañera, si las per-
sonas no están en la residencia hay toda una serie de familiares alrededor que tienen 
que estar haciendo una actividad de soporte cuando ya están en lista de espera para 
entrar en una plaza de residencia.

Entonces, la primera pregunta, porque también habíamos hecho varias preguntas – 
eran ocho preguntas que ahora las estamos agrupando–, la primera pregunta es: ¿cuál 
es el plan estratégico del Alt Penedès, con relación a la actividad sociosanitaria? La 
segunda: ¿qué piensan hacer con estas quinientas personas que hay en lista de espera, 
si efectivamente no van a construir o no van a concertar estas ochenta nuevas plazas?

Otra de las preguntas que le hacíamos, que era lo que preocupa en el sector de 
trabajadores en las residencias, es que, bueno, pues, estamos todos los que hemos tra-
bajado para la Administración, en sanidad y en asuntos sociales, estamos acostum-
brados, a veces, pues, que se crea un nuevo plan, el plan sobre el papel es brillante, 
todos compramos la idea porque realmente la idea es muy buena... (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –un minuto, nada más–, 
pero luego cuando se va a implementar resulta que deja de ser un juego de trilero, 
babalà, babalà, y donde hay más recursos luego hay menos, a pesar de que la idea, 
cuando hablamos de integrar, es de mejorar las cosas.

Entonces, la preocupación, que también nos contestan «estamos trabajando en el 
PIAISS para el Alt Penedès», la pregunta es: ¿qué van a hacer con las plazas de re-
sidencia y sociosanitarias, no solo en el Alt Penedès, sino qué están haciendo con el 
PIAISS? Porque, el sector está muy preocupado, tanto desde el colegio de médicos, 
los médicos geriatras, como las residencias, porque las residencias geriátricas son 
un recurso de Asuntos Sociales porque se considera que es un entorno asimilado al 
domicilio, y la realidad actual es que en las residencias están atendiendo una com-
plejidad clínica y social altísima, que la situación clínica de muchos usuarios de las 
residencias se asimila más a un sociosanitario de larga estancia, con toda la comple-
jidad de polifarmacia, deterioro cognitivo, la cronicidad, la fragilidad... Se asemeja 
mucho más a una situación de un sociosanitario de estancia larga, que no a simple-
mente la asimilación de un entorno domiciliario.

Entonces, bueno, pues, que nos expliquen qué es lo que van a hacer, cuál es el 
plan, tanto para el Alt Penedès, de cómo piensan toda esta... ¿Va a fusionarse el socio-
sanitario con el hospital de Vilanova i la Geltrú y el Garraf, que era esta una de las 
cosas que le preguntábamos y tampoco nos han contestado?

Y, luego, otra cosa que le habíamos preguntado es si se habían hecho reuniones 
con la gerencia y con el comité de empresa, y es muy gracioso, contestan: «No, no 
hemos hecho reuniones con el comité de empresa». Es que le hemos preguntado con 
la gerencia, y con el comité de empresa. Entonces, ¿cómo está el estado de todas 
estas negociaciones de integración? ¿Cómo van a aplicar el PIAISS? ¿O después de 
dos años, casi, desde que hemos hecho la pregunta, siguen trabajando y no tienen 
respuesta?

Gracias.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per respondre les preguntes 
formulades.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

A veure, vaig per ordre, perquè són moltes coses. I, a part, fins i tot, si em perme-
ten, hi ha una part que està vinculada. Crec que la senyora De la Calle em pregunta-
va sobre quina perspectiva treballem territorialment per tenir un equilibri territorial. 
Vostè em pregunta d’un territori molt concret. Vull dir, també va lligat, i amb una 
cosa explicaré també l’altra entorn d’això.

Entorn de tot el que m’ha dit, que m’he perdut amb facilitat. I dius..., aquí hi han 
dos..., jo suposo que hi deuen haver dos elements –i cap problema, amb la Judit, que 
és la responsable de relacions institucionals, tanca trobada i l’hi clarifiquem–, és: una, 
hi han moments, és diferent en cada moment de la pregunta, si està tancat o no està 
tancat l’exercici anterior, etcètera. Després, amb qüestions de..., hi ha vegades que 
se’ns pregunta sobre gent gran i hi han vegades que ens pregunta sobre el sistema de 
dependència. No tot en la política de gent gran està en el sistema de dependència. Jo 
crec que deu anar lligat, amb la qual cosa, cap problema, un compromís sense cap 
problema, de tancar una trobada, i de clarificar-li aquest ball de xifres que situava, 
d’anar veient amb cada element, específicament, per tractar-ho. D’acord? Igual que 
amb tema del centre de dia, perquè és que és un preu taxat; vull dir, cap problema, 
l’hi passem i ja està.

Com treballem territorialment, l’equilibri territorial, etcètera. Aquí hi ha un ele-
ment, i va ser un dels elements que ja es va treballar en l’altra legislatura, i que hem 
anat treballant, i que ara volem, fins i tot, aprofundir més enllà. Hi ha una progra-
mació, hi ha una programació amb prioritat, depenent de la comarca, d’acord? Es té 
en compte la població gran envellida, es tenen en compte també altres elements, i jo 
crec que també hem de tenir en compte si són espais d’una gran dispersió geogràfica 
o si són espais que no tenen dispersió geogràfica, i això acaba donant nivells de prio-
ritats en la programació, i en la concertació. D’acord? 

Per donar-li un exemple, el Penedès com està, en la priorització, etcètera. Doncs, 
té un grau de prioritat, l’Alt Penedès, a programació territorial i residències, mitjà. 
Hi han territoris que tenen alta prioritat, n’hi han de mitjans, tal. I és a partir d’uns 
criteris. Els hem de buscar, perquè, si no, l’exercici que em plantejava la senyora De 
la Calle, no el fem bé. Jo trobo normal que cada territori el que vulgui és..., és que 
només faltaria, jo també, jo he sigut diputat i he sigut diputat de la meva comarca, 
i m’ho conec perfectament, què significa això. Però hem de tenir aquest element.

Ara volem fer una cosa més enllà, perquè encara que la prioritat sigui comarcal, 
també ens generava distorsions, especialment a tot el que és l’àrea de la regió metro-
politana, entorn dels municipis grans. Què farem amb la nova programació per a l’any 
2020? Que les prioritats seran comarcals, però també dels municipis de més de vint 
mil habitants. Perquè llavors et podies trobar que en una comarca –ara parlo de la 
meva per parlar, eh?, i no parlo amb dades reals, però per ficar un exemple–, la priori-
tat de la comarca sigui mitjana o baixa, perquè hi han municipis on hi ha molta oferta, 
però la de la capital de la comarca, com que la prioritat de la comarca és mitjana i bai-
xa, està considerada mitjana i baixa, però a la capital de la comarca hi ha una necessi-
tat específica, i en aquell territori s’ha de trobar una resposta.

Doncs el que volem és, amb la programació, fins i tot corregir aquests elements. 
D’acord? Perquè pensem que és la manera de treballar. També ho dic: la resposta 
no és únicament amb la concertació de més places residencials. Nosaltres, una part 
importantíssima de l’esforç que hem fet ha sigut a incrementar el SAD, el Servei 
d’Atenció Domiciliària. Per què? Perquè la gent, i ho explico així...: tenim un dèficit 
de places, està claríssim. La meitat del pressupost del departament que em pertoca 
coordinar es destina a això. La meitat. Estem en unes ràtios, 8/2, quan hauríem d’es-
tar en unes ràtios 5/5, de finançament Estat... Però això és el nostre problema. Però 
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fins i tot, els dic: llegeixin, avui hi ha un article molt i molt interessant, d’una persona 
que ningú pot dir que és independentista, que no hi té res a veure, que és el conse-
ller d’Economia del País Valencià, parlant d’un article de la Constitució que tothom 
oblida, que és el 156, a part té una conya. D’acord? És el 156, i explica el que signi-
fica el 156 entorn del que hauria de ser l’equitat i la suficiència financera de les ad-
ministracions que toquen tres de les quatre potes de l’estat del benestar. El tenen a la 
plana 50, un article breu, i els recomano que el llegeixin, perquè no tinc res a veure 
políticament amb aquest senyor, però és per llegir-lo; per llegir-lo està bé.

A partir d’aquí, hem de prioritzar, hem de donar resposta. Les llistes d’espera, és 
que existeixen, sí. Ara, també li dic: una persona que està en llista d’espera, també 
té altres serveis que li oferim, mentre està en llista d’espera. I ens trobem un percen-
tatge de persones en llista d’espera, que se’ls ofereix plaça i que en aquell moment 
no la volen. Per què? Perquè és molt raonable, perquè tots volem, dintre de la mesu-
ra, envellir a casa nostra. I podem..., i fins i tot, tu a la llista d’espera pots situar tres 
prioritats geogràfiques. Ho sabeu perfectament. Doncs potser el que t’ofereixen no és 
la teva primera prioritat, i decideixes, «ara mateix, tal com estic, però jo ja estic a la 
llista d’espera», i és molt humà, eh?, és que no en faig cap crítica, és el que s’ha de fer.

Però també els dic que hi han altres..., i que la nostra aposta és molt de donar res-
postes amb elements que no siguin institucionalitzadors en el moment en el que no 
cal institucionalització. No som naïfs. Hi han moments que les situacions requereixen 
institucionalització. Els hi dic, no som naïfs, això està claríssim. Però, sempre que 
ho puguis evitar, i les persones és el que volen fer, és envellir a casa seva, en el teu 
entorn, al teu barri, amb la teva gent, amb la que t’has mogut, en el teu àmbit comu-
nitari.

Entorn d’aquesta priorització, els explicava els canvis. També quan els van ex-
plicar el Pla estratègic de Serveis Socials, és també un dels elements, l’equitat ter-
ritorial. En l’equitat territorial no és únicament el nombre de places pel nombre de 
persones. Jo crec que hem de tenir en compte elements, per exemple, en el contracte 
programa de Serveis Socials hi han elements que, depenent de la dispersió, doncs, 
beneficien un territori, per què? Perquè la dispersió és una realitat que també hem 
d’abordar, en un àmbit. I potser quantitativament no són tants, però tenen unes ne-
cessitats específiques per tenir una dispersió territorial. D’acord? Això passa a gran 
part del territori de Catalunya. Doncs, bé, i és com ho volem situar.

I hi estic d’acord, hi ha un element de gènere molt, molt gran. I fins i tot jo n’hi 
sumo un altre: per això vam arribar..., i va ser un treball conjunt que va ser liderat 
per qui va ser liderat, que va ser per les organitzacions de les dones migrades. Va ser 
l’acord de Govern que vam tancar, que era específic entorn de les treballadores en 
cures i en llar. Moltes migrades, moltes en situació irregular, administrativament, i 
amb unes dificultats molt específiques. I hem d’abordar aquesta realitat. Hi ha una 
realitat de gènere molt específica. Jo li sumo: a part de gènere, hi ha una altra rea-
litat, l’origen, també en gran part de les feines de cures que es fan en aquest país. 
I crec que tots vostès en són conscients, eh?, i els hem de situar.

I no em vull deixar res, i com que... Ah, sí: el tema de la residència més especí-
fica..., la pregunta molt específica que em feia. Jo no valoraré presentacions que fan 
altres administracions. No em pertoca. Jo responc com l’Administració de la qual 
formo part i del departament que em pertoca coordinar. Jo no valoraré si un ajunta-
ment fa un anunci o no.

Nosaltres mai ens fiquem amb la voluntat d’un ajuntament, perquè té tota la le-
gitimitat d’impulsar la construcció d’una residència o no. Nosaltres, del que acostu-
mem a parlar és d’aquesta programació territorial, d’aquestes necessitats, de quina 
manera concertem places. Quines, amb les prioritats que hi han, perquè com que 
tens prioritat a tot el país, la programació el que et permet és tenir algun criteri ob-
jectiu, que crec que és just, que tinguem un criteri objectiu, perquè si no seria molt 
a voluntat, i no té cap sentit. A partir d’aquí, si un ajuntament vol impulsar-ho, cap 

Fascicle segon
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problema. Nosaltres estem en diàleg amb molts ajuntaments que ens han dit: volem 
impulsar una residència, però per la seva viabilitat volem saber quantes places po-
dríem concertar a dos anys vista. Bé, cap problema. Hi treballem. I jo..., des de que 
soc conseller fins i tot hem signat uns quants convenis al respecte, a Molins de Rei, 
a Sant Vicenç dels Horts, a l’Hospitalet, a Ripollet –ara ho estic dient de memòria–, 
al Prat... Dius, ja està. Vull dir, i amb això, som molt honestos, perquè jo també els 
hi dic, perquè també ho hem de... Quan, per exemple, un territori és prioritat baixa, 
dic..., tenint territoris de prioritat molt alta, o alta, has de fer-ho, perquè la voluntat 
és créixer en capacitat cobertora. 

Ara, també els situo l’altre repte que tenim, perquè no és únicament capacitat co-
bertora. L’altre repte que tenim, i si no el fem bé, no l’abordarem, és, també, el règim 
tarifari, i vostès en són conscients, perquè han presentat... Però, és que hem d’equi-
librar aquests dos elements. Perquè si no podem créixer en capacitat cobertora i no 
donar resposta, perquè el teixit no podrà donar-hi la resposta, perquè hi ha un pro-
blema de condicions laborals, etcètera. I hem de jugar amb aquestes dues pulsions. 
Ho haurem de veure, preparar això.

I respecte a les dades de Vilafranca i de l’Alt Penedès que em demanaves, que 
me les han passat, i mira, ja, així aprofito i... Va. Dades Vilafranca. Places registra-
des: 309. Aquestes dades poden variar, perquè... Bé... Places finançades: 130. Places 
privades, ocupades per beneficiaris de PEV, que en part tenen ajuda que paguem, 
que és la prestació econòmica vinculada: 121. Resta de places, que no estan finança-
des: 58. En centre de dia: 99 places registrades, 49 finançades, 30 privades ocupades 
amb beneficiaris de prestació econòmica vinculada. La resta de places, que són 20, 
són no finançades. Per donar un exemple.

I després, jo crec que en una part del seu discurs, i suposo que és també perquè 
vostè ve d’aquest àmbit..., però crec que hem confós, en alguns àmbits, el que és in-
tegració social i sanitària del que és dependència i autonomia, que estan molt lliga-
des però que hi han alguns àmbits que són diferencials.

Sobre el repte de les sociosanitàries, que saben que cauen de Salut, fins i tot m’ha 
situat algun tema que jo no el puc respondre, que l’ha de respondre Salut, perquè 
forma part de..., algun tema m’ha sonat, eh? Però, amb el repte al país, que ja el te-
nim tancat, i que pensem que és un bon..., el Pla d’atenció integrada sociosanitària, 
un dels reptes que es situem és aquest: les persones que estan en una situació que no 
és únicament d’envelliment, sinó que és d’atenció sanitària, no? Vull dir, d’això en 
parlàvem, fins i tot, de distingir tipologies de residències, més enllà de la sociosani-
tària i de la que no és sociosanitària, dels graus, etcètera. I forma part... Ara, jo crec 
que també, en un país que està amb un percentatge d’envelliment important, ciutat i 
país, crec que la resposta, i és aquí on hem ficat més esforços, continua sent molt les 
respostes no institucionalitzadores. I en el SAD és on hem ficat més inversió perquè 
pensem que és una bona resposta.

I no sé si el secretari volia complementar alguna cosa?, més de dades, que per a 
alguna cosa el tinc aquí al costat?

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies (Josep Ginesta 
i Vicente)

No, només, en termes de finançament, és a dir, tingueu en compte... És a dir, pri-
mer, les preguntes que ens feu, com deia el conseller, en funció del moment de l’any 
en què ens feu la pregunta, el nivell d’execució pot ser un o pot ser un altre, però so-
bretot, en com es formula la pregunta i quins programes incloem dins de la pregunta. 
Amb la qual cosa, en termes del que plantejava el conseller, amb la responsable de 
relacions institucionals, posem-nos d’acord, perquè quan ens pregunteu a nivell glo-
bal sobre dependència, no és el mateix els programes pressupostaris i les partides que 
hi podem incloure.

Com sabeu, encara estem en un marc de finançament del nostre estat de benes-
tar que no sempre està vinculat a drets subjectius, sinó que a vegades està vinculat a 
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drets de concurrència, a convocatòries de subvencions, etcètera. Això fa que, quan 
ens feu les preguntes, en algun moment, en funció de com està formulada la pre-
gunta incloem serveis que estan finançats via convocatòria de subvencions i no via 
estrictament Llei de dependència. Aleshores, en tot cas, ens posarem d’acord, segu-
rament, en la manera en què us..., les inquietuds que teniu, i com us responem les 
preguntes.

Però, en tot cas, aquest any 2019 serà l’any en què Catalunya invertirà més recur-
sos en matèria de dependència, eh? Per què us diem això? Perquè el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies és el que té el creixement tendencial més gran a ni-
vell pressupostari, a nivell de despesa, o a nivell d’inversió, si voleu, eh? És a dir, hi 
hagin o no pressupostos, el nostre departament sempre necessita més recursos d’un 
any per l’altre, perquè té un creixement tendencial de la despesa que tindrà, i això 
té a veure amb l’increment, òbviament, dels tipus de serveis, del tipus de drets con-
solidats que tenim en general vinculats especialment a Llei de dependència. Aquest 
any podrem estar fàcilment prop dels 1.550 milions d’euros en finançament de de-
pendència, eh? Creixement, hi insisteixo, tendencial que, hi hagi pressupost o no, 
hi hem de fer-hi front, perquè s’han garantit drets subjectius –molt important, eh?–, 
però el dret subjectiu després l’hem d’anar finançant. Però també és un any en el que 
tindrem un dels nivells més baixos de finançament estatal, o de cofinançament o de 
participació en el finançament per part de l’Estat.

El conseller ho deia molt bé amb lo de l’article 156, no?, que és aquest en el que 
generem drets, generem drets subjectius, a vegades queda la pilota en el terreny de 
ningú a l’hora de buscar el finançament d’aquests drets subjectius, i després tenim 
problemes amb com ho financem, eh? I és una dada no menor. Hi insisteixo: 1.550 
milions d’euros, i el percentatge de finançament més baix, segurament, que hem tin-
gut des del 2007, quan vam començar a desplegar aquesta Llei de la dependència.

Hi ha hagut anys en què el nivell de finançament estatal estava per sobre del 38 
per cent, i més, i ara estaríem en finançament que podríem arribar al 16 per cent. No 
arribarem, segurament, ni al 17 per cent. Amb la qual cosa, això també és una qües-
tió que hem de tenir en compte, eh?, a l’hora de definir tot el que deia el conseller. 
I aleshores... I això que explicava ell de la..., és a dir, plantejàveu casos concrets de 
poblacions on poden tenir una ràtio molt alta amb relació a altres. Això no ho can-
viarem, perquè són llocs... O sigui, no ho canviarem d’entrada en un any. És a dir, 
perquè no li traurem places a una residència que ja té places concertades. El que sí 
que podem és que en la planificació, podem equilibrar-ho. És a dir, quan distribuïm 
noves places, quan distribuïm nous serveis, fer-ho d’acord amb les ràtios que hi han; 
per tant, si hi ha un municipi que té una ràtio alta, el que faríem seria..., en la distri-
bució de nous recursos, òbviament, no estaria dins de les prioritzacions, eh?

Per tant, l’equilibri, o la justícia territorial l’hem de buscar en el llarg termini, i 
sabent, també, els problemes de finançament importantíssims que tenim amb aques-
ta qüestió, eh?, i el creixement de les necessitats, dels drets subjectius i de com finan-
cem tot això. Eh!, que no és un problema de Catalunya, és un problema d’Europa. 
També posem-ho sobre la taula, eh?

La presidenta

Moltes gràcies, conseller i secretari general.

Preguntes al Govern acumulades relatives a la inserció sociolaboral 
dels venedors ambulants no autoritzats

311-00534/12, 311-00535/12 i 311-00536/12

Ara passem al següent bloc, que és el següent àmbit de preguntes, que és el de la 
venda ambulant, que són els blocs 31 i 32, preguntes del Grup de Catalunya en Comú 
Podem. Per formular les preguntes, té la paraula la diputada Yolanda López.
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Yolanda López Fernández

Gràcies, presidenta. Els programes de formació i ocupació per a persones im-
migrades, especialment en situació d’irregularitat, són una peça clau per a la seva 
inserció sociolaboral, regularització de la seva situació. La trobada interadministra-
tiva sobre el «top manta» impulsada pel síndic de greuges, Rafael Ribó, i celebrada 
el 22 de novembre del 2016, i el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol 
Amorós, es va comprometre a impulsar plans sociolaborals per oferir alternatives 
so ciolaborals als manters, o almenys intentar-ho. Per això la nostra..., li faré tres pre-
guntes.

La primera és: quina valoració fa el conseller de la tasca de la Generalitat de Ca-
ta lunya en matèria de la inserció sociolaboral de les persones que fan venda ambu-
lant no autoritzada. La segona: quants plans d’ocupació ha realitzat la Generalitat de 
Catalunya per a la inserció sociolaboral de les persones que fan venda ambulant no 
autoritzada. I la tercera: quina és la dotació pressupostària que ha destinat la Ge ne-
ralitat de Catalunya, de recursos propis per a l’elaboració dels plans d’ocupació per 
a la inserció sociolaboral de les persones que fan venda ambulant no autoritzada.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per respondre les preguntes.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada. Hi han diversos aspectes, aquí. Hi ha una reflexió que era 
més general, que no sé si vostè estava en aquell moment o no, que li feia a la Marta 
Ribas, a la seva companya, en el moment, que és sobre la Llei d’estrangeria, sobre 
la situació que suposa que a persones que viuen, i que conviuen aquí, se’ls negui el 
dret a poder treballar, amb tot el que suposa, diu, sense entrar en una valoració de 
fons. No té cap sentit que una persona tingui una ordre d’expulsió i tu no l’executis 
i no li donis un permís de treball, amb tot el que suposa per a l’economia submer-
gida.

Llavors, com que aquí hi han elements que desborden el que és el nostre marc 
competencial, el que sí que li diré és que des d’aquest departament, des de la Ge-
ne ralitat de Catalunya estem en tot moment treballant perquè alguns àmbits que no 
són nostres es puguin modificar, d’acord? Uns són específics sobre aquesta situa-
ció. Altres són elements que hem parlat amb les autoritats de l’Estat espanyol, en-
torn de la funció de la vigilància duanera, d’altres aspectes que també pensem que 
s’ha de situar.

Nosaltres estem molt orgullosos de l’Acol –de l’Acol–, que són plans d’ocupa-
ció per a persones que estan en situació d’irregularitat econòmica, d’irregularitat de 
documentació, d’acord?, i que poden demostrar amb un arrelament, el que passa és 
que aquí hi han unes condicions que marca la llei, que són demostrar un arrelament 
de tres anys, etcètera, i que serveixen perquè, a part del pla d’ocupació, del que sig-
nifica entorn dels ingressos per a la persona, significa també que pot regularitzar la 
seva situació administrativa, perquè és un contracte d’un any de jornada completa, 
que és un dels requisits que marca la llei per poder regularitzar. Que és un dels al-
tres aspectes que ens hauríem de plantejar: pensar que un treball a jornada completa 
d’una duració d’un any no és precisament el primer treball que t’oferiran, d’acord?, 
sent conscients dels dèficits que té el nostre món del treball.

Nosaltres estem molt contents d’aquesta línia, l’any passat la vam aprovar amb 
una miqueta més d’un centenar de places, al final. Al principi van ser noranta i es-
caig, però vam poder redistribuir recursos i ampliar-ho a una miqueta més d’un 
centenar. Aquest any l’hem tornat a tirar endavant, i el tornarem a tirar endavant, 
perquè pensem que és un bon pla. Som conscients que, com que som els únics que 
ho estem fent –deixant a part que també ho fa l’Ajuntament de Barcelona, ho dic des 
d’un àmbit d’Administració territorial, d’acord?, no local–, a partir d’aquí, continu-
arem treballant en aquest àmbit. 
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Sí que també hem aprofitat també per, aprofitant altres àmbits on es genera... 
Però sí que l’hi dic: podem situar els beneficiaris que han estat vinculats a la venda 
ambulant, però no era un requisit, d’entrada, la venda ambulant, era qualsevol perso-
na que estigués en una situació d’irregularitat i que pogués demostrar l’arrelament, 
etcètera. Hi han hagut beneficiaris que venien de la venda ambulant, hi han hagut 
beneficiaris que no venien de la venda ambulant, però que eren persones que estaven 
en situació d’irregularitat administrativa i complien tots els requisits.

La priorització la vam fer per una via, que eren les càrregues familiars i les situa-
cions de vulnerabilitat. Vam pensar que era... Però, del més de centenar que es van 
fer, diria que van ser una quinzena que estaven exercint en aquell moment de man-
ters, per dir-ho d’alguna manera, d’acord?, de l’entorn de cent persones que s’han be-
neficiat d’aquest programa.

Què hem fet, a part? També hem col·laborat amb el finançament de les coopera-
tives, de la cooperativa que es va crear pel mateix sector afectat dintre de l’àmbit de 
la Direcció General d’Economia Social. I el programa «Arrela’t», d’acompanyament 
a la regularització per a l’arrelament, que també pensem que és important, amb una 
part d’assessorament jurídic especialitzat, i una part de suport a la inserció, a través 
d’entitats socials, per donar... A vegades són molt petites, quatre persones en el 2017. 
Però crec que són quatre persones que van poder solucionar una situació específica, 
i hi continuarem treballant.

A partir d’aquí continuarem amb aquest element. Sí que aprofito, ja que em fa la 
pregunta, perquè crec que ha sigut un àmbit molt de debat, aquest estiu: hem d’evitar, 
i crec que tots i totes ho compartim aquí, un punt d’estigmatització que hi ha hagut 
del col·lectiu de persones que venen de forma ambulant. Igual que hem d’aconseguir 
que tothom estigui en unes regles del joc en l’ocupació de l’espai públic, etcètera, 
hem d’aprofitar, hem d’evitar l’estigmatització. I aquí hi han alguns elements que crec 
que són importants, com per exemple quan es parla de grups organitzats, quan es 
vinculen fins i tot a algun element religiós. Crec que el que fem és una estigmatitza-
ció que no serveix, i crec que n’hem de ser conscients. Hi continuarem aprofundint i 
la nostra voluntat és incrementar.

Quina part d’aquest programa estava finançat pels fons propis? Ara mateix, no 
sabria dir-l’hi exactament. Sap que gran part dels fons de... (Veus de fons.) El 100 
per cent era fons propi? Doncs, mira! Està bé. M’ha donat la resposta el secretari, ja 
està bé. El 100 per cent eren fons propis.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. D’acord. Passem al següent àmbit de preguntes, que és 
l’àmbit de... (Veus de fons.) Sí?

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

No, no..., és que m’ha fet una reflexió, i és veritat, i abans ho discutíem, amb el 
tema dels joves i adolescents. És que no ho podem justificar a conferència sectorial, 
perquè són irregulars, i per això el 100 per cent són fons propis.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Atès que a aquest àmbit ja han fet les preguntes perti-
nents, passem al següent àmbit de preguntes, que és l’àmbit de treball.

Pregunta al Govern sobre les reunions mantingudes amb totes les parts 
a propòsit dels llocs de treball afectats pel tancament de la base de 
Ryanair a Girona

311-01152/12

Hi ha dos blocs de preguntes: la 33 del Grup de Ciutadans, i la 41-42 del Grup de 
Ca ta lunya en Comú Podem. Comencem pel Grup de Ciutadans, el diputat Alfonso 
Sán chez.
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Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Conseller, esta pregunta trata sobre el anunciado cierre de 
la base de Ryanair en el aeropuerto de Girona. Según informaciones periodísticas, 
los empleados que podrían ser despedidos son 164, en Girona, haciendo un total de 
512 con sus compañeros de Tenerife Sur, Las Palmas y Lanzarote. Por ello nuestras 
preguntas se dirigen justamente a conocer la situación de los trabajadores afectados, 
y si existen vías de solución ante este asunto de tal envergadura. ¿Cuántos empleos 
directos e indirectos pueden estar en peligro si Ryanair abandona el aeropuerto de 
Girona?

Intuimos que las informaciones periodísticas no se alejan de la realidad, pero, 
¿cuántas personas aproximadamente pueden verse afectadas, en total, si la marcha 
de esta compañía se hace efectiva? Al respecto, ¿se han reunido con sindicatos para 
tratar el asunto? ¿Nos podría dar detalles sobre las líneas de actuación acordadas 
con los sindicatos?

Y, por otro lado, ¿qué nos puede decir sobre la reunión con Ryanair en Dublín? 
Por lo visto Ryanair ahora habla de cierre de su base en Girona como una opción. 
¿Ha habido algún avance al respecto, han llegado a algún tipo de acuerdo, a algún 
principio de acuerdo?

Y, por último, la última pregunta: ¿se han reunido con AENA para abordar este 
asunto?

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.

Pregunta al Govern sobre les inspeccions que la Inspecció de Treball 
ha fet als escorxadors de Le Porc Gourmet (retirada)

311-00498/12

Ara, per part del Grup de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada 
Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Presidenta, retirarem la pregunta 41.

La presidenta

D’acord. Queda retirada la 41. 

Pregunta al Govern sobre l’explicació de l’increment d’accidents 
laborals

311-00940/12

Si vol preguntar la 42...

Yolanda López Fernández

Sí. Com..., bé, és una pregunta que concreta allò que ja hem dit moltes vegades, 
tant en mocions com en PRs, que es la Inspección de Trabajo... En concreto, que cree-
mos que es una de las herramientas más necesarias, más fuertes para prevenir los 
accidentes de trabajo. Entonces, la pregunta en concreto es: ¿cómo justifica el Govern 
que en la última encuesta de población activa haya un amplio aumento de acciden-
tes laborales, así como el número de muertes, siendo la cifra más alta de los últimos 
veinte años?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per respondre les preguntes 
formulades sobre aquest àmbit.
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El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Començo per la pregunta del diputat de Ciutadans, i vaig, allò, punt per punt. En 
primer lloc: a data d’avui no hi ha presentat cap expedient de regulació. Amb la qual 
cosa, les informacions són periodístiques, però expedient de regulació no n’hi ha cap.

Sí que li recordo que, per desgràcia, aquest expedient de regulació –per desgrà-
cia, o no, també..., no faré valoracions, a mi em surt...–, no el gestionarem des d’aquí, 
a l’estar afectat per diverses comunitats autònomes, territoris, l’expedient de regu-
lació –ho dic perquè aquesta informació no la tens tan directament, ni aquest co-
neixement–, aquest expedient de regulació entrarà a la Direcció General de Treball 
del Ministeri, d’acord? Quan hi ha una afectació a més d’un territori de l’Estat, els 
expedients de regulació no entren a les administracions territorials i entren a l’Ad-
ministració central, d’’acord?

L’altra qüestió, i jo..., per recordar-ho no serà, és que fins que no tornem a recu-
perar l’autorització administrativa dels expedients de regulació, les limitacions són 
bastant importants, no de Catalunya, sinó de qualsevol territori, a l’hora de gestionar 
un expedient de regulació. Perquè el mecanisme que històricament hi havia hagut 
era l’autorització administrativa, i ara aquest no existeix. Vull dir, te’l notifiquen, hi 
ha un període perquè arribin a acord, i si no arriben a acord, és la realitat.

Amb això, què li situo? Un primer element: l’expedient no està presentat. Encara 
no sabem si... Als mitjans de comunicació han sortit xifres, sí, 164 directes, etcète-
ra. No ho sabrem fins al final. Sí que li puc dir: Ryanair representa sobre el 70 per 
cent de l’activitat de l’aeroport de Girona. És a dir, té una importància. Encara que 
hi hagin catorze companyies que operen, el 70 per cent de l’activitat el fa Ryanair.

Correspon al col·lectiu de pilots i de personal de cabina. Després, clar, indirecta-
ment pot tenir altres repercussions en altres col·lectius, però el que ha sortit a premsa 
és això. A partir d’aquí, bé, és complicat dir una xifra, i no diré una xifra fins que 
no ho sapiguem en concret i fins que no entri l’expedient. És que seria agosarat i ir-
responsable per part meva.

Nosaltres hem tingut contactes, sí. Sempre ho fem –sempre ho fem–; amb la re-
presentació dels treballadors sempre fem reunions, i ens la van demanar i ràpidament 
vam respondre; amb els sindicats que són representatius, que a l’empresa poden ser 
diferents. En aquest cas estem parlant amb el personal aeri i de cabina, i de pilots, el 
sindicat representatiu és la USOC. Hem tingut reunió. El que sempre treballem con-
juntament, entorn d’aquestes reunions, és poder fer d’enllaç i poder exercir aquests 
elements de mediació, que és el que ens pertoca en aquests àmbits. També hem tin-
gut reunió amb la direcció de l’empresa, perquè crec que forma part de la nostra res-
ponsabilitat. 

Aquestes reunions, les que hem tingut aquí en el país les hem fet conjuntament 
els dos departaments afectats, el nostre, com a Departament de Treball, l’altre, el 
Departament de Territori, i, en aquest sentit, el que es van buscant són vies de so-
lució d’aquest conflicte d’àmbit sociolaboral, que és el que és l’objectiu, però sent 
conscients de que ara mateix no s’ha iniciat res, perquè no s’ha presentat cap expe-
dient. Tot el que estem treballant són previs.

Sobre la reunió a Dublín, crec que li hauríeu de preguntar al conseller, perquè 
la informació que tenim és: ara mateix estem treballant tots, i fins que no es visua-
litzi l’expedient al marge és relatiu, però continuarem estant en contacte. Per què? 
Perquè pensem que és una activitat que hem de mantenir i hem d’assegurar que no 
hi hagi cap problema.

(Veus de fons.) Sí, i aprofito perquè també cal situar-ho, perquè també en aquest 
sentit, més enllà d’aquesta exposició pública de la voluntat de presentar un expe dient 
de regulació per part de Ryanair, explicar-los que també l’altre àmbit que tenim res-
ponsabilitat des del departament, que és la Inspecció de Treball, en aquest cas la 
Inspecció de Treball, en els darrers divuit mesos, ha estat actuant entorn de la situa-
ció de Ryanair, especialment amb demanda de conculcació del dret de vaga, amb 
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altres demandes, i que s’han tancat expedients negatius per a l’empresa, amb multes 
amb relació a això, perquè també amb això ho tenim molt clar: les regles del joc són 
les que són, i la inspecció hi és perquè compleixin les regles del joc.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) L’altra 
pregunta, és que eren dos... Disculpa, eh?, presidenta, però...

La presidenta

Sí, té una miqueta més de temps.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

D’acord. És que, l’altra preguntava que em presentava, que és sobre la sinistra-
litat: el departament no sé si pot justificar o no el que és una xacra, i és que els ac-
cidents de treball, i especialment els que acaben comportant la mort d’una persona, 
d’un treballador o d’una treballadora, que és la pitjor de les qüestions que es pot ge-
nerar..., sí que hi han explicacions, habitualment, i que es donen en tots els àmbits: 
una és que l’accidentabilitat té a veure amb el cicle econòmic, i que sempre que hi ha 
un increment, i això, les dades, i és més, d’experts, ho diuen, sempre acaba passant, 
i si veus la trajectòria dels últims anys, és «impepinable», acaba passant.

Què estem fent? Reforçar les actuacions. Reforçar les actuacions per via de l’Insti-
tut Català de Salut i Seguretat Laboral i per via dels espais de concertació que tenim, 
que és el Consell de Relacions Laborals, i de concertació amb patronals i sindicats. 
Hem actualitzat el Pla d’acció de mesures de prevenció en el sector de la construcció, 
que és un dels sectors que sempre ha patit més. Hem donat continuïtat al programa 
d’alta sinistralitat de l’institut català. Hem iniciat programes d’actuacions en el sector 
del metall amb l’assessorament a 152 empreses del subsector de fabricació d’elements 
metàl·lics. Hem incrementat el treball conjunt entre l’Institut Català de Seguretat i Sa-
lut Laboral i el Servei Català de Trànsit, per abordar una realitat que també es dona, 
que són els accidents in itinere i els accidents d’ignició. I estem abordant el progra-
ma d’impuls de la cultura preventiva. Ara mateix estem ultimant l’elaboració de cur-
sos bàsics de prevenció online per facilitar l’arribada a col·lectius com treballadors i 
treballadores autònoms, en règim d’autònom, i que puguin tenir aquesta informació 
d’una manera més fàcil perquè és més difícil que puguin estar en un curs presencial.

I, per últim, posar de manifest el seguiment que estem fent del Pla estratègic 
2015-2020 de la planificació establerta en la Comissió de Seguretat i Salut del Con-
sell de Relacions Laborals. A partir d’aquí necessitem reforçar aquest àmbit perquè 
ara mateix..., i és una lectura cíclica i sempre passa quan incrementen, però les dades 
a nosaltres ens preocupen, i alguns sectors els estem reforçant, com el sector de la 
construcció, que també és una demanda dels agents socials molt, molt clara.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Si no hi ha cap més pregunta passem al següent... (Al
fonso Sánchez Fisac demana per parlar.) Sí, senyor Sánchez? Un minut, si pot ser, 
breument, perquè encara queden dos àmbits de preguntes.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, conseller. Simplemente porque no ha contestado a alguna de mis pre-
guntas. ¿Realmente no saben el número de personas afectadas y empleos  afectados 
que puede tener la marcha de Ryanair de Girona? ¿Tan grave es el asunto como pa-
ra que ustedes no puedan decirlo en esta comisión? Nosotros pensamos que eso ha 
sido una absoluta falta de previsión y comunicación. Ustedes, de hecho, llamaban 
a Ryanair «chantajista» a través de su secretario de infraestructuras de la Generalitat. 
Creemos que ustedes han querido que exista una dependencia absoluta de esta aero-
línea que aún ocupa el 75, no el 70 por ciento, de la actividad del aeropuerto de Gi-
rona –llegamos, por cierto, al 95 en su día– y no han buscado alternativas.

A día de hoy somos Ryanair-dependientes en Girona. Han apostado a una carta 
y han vuelto a perder. Y no es de ahora esto, esto lo vimos en el 2010, 2011, 2012, 
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cuando ustedes, parece ser, que lo arreglan todo a golpe de talonario, y así no se ten-
drían que gestionar las cosas. Por mala gestión en este asunto, como...

La presidenta

Si pot concretar la pregunta que no li ha respost, per anar més ràpid.

Alfonso Sánchez Fisac

Sí, lo he dicho al principio de mi intervención.

La presidenta

Doncs, hi ha alguna altra pregunta o... 

Alfonso Sánchez Fisac 

Sí.

La presidenta

Més que res perquè anem curts de temps i, si pot concretar la pregunta...

Alfonso Sánchez Fisac

Sí; si por favor me podéis explicar, que no me lo ha comentado, qué se comentó, 
qué se dijo en esa reunión con la compañía, porque al final los empleados lo que es-
tán temiendo es que ocurra lo que pasó en Faro, en Portugal, que al final, para arre-
glar la situación, lo que tuvieron que hacer es bajarse los sueldos porque el Gobierno 
no hizo nada.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Conseller, quan vulgui pot respondre.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Una primera. Amb tot el respecte, estem a la Comissió de Treball, Afers Socials 
i Famílies, no a la Comissió de Territori i tal; amb tot el respecte. (Veus de fons.) No, 
no, vostè ha fet reflexions que anaven més enllà. Jo l’hi dic amb tot el respecte, hi 
pot estar d’acord o no. Segon element, jo l’hi he dit: és que no parlaré de xifres si no 
està presentat l’expedient. Perquè és una irresponsabilitat que parlem de xifres sen-
se estar presentat l’expedient. Seria una irresponsabilitat com a Administració per-
què seria donar per tancat que es presentarà l’expedient i que hi haurà un resultat 
d’aquell expedient. Crec que el que ens pertoca, i més en un expedient que no gestio-
narem nosaltres, és esperar l’entrada. L’hi he situat, li he situat les xifres que s’han 
mogut, etcètera.

Dius..., nosaltres, el paper..., perquè també l’hi dic: volen més capacitat d’interven-
ció nostra? Jo soc el primer que la vull. Ara, autorització administrativa dels expe-
dients de regulació, eh? Perquè és que, sinó, lo altre és... Vull dir, podem parlar de la 
capacitat de les administracions, i aquí defenso totes les administracions, qualsevol 
administració territorial que gestiona qüestions d’aquestes. En podem parlar i no li 
donem cap eina de pressió. És que vostè sap com funciona un expedient de regulació 
ara mateix? Es presenta, hi ha un període de negociació i si no hi ha acord es judi-
cialitza i ja està, i s’aprova. No hi ha cap mecanisme, no hi ha cap mecanisme. El 
mecanisme que tenim ara mateix és el de la mediació i el diàleg, que és el que vam 
plantejar a la reunió amb l’empresa i és el que hem plantejat a la reunió amb els tre-
balladors i treballadores.

I això no és mèrit dels responsables polítics d’aquest departament, és mèrit de 
que tenim una gent professional, uns mediadors i unes mediadores molt bons que 
acostumen a trobar el punt. I és el que podem oferir. I és en el que vam estar, i és 
en el que estarem, i és el que situarem. Ara, parlar d’unes xifres sense que s’hagin 
presentat expedients, crec que seria irresponsable, perquè és donar per suposat una 
cosa. Segurament si està trigant l’expedient és perquè tothom està fent la feina que 
li pertoca ara mateix. I ho continuarem fent.
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Ara, li dic: «Vull tenir més incidència» i vostè em demana que tingui més inci-
dència, però llavors anem, modifiquem allò que va aprovar el Partit Popular, que era 
que s’acabava l’autorització administrativa dels expedients de regulació per part de les 
autoritats laborals territorials, i tenim una capacitat d’incidència espectacular en els 
processos d’expedients i més responsabilitat. Però assumim la responsabilitat. I gesti-
ons més complexes, eh? Perquè poden haver-hi expedients que poden estar justificats 
i pots tenir la pressió de dir «no ho autoritzis», i estan justificats.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.

Preguntes al Govern sobre els recursos i els programes de gestió pública 
per a les dones en situació d’alt risc social que no vulguin interrompre 
l’embaràs i sobre els recursos pressupostaris executats que ha destinat 
a ajuntaments i consells comarcals de Tarragona per a finançar 
programes de control de la natalitat per a dones en situació d’exclusió 
social 
311-00695/12 i 311-00696/12

Passem al següent bloc, que és el següent àmbit, que és el de dones en risc d’ex-
clusió. És el bloc 34, presentant pel Grup de Catalunya en Comú Podem. Per formu-
lar les preguntes, té la paraula la diputada Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gracias, presidenta. Bueno, hace unos meses, y en esto quiero otra vez reflexio-
nar que no es solución, pero es verdad que vamos muy atrasados... Hay otras veces, 
cuando miras las propuestas de resolución o las preguntas y dices: «Madre mía.» 
Hace unos meses que, igual que hice hace un año, y a través de diferentes fuentes 
periodísticas, que desde la red pública de servicios sociales..., nos enteramos de que 
desde la red pública de servicios sociales se había derivado hasta nueve mujeres del 
Camp de Tarragona a una organización católica que ofrece un programa para aco-
ger a madres gestantes en riesgo de exclusión social. Este hecho..., se formó mucho 
revuelo en el territorio y puso de manifiesto la falta de recursos de gestión pública 
asistente en el Camp de Tarragona para acoger a mujeres que no deseen interrumpir 
su embarazo y que obliga a los servicios sociales públicos a realizar estas derivacio-
nes a entidades privadas y religiosas sin alternativa.

Entendemos que la falta de programas públicos con modelos de intervención 
profesionalizados y basados en la perspectiva de los derechos humanos puede con-
vertirse en una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las muje-
res y niñas, en tanto que las entidades religiosas pueden incurrir en imposiciones 
de tipo moral que coaccionen la libre decisión de las mujeres y chicas e impongan 
modelos de vida que limiten la libertad religiosa o los propios principios y valores. 
Teniendo en cuenta que el derecho de la libertad sexual y reproductiva de la mujer 
y, por lo tanto, decidir interrumpir o no su embarazo..., y que en ningún caso una 
mujer tenga que interrumpir su embarazo por situaciones de pobreza, falta de alter-
nativa habitacional o apoyo social y familiar si así no lo desea.

Le hago las tres preguntas siguientes: ¿qué recursos y programas de gestión pú-
blica ofrece el Departamento de Asuntos Sociales y Familias a través de la red públi-
ca de servicios sociales de los..., asistir a mujeres y chicas que se encuentran en una 
situación de alto riesgo social que no deseen interrumpir su embarazo? ¿Y cuáles han 
sido los recursos presupuestarios ejecutados que ha destinado la Generalitat a ayun-
tamientos y consejos comarcales de Tarragona para la financiación de programas de 
control de la natalidad en mujeres de situación de exclusión social?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per respondre les preguntes.
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El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Gràcies, diputada. Vostè ho ha dit, jo ho refermo i crec que..., absolutament d’acord, 
refermo la Convenció sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra la dona, 
aprovada per Nacions Unides el 79 i ratificada per 187 països, inclòs l’Estat espanyol; 
la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament al Caire, del 1994, 
que incorpora la salut sexual i la salut reproductiva com a drets sexuals i reproductius; 
la Quarta Conferència Mundial sobre les Dones a Beijing..., és a dir, tenim tota una 
normativa que empara el dret de la dona entorn de la seva salut sexual i reproductiva.

A partir d’aquí, a partir d’aquesta campanya que va sortir i que ens va permetre 
detectar alguns aspectes. Des del departament, i hem fet l’exercici de forma molt més 
clara per assegurar-nos encara més entorn del contracte programa, perquè el que va 
sortir a Tarragona estava vinculat al contracte programa que teníem amb l’Ajunta-
ment de Tarragona o amb el consell comarcal, el que estem fent aprofitant que es mo-
difica el contracte programa és situar clàusules clares per assegurar-nos que des del 
contracte programa no es financi res d’aquest àmbit. Fem un exercici de corresponsa-
bilitat amb els ens locals, però aquest exercici de corresponsabilitat està pactat en un 
contracte programa, i assegurar-nos en aquest sentit de que no passi. I això...

Estem treballant encara en trobar més mecanismes, perquè va haver-hi una pre-
gunta oral, si mal no recordo, en el Ple, també sobre un aspecte, que és: quan són 
projectes que no són limitatius, però que són d’entitats que poden estar en aquest 
marge. D’acord?, i aquí, com vostès saben, tenim una línia molt específica, que és 
la COSPE, que és una línia molt gran, que és una línia que aquest any ha sortit, que 
té projectes anuals i bianuals i quadriennals, i que al final són més de 400 milions 
d’euros, el que acaben sent totes les línies de la COSPE. 

I aquí el que situarem claríssimament és inspecció, perquè saben que entorn de la 
resolució de les subvencions és una valoració tècnica, que és com s’ha de fer per llei, 
però aquí el que sí que situarem és clarament inspeccions per assegurar entorn de si 
una entitat guanya per valoració tècnica un projecte que no està vinculat a això però 
es pot considerar d’aquest àmbit. Perquè el compromís és absolut i per això també, 
com que va sortir per aquesta via el possible contracte programa..., que tampoc s’ha 
clarificat, però, mira, ja aprofitem i ho assegurem, i assegurem que en el contracte 
programa no es puguin donar situacions d’aquestes. I entorn d’aquests casos va ac-
tuar la inspecció. Fins i tot alguns dels casos que van sortir, que no era del contracte 
programa, que era de COSPE, sí que després vam veure que l’entitat va renunciar a 
la subvenció, amb la qual cosa no va estar finançada.

Em reafirmo, l’acompanyo absolutament i buscarem qualsevol mecanisme. El 
dret de la dona sobre el seu cos, la seva salut sexual, la seva salut reproductiva –crec 
que no fa falta dir res més–, l’hem d’assegurar entre tots i totes.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.

Preguntes al Govern acumulades relatives a la pobresa
311-01121/12 a 311-01137/12

Passem ja a l’últim àmbit de preguntes, que és l’àmbit de pobresa energètica. 
Presentades només preguntes pel Grup de Ciutadans, té la paraula la diputada Noe-
mí de la Calle.

Noemí de la Calle Sifré

Sí, gracias. Desde mi grupo parlamentario, de Ciudadanos, muchas veces, pues, 
hemos criticado la gestión de la conselleria, hemos denunciado lo que para nosotros 
es, bueno, pues, la total inacción social y la desprotección social a la que someten 
a los ciudadanos. 
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Los indicadores sociales empeoran cada año, todos los indicadores relativos a 
la dependencia, a infancia, a pobreza, y según sus propios datos, datos oficiales del 
Idescat: un 21,3 por ciento de los catalanes viven en situación de riesgo de pobreza, 
ha aumentado este riesgo de pobreza en 1,3 puntos respecto al año anterior, esto sig-
nifica un 20 por ciento, y si hablamos de pobreza severa ese dato empeora hasta el 
6,5 por ciento, cuando el año anterior era del 5. La tasa de riesgo de pobreza en me-
nos de dieciséis años es de 24,6, es decir, uno de cada cuatro menores de dieciséis 
años en Cataluña vive en riesgo de pobreza. Y si hablamos, por ejemplo, también, 
de pobreza femenina, pues, la tasa de pobreza femenina es del 24,1 por ciento, au-
mentando 1,4 respecto al año anterior, siendo además, pues, esta tasa superior a la 
tasa española de pobreza femenina. De ahí que nosotros hiciéramos una batería de 
preguntas relacionadas con la pobreza, y concretamente también otras con la pobre-
za energética, porque vemos como cada año estos datos van empeorando.

Por un lado, las preguntas iban encaminadas a los diferentes estudios e informes 
que se hacen sobre, pues, el riesgo de pobreza en Cataluña; tenemos el último que 
está publicado en la web del departament, es del 2014, pero posteriormente no se ha 
actualizado. Tenemos también, pues, el Plan de acción sobre la pobreza e inclusión 
social, que tampoco en los últimos años se ha actualizado, el último que tenemos es 
de 2015-2016, al menos ustedes no lo tienen publicado. Claro, yo no sé si es que us-
tedes van haciendo un seguimiento, ¿no?, para saber, pues, las condiciones, las cau-
sas, las condiciones en las que está esta población para ir haciendo un seguimiento 
y ver e ir cambiando e ir modificando las políticas públicas, pues, para que estos 
indicadores sociales no empeoren cada año.

Y, luego, otro bloque de preguntas iba concretamente sobre el tema de la po-
breza energética, que este verano, pues, ha sido noticia y a nosotros nos preocupa 
especialmente esta situación, porque mi grupo parlamentario..., desde Ciudadanos 
lo que vemos es que desde varios sectores se está escurriendo el bulto. Y les voy a 
explicar por qué. Porque, a raíz de la aprobación de la Ley 24/2015, se establecieron 
una serie de reglas que tampoco están muy claras, sinceramente, son interpretables; 
aquí cada sector lo interpreta a su manera. Tenemos a una Generalitat que dice: «No, 
se tienen que hacer cargo de las facturas las energéticas y los ayuntamientos también 
tienen que poner su parte». Los ayuntamientos dicen, con muy buen criterio: «No, 
no, no, el responsable es la Generalitat, que al final es la responsable de no dejar a 
las personas en situación vulnerable a merced de las empresas suministradoras», que 
no dejan de ser empresas privadas, con sus intereses propios.

Entonces, al final tenemos a una serie de familias que no pueden pagar la factura 
de la luz, que no pueden calentar sus casas en invierno y nadie está pagando sus fac-
turas, con lo cual se ha acumulado una deuda brutal, que ahora las energéticas están 
diciendo: «Bueno, esto..., això qui ho paga?», y al final todos tienen que poner de 
su parte. Pero, al final, quien es la responsable final es la Generalitat de Catalunya. 

Y, por otro lado, tenemos un fondo de pobreza energética que año tras año queda 
sin ejecutarse presupuestariamente en su totalidad, es decir, si sobra dinero a final 
de año, no es porque no haya personas en situación vulnerable que no puedan pa-
gar las facturas, sino porque no se hace una gestión correcta, no hay coordinación.

Entonces, la batería de preguntas que nosotros le estamos haciendo es: ¿qué es-
trategias y qué medidas con las diferentes administraciones se están llevando a cabo 
para abordar este tema? ¿Qué reuniones han tenido ustedes con las empresas sumi-
nistradoras? Porque, hecha la ley, hecha la trampa. En estas interpretaciones de la 
ley que se hacen se dice que no se puede cortar..., la suministradora no puede cor-
tarle la luz a una persona hasta que no haya un informe, entonces, con esto no se ha 
pagado ninguna factura, se ha acumulado una deuda... No, no, pero es que al final a 
quien le están reclamando estas facturas y constan como morosos son las familias. 

Entonces, ¿qué actuaciones está llevando a cabo el departament para solucionar 
esta situación? ¿Va a llegar a un acuerdo final, como es su deber, con las empresas 
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suministradoras? Al final, ¿están encontrando complicidad de los ayuntamientos? 
(Veus de fons.) Sí, sí, bueno, complicidad es sacarse el muerto de encima, pero en 
realidad de solucionar la papeleta a las familias y pagar las facturas, no. Bueno, por 
favor, contéstenos.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per contestar les preguntes, té la paraula el conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

És l’última resposta, presidenta?

La presidenta

En principi, sí.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Deixant a part tota la reflexió inicial, entro en la matèria concreta que m’ha fet so-
bre pobresa energètica. L’hi explico, també pot preguntar-ho a les diputacions, a l’àrea 
metropolitana, a la federació de municipis, a l’Associació Catalana de Municipis, per-
què crec que ha sigut bastant públic i notori, i ha tingut una mica de repercussions 
públiques el treball que s’està fent i l’acord que hi ha entorn de l’estratègia, perquè 
jo suposo que això cadascú..., però si hi ha una qüestió que hem acordat –i jo hi 
era present, a la reunió, i després hem seguit fent reunions– entre la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis és: una... (Veus de 
fons.) Em permet?, jo no he fet comentaris. Una: el terreny de joc és la llei i la llei 
deixa molt clar que no es pot tallar la llum a una família amb informe de vulnerabi-
litat, i estem parlant de famílies amb informes de vulnerabilitat. Dos: no, encara pit-
jor, va haver-hi una amenaça per a l’1 d’octubre, per a ahir, eh? I jo crec que tothom 
ha entès què no és.

Segon, vostè ha fet tot un exercici que..., no faré valoracions –no faré valora cions–, 
però s’ha oblidat, curiosament, suposo que també per la tradició municipalista i aques-
tes coses, de que el 2017 va haver-hi un acord entre la Generalitat, les federacions, 
les diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, tothom, es va fer una proposta tancada, 
acordada per part de totes les administracions a les empreses que donen un submi-
nistrament, que és un dret bàsic, i que les empreses no el van voler signar. És a dir, no 
traguem la responsabilitat al primer que té la responsabilitat, perquè un conveni l’han 
de signar dues parts, no el pot signar una part sola, no pots signar un conve ni amb tu 
mateix. I aquells que tenien la responsabilitat és que es van negar, amb un acord de 
totes les administracions.

I què estem fent ara mateix? Doncs, treballant en la nova proposta que farem. 
I treballant-la acordadament entre totes les administracions. I tindrem una proposta 
acordada i és la que plantejarem a les empreses i, a partir d’aquí, negociem. I diferen-
ciarem dues coses –diferenciarem dues coses–, una cosa és que ha d’anar endavant i 
l’altra cosa és el que vostè ha fet, una amenaça, i ha amenaçat no els ciutadans i les 
ciutadanes, que també, sinó els seus representants electes, en aquest cas de les cor-
poracions locals. Perquè les cartes les van rebre alcaldes i alcaldesses reclamant-los 
a ells –una vergonya–, amb uns tons que jo crec que són..., crec que tots hem vist al-
guna d’aquestes cartes. Però..., i el que pertoca aquí és..., perquè ens equivocarem, i 
jo ja sé que els moments polítics són complexos i que ara s’apropen unes noves elec-
cions i aquestes coses, però en això crec que estem intentant fer un exercici, i faig 
un reconeixement a tothom, a les quatre diputacions, a la federació, a l’associació, a 
l’àrea metropolitana, a l’Ajuntament de Barcelona, estem fent un exercici que és dir: 
«En això, tots a l’una», perquè estem parlant dels més vulnerables, i és el que hem 
de fer.

Vostè em diu: «La partida.» La partida aquesta la tenim en el contracte progra-
ma, la partida de justificacions, igual que també..., també ho haig de dir, eh?, vull 
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dir, nosaltres ajudem ens locals, igual que també ho fa l’àrea metropolitana als seus 
ens que hi participen, igual que també ho fan algunes diputacions. Dius..., i és a 
partir de la justificació que ens fan les administracions locals, però s’ha pagat. Vull 
dir, allò, si s’ha gastat o les ajudes en emergència, les ajudes d’emergència que tam-
bé..., allò, si s’ha pagat, és que s’han pagat factures per part d’administracions. És que 
també ho hem de dir. És que no podem caure en un relat que ens marquen les empre-
ses per un interès directe. Ah, per cert, empreses amb beneficis anuals de més d’un 
miler de milions d’euros. També ho dic per situar les quanties, eh? –de més d’1 milió  
d’euros.

I hi han ajuntaments que han fet esforços propis, a part de la col·laboració que 
poden haver rebut per via del contracte programa del departament, per via de l’àrea 
metropolitana si estan a l’àrea o per via d’una diputació, de la seva diputació; han fet 
esforços. I crec que si hi ha una cosa en la qual crec que hem de mantenir aquesta 
transversalitat i aquesta capacitat interinstitucional ara mateix que tenim és en això. 
Què estem fent ara mateix? Doncs, treballem conjuntament, tots plegats, en fer el que 
és el nostre terreny, el que volem. Les empreses proveïdores estan fent el mateix. I ens 
asseurem i ho acabarem trobant. I fins i tot crec que tinc mandats parlamentaris de la 
setmana passada al respecte. I és el que farem i és el que continuarem fent.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. (Veus de fons.) Sí, diputada, un minut per formular al-
guna pregunta que li hagi pogut quedar per respondre.

Noemí de la Calle Sifré

Gracias. No me ha contestado todo el tema de los estudios e informes que tienen 
desactualizados en la web relativos a la pobreza en general, no a la pobreza ener-
gética, sino pobreza en general. Y respecto al tema de la pobreza energética, efec-
tivamente estamos de acuerdo en que no se le puede cortar la luz a una familia en 
situación vulnerable y, claro, obviamente, es una vergüenza que los ayuntamientos 
reciban esta carta requiriéndoles los pagos cuando el responsable es la Generalitat 
y no los ayuntamientos.

Pero es que me ha contestado que ustedes se han reunido con la diputación, con 
los ayuntamientos, con la asociación de municipios..., pero es que en ningún caso 
me ha hablado de las familias. Aquí se reúnen, cada uno, pues, para solucionar sus 
problemas pero en ningún caso los de las familias. Porque, al final, cuando esas fac-
turas no se pagan, ni la paga la Generalitat ni la asume la Administración local, que 
en cualquier caso nosotros entendemos que no la tiene que asumir la Administración 
local, porque el responsable final es la Generalitat, y tampoco la asume la energéti-
ca, al final, quien asume esa deuda, quien la está asumiendo, quien está apareciendo 
en listas de morosos, son las familias. Y están siendo desamparadas, bajo nuestro 
punto de vista, están dejando desamparadas esas familias en manos de las energéti-
cas, que son empresas privadas.

Los unos se pasan..., van escurriendo, se van pasando el bulto los unos a los otros 
y al final llevamos muchos años con este problema, la deuda es millonaria y sigue 
sin solucionar. Sigamos haciendo reuniones entre administraciones, muy bien, pero, 
al final, ¿qué solución se le va a dar a las familias?

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del conseller per a contestar i finalitzar 
aquest torn de respostes orals per part del conseller.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Jo crec que li he explicat clarament el treball que estem fent interinstitucional-
ment. Crec que la setmana passada –i diria que va ser votada per unanimitat, pot 
ser?–, en aquest Parlament tots els grups parlamentaris vau decidir de forma legí-
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tima, de forma lliure, quin és el full de ruta entorn d’aquest àmbit, a fer un acord 
complet i que és sobre el qual nosaltres estem treballant.

Li recordo que també hi ha una qüestió, perquè jo crec que no pot dir –i ho dic per 
la Generalitat, però també ho dic per les administracions locals– que la gent s’està 
passant la pilota. Li dic que no hi estic d’acord. I crec que no té respecte a ens locals 
i Generalitat, que han evitat que es talli la llum a moltes famílies vulnerables. I això 
gràcies a la llei que es va aprovar aquí. Han aprovat..., l’amenaça de l’1 d’octubre va 
ser ahir, eh?

Hem vist..., la llei ho deixa clar, el treball dels informes de vulnerabilitat. També 
he dit: «No comprin el relat de les empreses –no comprin el relat de les empreses.» 
Suposo que n’hi ha alguns que són més partidaris de comprar aquests relats. No hi 
ha..., se n’han pagat moltes, però si és que estan en una situació de vulnerabilitat ha 
d’haver-n’hi. És que..., vostè parla amb els ajuntaments, i parli amb els alcaldes i al-
caldesses, i li diran, del llistat que m’han passat, que hi ha algun bar. Parli-hi. Perquè 
s’han passat llistats que, a part, han d’afinar, han d’ajustar els serveis socials bàsics, 
que no és la seva feina, que per a alguna cosa tenen professionals aquestes empre-
ses. I és el que farem. I la voluntat és arribar a l’acord. Perquè és la millor resposta.

Ara, els recordo: el 2017 una proposta tancada per part de tothom i van ser ells 
mateixos els que es van negar. Ni a dialogar. Ara com a mínim estem en l’escena-
ri del diàleg, perfecte. A partir d’aquí, treballarem conjuntament. I això també els 
hi dic, i així acabo: l’èxit o el fracàs serà conjunt. I crec que aquí hem d’anar de les 
mans totes les administracions, perquè si no ens equivoquem i si no, estem en el ter-
reny de joc que alguns volen situar. I, a partir d’aquí, jo, com que soc molt respec-
tuós amb tots i amb totes vostès, crec que el full de ruta el van aprovar tots els grups 
la setmana passada, en el debat de política general.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Agrair al conseller i al secretari general que hagin com-
paregut i respost les preguntes que els han formulat els grups, i també a tot el seu 
equip que l’ha acompanyat avui.

Durant un minut aturem la sessió per acomiadar el conseller, i la reprenem.

La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i catorze minuts i es reprèn a la una i 

quatre minuts.

La presidenta

Reprenem la sessió, perquè encara ens queda molta feina. (Remor de veus.) Si us 
plau, reprenem la sessió.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació 
(nomenament de la ponència) 

200-00006/12

En primer lloc, com he dit al començar, a l’inici d’aquesta comissió, farem el no-
menament de les persones que formaran part de la ponència de la Llei d’igualtat de 
tracte i no discriminació. No sé si els grups volen proposar el nom que formarà part 
dels seus grups dins d’aquesta ponència per tal de nomenar-los i així podríem donar 
compte d’aquest punt.

Diputada De la Calle, si vol dir el del seu grup.

Noemí de la Calle Sifré

Sí; el ponente de la ley será el diputado Dimas Gragera.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Diputat Moreno...
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Raúl Moreno Montaña

La diputada Marta Moreta.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Diputada Ribas...

Marta Ribas Frías

Sí; per part de Catalunya en Comú Podem serà la Susanna Segovia.

La presidenta

Moltes gràcies. Diputat Santi Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Pel Partit Popular, Esperanza García.

La presidenta

Moltes gràcies. Diputada Marta Vilalta...

Marta Vilalta i Torres

Pel Grup Republicà, la diputada Najat Driouech.

La presidenta

Diputada Saloua Laouaji...

Saloua Laouaji Faridi

De part del Grup Junts per Catalunya seré jo mateixa, Saloua Laouaji.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, ja tenim tots los noms. Falta el Subgrup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent, que ja ens el farà arribar. Per tant, donem 
aquest punt per substanciat.

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

250-00427/12

I passem ja al següent punt, que és el debat i votació de la Proposta de resolució 
sobre l’adopció de mesures per combatre la bretxa salarial, presentada pel Grup de 
Ciutadans. Per a defensar-la té la paraula la diputada Carmen de Rivera.

Atès que hi ha moltes PRs, proposaria als grups si poden limitar una mica el 
temps d’ús de la paraula, per així intentar poder fer-les totes. Moltes gràcies.

Carmen de Rivera i Pla

Així ho farem, presidenta. La brecha salarial, que se mide según el resultado de 
las desigualdades que padecen las mujeres, según los datos que nos da Comisiones 
Obreras en su informe «Les condicions de vida i treball de les dones», de marzo del 
2018 –o sea que es un informe actual–, se sitúa actualmente en el 24 por ciento. Es 
decir, que el salario medio anual de las mujeres es un 24 por ciento inferior al que 
perciben los hombres por el mismo trabajo. Además, esta brecha se ensancha y sus 
cifras empeoran a medida que aumenta la franja de edad, y a nadie se le escapa que 
el impulso de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones sociales, además, contri-
buiría a garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

El Govern de la Generalitat ha de empezar a actuar con contundencia para abor-
dar de raíz esta problemática, que profundiza en la desigualdad estructural entre gé-
neros, y tiene medios y mecanismos para luchar y controlar el cumplimiento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

El desarrollo de políticas activas de empleo con perspectiva de género puede in-
cidir en la disminución de la brecha salarial. Por eso en esta PR instamos al Govern 
de la Generalitat a incrementar los recursos técnicos y humanos en la Inspección 
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de Trabajo para mejorar el control y el cumplimiento de las leyes de igualdad de 
género en el ámbito laboral; dotar a la Inspección de Trabajo de personal formado 
y especializado en políticas de género, que pueda actuar de oficio para detectar e 
identificar discriminaciones laborales; fomentar la identificación de conceptos retri-
butivos para cada uno de los puestos de trabajo, para evitar que haya cualquier tipo 
de discriminación de género; que se desarrollen, y esto es muy importante, políticas 
activas de empleo con perspectiva de género para incidir en la calidad de la ocupa-
ción y la disminución de la brecha salarial; crear, además, un sistema integral en 
Cataluña haciendo xarxa o red con los recursos y servicios locales y comarcales de 
protección y seguimiento de las mujeres que padecen violencia masclista o machis-
ta por parte de parejas o exparejas, aunque no cursen denuncias, y crear un plan de 
fomento para todas las empresas, para que así dispongan de protocolos y prevención 
y abordaje del acoso sexual en el trabajo.

Quiero decir en este turno, y así ahorramos un turno, que agradecemos y acep-
tamos las enmiendas presentadas por el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
y Grup Republicà, que mejoran el redactado inicial de nuestra moción. Nada más.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Atès que hi havia esmenes presentades, per defensar..., 
per part dels grups Republicà i de Junts per Catalunya, per defensar aquestes esme-
nes, en primer lloc, per part del Grup Republicà, té la paraula la diputada Rut Ribas.

Rut Ribas i Martí

Hola, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, presidenta. També per ser breu, 
per qüestió de temps, doncs, donarem suport al conjunt de la proposta de resolució. 
Com ja deia la diputada De Rivera, hem pogut arribar a un acord amb les esmenes. 
Simplement, hem presentat esmenes per ampliar més el contingut d’aquesta propos-
ta de resolució i que es pugui adaptar al marc legal vigent.

Com dèiem, tot el suport davant d’aquestes mesures per tal d’erradicar aquesta 
desigualtat entre homes i dones, una desigualtat econòmica i que cal combatre, però 
que al cap i a la fi a les dones ens persegueix al llarg de tota la nostra vida en el mo-
ment en què comencem a treballar, des de ben joves, i després ja també es veu molt 
reflectit en les prestacions de jubilació, ja que hem cobrat menys que els homes. Però 
també, si anem a l’arrel, malauradament tots aquells àmbits laborals i aquelles for-
macions en què ens especifiquem les dones després són les menys valorades per la 
societat patriarcal i, per tant, també les menys remunerades.

Per tant, aquest problema ja el tenim des de l’inici, i també en el moment que 
les dones hem de fer front a tot un seguit de multifuncions que aquí, a dia d’avui, 
no estan compartides de la mateixa manera que amb un home. Per tant, això són 
factors que ens porten a desigualtats, com per exemple contractes de temps parcial, 
contractes de temporalitat, i això ens provoca una inestabilitat laboral que no ens 
permet avançar en el nostre àmbit.

Per tant, totes aquestes propostes que aporta la proposta de resolució, en aug-
mentar inspeccions, en millorar el control, també amb més polítiques actives d’ocu-
pació amb perspectiva de gènere, tot i que també podem fer referència a que el SOC 
ja fa uns quants anys que es va posar en això, però no ens podem quedar aquí, sinó 
que també ens reafirmem en que s’ha de millorar, i, per tant, tot de protocols per a 
llocs de treball de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual.

Per tant, com deia, davant d’aquestes iniciatives, doncs, nosaltres estarem dis-
posades a entendre’ns, per tal d’acabar amb aquestes discriminacions des de la 
solidaritat i des de l’entesa perquè hi hagi aquesta igualtat real, que a la vegada 
també ens instem tots els diputats i diputades perquè, si hem mirat el Pla d’igual-
tat del Parlament de Catalunya, entre diputats i diputades també hi ha una bretxa 
salarial, així doncs, des de les polítiques d’aquí on estem nosaltres també és l’hora 
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de fer feina perquè aquesta desigualtat també s’erradiqui d’una vegada a les insti-
tucions.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per defensar les esmenes de Junts per Catalunya té la 
paraula la diputada Saloua Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. Bé, també per qüestió de temps, no repetiré lo que ha dit 
la companya. Evidentment votarem a favor d’aquesta PR. Agraïm, diguem-ne, que 
s’hagi concentrat en aquest tema, encara que a mi em desconcerta la contradicció 
en aquest nivell des de la perspectiva territorial, perquè en altres nivells hi ha tota 
una campanya contra les dones i el tema de la igualtat, i especialment la negació de 
l’existència del tema de la violència masclista i de la bretxa salarial.

Bé, concentrem-nos en la nostra situació local. Evidentment, la bretxa salarial és 
una xacra que forma part de tot el bloc de discriminacions que pateixen les dones. 
La identificació de la diferència salarial entre homes i dones és un dels elements clau 
per diagnosticar la desigualtat de gènere en les empreses. Som conscients de que en-
cara queda molt per fer en aquest nivell i s’han d’aconseguir els objectius plantejats, 
i que el tema s’ha de treballar a nivell de totes les esferes, tant a nivell públic com 
privat. Els desavantatges que han d’afrontar les dones davant de les estructures so-
cials impregnades d’androcentrisme i masclisme encara representen aquesta xacra. 
I per tot això hi votarem a favor.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Avui la proposta que porta Ciutadans aquí a votació con-
té elements, diguem-ne, de la resolució, que s’han votat en diferents moments, o 
similars, en aquest Parlament, els darrers dos, quatre anys, en diferents moments, 
d’incrementar els recursos a Inspecció, fomentar la política d’ocupació en factor de 
gènere, amb la qual cosa, diguem-ne, el nostre grup evidentment hi està d’acord i no 
pot votar una altra cosa que no sigui a favor, no? 

Sí que hi ha un tema que ens ha sorprès, que és el punt 5, en el qual es parla de 
crear un sistema integral a Catalunya. Per dos temes, un perquè el sistema integral 
ja hi és, diguem-ne, i el que s’hauria de fer, com al final recullen les esmenes, és 
ampliar-lo o complementar-lo, no? I l’altre perquè ens parla de violència de gènere, 
aquí al mig de la bretxa salarial. I ho aprofito perquè veig dues bretxes. Veig la bret-
xa salarial, que evidentment comenta Ciutadans en aquesta proposta de resolució, 
i veig la bretxa que hi ha entre les propostes de Ciutadans aquí en aquesta PR i en 
altres llocs.

Ho dic perquè a més m’he fixat que la data de presentació de la proposta de re-
solució era el 30 del 10 del 2018, tal dia farà un any, quasi, de la PR aquesta presen-
tada. I això explica diverses coses, no? Explica, per exemple, que Ciutadans, amb 
aquesta proposta de resolució, parla clarament de bretxa salarial i violència de gène-
re, quan veiem que Ciutadans a Andalusia nega la bretxa salarial i demana evidèn-
cies científiques sobre aquest tema, quan avui es basa... (Veus de fons.)

La presidenta

Si us plau, diputada, respecti el torn de paraula del seu company.

Pol Gibert Horcas

Sí, jo puc entendre, diguem-ne, que no comparteixin el que diuen els seus com-
panys a Andalusia, però, vull dir, està a la premsa, ho poden llegir. Jo ho he tret d’El 
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País, tal qual, vull dir que no és gaire preocupant, no? Si no els agrada, doncs, és el 
seu problema intern, a mi no m’hi posin, jo aquí... (Veus de fons.) 

La presidenta

Si us plau, diputada, mantingui el respecte al seu company que té l’ús de la pa-
raula.

Pol Gibert Horcas

Perquè a més no comenta, és que insulta. Dir-li «pocavergonya» a algú no és un 
comentari, és un insult. Vull dir, ho dic perquè potser també haurien de moderar el 
seu llenguatge... 

La presidenta

Diputada, no falti el respecte al seu company, si us plau.

Pol Gibert Horcas

I segueixo, perquè no penso deixar de dir el que volia dir, perquè vostès cridin 
més, que saben fer-ho molt bé, però no és la cosa que avui estem debatent aquí.

Com deia, la consellera d’Andalusia Rocío Ruiz, d’Igualtat, negava la bretxa sa-
larial i demanava evidència científica als rectors d’universitats, evidència científica. 
I avui aquí veiem que un informe de Comissions Obreres fonamenta aquesta propos-
ta de resolució. Amb la qual cosa, m’agrada que Ciutadans vegi que hi ha fonament 
científic perquè hi hagi la bretxa salarial. Per no parlar, diguem-ne, d’altres com-
panys seus de viatge que neguen el 8 de març i el feminisme, tal qual, no?

Amb la qual cosa, a mi m’alegra que Ciutadans pensés almenys fa un any que 
aquest tema era important i el portin aquí a la resolució, però sí que vull posar de 
manifest la contradicció, encara que veig que els exalta i que els rebutja.

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. Bueno, seré breve. (Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau, demano silenci, que la companya Yolanda López pugui fer el seu ús 
de torn de paraula. Moltes gràcies.

Yolanda López Fernández

Seré breve. Votaremos a favor de toda la propuesta de resolución. Pero, bueno, 
reiteramos –ya lo ha dicho también el compañero– que es una propuesta de resolu-
ción que ya han presentado varios grupos, los puntos los han presentado aquí varios 
grupos, en distintas propuestas de resolución, en distintas mociones, así que cree-
mos que lo que tiene que hacer el Govern y el departament es dar cumplimiento a 
lo que el Parlament aprueba, una vez más.

Y reiterar lo dicho, creo que lo hemos dicho muchísimas veces, que lo que aquí 
se aprueba se tiene que empezar a implementar y a poner por parte del Govern en 
marcha, porque si no, pues, todo queda en papel mojado.

Y votaremos a favor, ya lo he dicho. Votaremos a favor de toda la propuesta de 
resolución.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular. Per a defensar la posició té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per anunciar el nostre vot favorable també en aquesta pro-
posta de resolució. I simplement complementar que segurament si el 8 de març no 
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agrada a totes les forces polítiques és perquè n’hi han d’altres que es dediquen a ex-
pulsar i a impedir que altres forces polítiques participin també de les reivindicacions 
del 8 de març.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passarem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vint vots a favor, per unanimitat dels diputats i diputades assistents.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, anunciar que el punt número 

5, la PR número 560, el grup proposant ha proposat de posposar-la per a una següent 
comissió.

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

250-00545/12

Per tant, passem al següent punt, que és el punt número 3, que és la PR 545 de 
resolució sobre la dinamització de l’Observatori Català de la Família, presentada pel 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular, i que ens han fet arribar una transacció, 
que suposo que tots els grups ja la tenen. Per a defensar aquesta proposta de resolu-
ció, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Breument, perquè està argumentada la proposta de resolu-
ció. L’Observatori Català de la Família és un òrgan assessor, consultiu i de partici-
pació de les diferentes entitats que representen les diverses tipologies de famílies. 
Concretament, el que ens va preocupar –aquesta proposta de resolució és el desembre 
del 2018–, el que ens va preocupar és que els diferents grups de treball que hi havien 
creats en aquest observatori de la família, doncs, feia uns quants anys que no sembla-
va que tinguessin activitat. Fins i tot l’observatori ara sí que ens consta que el juliol 
del 2019 es va reunir a instàncies del Govern per tal de presentar el Pla interdeparta-
mental de suport a les famílies. 

Per tant, amb aquesta proposta de resolució el que pretenem és posar l’accent so-
bre la importància d’aquest observatori i demanar-ne una dinamització i que pogués 
complir amb les funcions que té assignades. I per això ja anuncio que hem arribat a 
esmenes transaccionals que ja hem repartit. 

En el primer apartat, el que es demana precisament és això: un nou impuls a l’ob-
servatori i, a més a més, que s’inclogui el Consell de la Joventut i l’Adolescència dintre 
d’aquest observatori. 

Al segon punt no hi ha transacció, però acceptem l’esmena tal com la plantegen 
els grups Republicà i de Junts per Catalunya, que és encomanar a l’observatori un 
informe sobre les polítiques públiques que afecten les famílies.

I el tercer punt també demanar que hi hagi una més estreta col·laboració amb les 
entitats locals, i concretament els ajuntaments, i que aquesta pugui realitzar-se a tra-
vés de contractes programa. Nosaltres dèiem un acord.

A la transacció parlem de contractes programa amb els ens locals. Per tant, aques-
ta seria la proposta de resolució que sotmetem a consideració de la comissió.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per defensar les esmenes, per part del Grup Republicà, 
té la paraula la diputada Marta Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Sí; moltes gràcies, presidenta. Per mostrar el nostre suport a aquesta proposta de 
resolució que ara ha explicat el company Rodríguez. I en la línia de, evidentment, 
donar un impuls i seguir treballant des de l’Observatori Català de la Família, amb 
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les funcions que té incorporades, i per això presentàvem aquesta sèrie d’esmenes, que 
algunes han estat transaccionades, i la segona, crec que em consta, acceptada, amb la 
lògica de poder incorporar el Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència. Crec 
que hi ha un error en l’esmena, fins ara no me n’he adonat: és de la Infància i l’Ado-
lescència, tenint en compte que el Consell Nacional de la Joventut ja en forma part. 
I que també aquelles famílies, o aquelles associacions de famílies que el diputat del 
Partit Popular demanava que s’incloguessin també en formen part. Tant l’Associació 
de Famílies Nombroses de Catalunya com la Federació Catalana de Famílies Mono-
parentals ja en formen part, juntament amb altres representants, i per això d’aquí la 
nostra esmena.

Per tant, arribada aquesta transacció al punt 1, també fèiem una proposta d’esmena 
en el punt 3, que ha quedat de l’última manera vinculant aquest suport i col·laboració 
tant a nivell pressupostari com tècnic com de personal via contracte programa, per-
què és precisament a través del contracte programa la manera de vincular el suport 
de la Generalitat, del departament en aquest cas, amb els ens locals, els diversos mu-
nicipis i consells comarcals per tal de desenvolupar els serveis específics, i en aquest 
cas el serveis d’orientació, assessorament a les famílies o els serveis necessaris que es 
poden desenvolupar o que es puguin desenvolupar a través del contracte programa.

Quedi, doncs, dit i anunciat el nostre suport a aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per a defensar la posició del Grup de Junts per Cata-
lunya, té la paraula el diputat Ferran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies. Bé, tothom diu que és breu, jo sí que seré breu. Ens sembla im-
portant aquesta proposta de resolució per dinamitzar l’Observatori Català de la 
Fa mília amb la incorporació de nous agents, amb el contracte programa, per incre-
mentar el SOAF i altres polítiques en relació amb les famílies que es poguessin fer i 
ens sembla particularment important l’avaluació de les polítiques de família a través 
de l’Idescat, perquè si som responsables amb els diners i amb l’Administració crec 
que és important que puguem retre comptes a través d’avaluar l’impacte de les polí-
tiques que fem.

Anunciar, doncs, el nostre vot a favor de la transacció.
Moltes gràcies.

La presidenta

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

Noemí de la Calle Sifré

Sí, muy rápidamente, para anunciar nuestro voto favorable a la propuesta de re-
solución. Y, nada, dejaré, pues, en evidencia, que no deja de ser una propuesta de reso-
lu ción para que se cumpla una moción o una propuesta anterior. Además, pide una 
serie de cosas que son muy razonables, que tampoco tenían un gran impuesto presu-
puestario y, si lo tenían, era casi inexistente. Y, bueno, pues eso, dejar en evidencia la 
inacción social de un Govern que no tiene ganes de hacer nada, y hay que repetir las 
cosas cien mil veces para que se ponga a trabajar.

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. Per anunciar que el nostre posicionament serà favorable a la 
votació d’aquesta proposta de resolució.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per a defensar la posició del Grup de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Sí; perdoni, presidenta. Bé, també votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció, però no m’abstinc de fer dues queixes o dues crítiques. 

Una ja s’ha fet, és una reiteració d’un acord aprovat pel Parlament. Per tant, un 
cas més de demostració de la inacció del Govern. Em sembla positiu que s’hagi re-
unit darrerament un altre cop, si és així, l’Observatori Català de la Família, però, 
vaja, aquesta dinamització, durant aquest temps, no hi ha estat.

I una altra queixa. Tal com queda el punt 3, ens sembla correcte que la via sigui 
el contracte programa, el fet de promoure que hi hagi plans de suport a les famílies 
des del món local, però tal com queda redactat, i per l’experiència de tantíssims altres 
acords d’aquest tipus, ens fa pensar que no és per incrementar dotació pressupostà-
ria, tècnica i personal, per poder fer aquestes polítiques de suport a les famílies, sinó 
simplement fer-ho a través del que ja existeix en els contractes programa amb el món 
local. I els ho explicito: els ajuntaments no tenen ni instruments ni finançament per 
garantir accés equitatiu als nens i nenes a oportunitats educatives extraescolars; no 
tenen per fer accés equitatiu a ensenyaments artístics, d’Internet, de suport, d’acom-
panyaments; no tenen recursos econòmics ni tècnics suficients per garantir que no 
tinguem generacions d’infants abocats a la pobresa. 

I no ho dic jo. Avui ens ho torna a dir un informe d’UNICEF, que en un any s’ha 
incrementat un 3,6 per cent la pobresa infantil a Catalunya. Per tant, no només és 
que la Generalitat no posa els recursos, sinó que les altres administracions més pro-
peres no els deuen tenir. Si hem de continuar comptant amb els mateixos recursos 
tècnics, dotació pressupostària, tècnica i personal, que és el que diu el punt, exis-
tents, doncs, probablement no hi donarem resposta. 

I hi votarem a favor, però ens sembla un brindis al sol.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per acabar de tancar el tema té la paraula el diputat 
proposant, el diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, sobre les explicacions en relació amb les esmenes, primer, lligant amb el que 
deia la diputada Marta Ribas, al final el text almenys diu «col·laborar amb els ens 
locals» i no «seguir col·laborant», que és lo que proposaven els membres del Govern. 
Enteníem que això de «seguir col·laborant» i, per tant, mantenir la mateixa dinàmica 
ho havíem de trencar, i per això la redacció de la transacció.

I després, en relació..., efectivament hi ha un error en la transacció. Me n’he ado-
nat en la literalitat. En la meva exposició ho he dit bé, però efectivament és el Consell 
Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya. On diu «Joventut», doncs, ha 
de dir «Infància i Adolescència». 

I explicar per què demanàvem la inclusió no només del Consell Nacional de la 
Infància i l’Adolescència, sinó també de les famílies monoparentals i les  famílies 
nombroses. Perquè en la relació d’entitats que participen de l’Observatori de la Fa-
mília, hi han tota una sèrie d’entitats que d’alguna manera tenen plaça fixa, i des-
prés hi ha un paquet de quinze membres d’entitats privades que són les que d’alguna 
manera no són places fixes. Nosaltres el que enteníem era que precisament famí-
lies nombroses, famílies monoparentals que ja en formen part, perquè ocupen pla-
ces d’aquestes, diguem-ne, sense nom, i el Consell de la Infància i l’Adolescència, 
doncs, d’alguna manera fossin membres titulars d’aquest observatori.

Ens conformem que hi participin a través d’aquest paquet més generalista, però 
entenem que haurien de ser entitats que n’haurien de formar part com a titulars.
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La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passarem a la votació, quedant clar que hi ha hagut aquest 
acord de transacció en el punt 1 i el punt 3, amb aquesta correcció in voce de canviar 
la paraula «infància» per «joventut». I l’acceptació de l’esmena del punt 2.

Per tant, votarem tal com acabo de dir, com haurà quedat la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vint vots a favor, de tots els grups parlamentaris presents a la sessió. 
Per tant, queda aprovada.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 
de formació i qualificació professionals 

250-00553/12

Passem al següent punt a l’ordre del dia, que és el punt número 4, la Proposta de 
resolució sobre el desplegament de la Llei 10/2015 de formació i qualificació profes-
sionals. Presentada pel Grup de Ciutadans, per a defensar aquesta proposta de reso-
lució té la paraula la diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Sí; gràcies, presidenta. Bueno, creo que todos los grupos parlamentarios aquí 
presentes estamos de acuerdo en que la formación profesional es un tema vital para 
desarrollar plenamente nuestra sociedad, desarrollarla con el objetivo de conseguir 
un enriquecimiento tanto en el capital humano como económico. Y es precisamente 
en este ámbito en que el Govern o, mejor dicho, la inacción del Govern, ha consegui-
do poner de acuerdo a los principales patronales y sindicatos para criticar y denun-
ciar la falta de diligencia del Govern en el despliegue y desarrollo de la Ley 10/015 
de formación y cualificación profesionales.

Todas las entidades han denunciado la necesidad de que el Govern active de for-
ma inmediata el despliegue de la ley para impulsar y conseguir una formación pro-
fesional de calidad. Por todo ello, en esta propuesta de resolución instamos a que el 
Govern establezca un calendario para la puesta en marcha de la ley, así como de los 
instrumentos necesarios para garantizar su encaje en los ámbitos laboral y educati-
vo; informar a los miembros de esta comisión del estado en que se encuentra la crea-
ción de la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesional de Cataluña; 
informar a los miembros de esta comisión, también, del estado de estas consultas 
con los agentes sociales más representativos, a la hora de regular por decreto los 
derechos y deberes de las persones en prácticas y en aprendizaje, y de las empresas 
que acogen a estas personas, que se tenían que haber realizado, según la disposición 
final quinta de la ley. Ya hace tiempo que se ha aprobado.

Quiero adelantar que aceptamos y agradecemos la enmienda del Grup Republicà 
y del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, la cual se acepta por mejorar y cla-
rificar la enmienda.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per defensar les esmenes presentades, per part del 
Grup Republicà té la paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. Abans de començar, també gràcies a la diputada De Ri-
vera pel diàleg i pel marc de negociació. Finalment s’ha acceptat l’esmena, la qual 
cosa és molt correcte i adequat, entre altres coses perquè, com bé saben els diputats 
i les diputades, el 31 de juliol ja es va reunir la Comissió Rectora del Sistema de 
Qualificació i Formació Professionals, i en el marc d’aquesta reunió, amb els quatre 
consellers, amb tots els agents socials i econòmics, doncs, ja es van acordar les ba-
ses del desplegament del model de qualificació i formació professionals.
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En base a això es van acordar nou punts, que els diré molt ràpidament, per no es-
gotar més temps, que és: definir el model de participació del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals a Catalunya; el foment dels centres d’FP, integrada com a 
palanca del canvi; la creació d’un sistema de prospecció que permeti una millor pla-
nificació a les entitats formatives; l’elaboració d’un sistema d’informació, orientació 
i assessorament per fomentar el treball en xarxa entre els diferents dispositius d’in-
formació i orientació professional; la definició del model català d’avaluació i acredi-
tació de competències professionals; la integració i la formació de l’acompanyament 
per als professionals de la xarxa del Sistema de Formació Professional i el disseny i 
l’avaluació del Sistema de Formació i Qualificació Professionals.

Lògicament, tot acompanyat, també amb els estatuts de l’agència, que és qui tam-
bé ha d’impulsar, i per això nosaltres vam incorporar aquesta esmena en el text, fent 
referència precisament al desplegament de l’Agència Pública de Formació Professio-
nal.

Hi votarem a favor, i agrair de nou la predisposició al diàleg que ha tingut la 
diputada De Rivera.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per defensar les esmenes presentades per part del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, presidenta. Com ja ha explicat el diputat Jordi Albert, aquest és un tema 
fonamental. Agraïm molt a la diputada Carmen de Rivera que hagi acceptat l’esme-
na i aquest consens que ens permet seguir avançant. Tots voldríem anar a un ritme 
més ràpid. No sempre és factible, però jo crec que el tema està ben orientat. I, per 
tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per a posicionar-se, per part del Grup de Socialistes i 
Units per Avançar té la paraula el diputat Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Breument, per anunciar el nostre vot a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per part del Grup de Catalunya en Comú Podem, té 
la paraula la diputada Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, presidenta. Només dir que votarem a favor de tots els punts de la pro-
posta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pu lar. Té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, també per anunciar el nostre vot favorable.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Passem a la votació d’aquesta proposta de resolució, amb 
l’esmena acceptada per part del Grup de Ciutadans que han presentat els grups Re-
pu blicà i Junts per Catalunya.

Per tant, vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Vint vots a favor. 
Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
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Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció 
diürna

250-00587/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 6, de Proposta 
de resolució sobre els serveis d’atenció residencial i d’atenció diürna, presentada pel 
Grup de Catalunya en Comú Podem. Per a defensar aquesta proposta de resolució, 
té la paraula la diputada Yolanda López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, presidenta. El 2 de diciembre de 2011, el Departament de Benestar Social 
i Família, a través del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, firmó un acuer-irmó un acuer-
do de carácter transitorio para la flexibilización del servicio de atención residencial 
y de atención diurna, en el que también participaron las principales patronales del 
sector. Como ya conocemos, el objetivo de este acuerdo se centraba en la reducción 
de las ratios de atención residencial y atención diurna hasta un 8 por ciento y la auto-
nomía para cada centro para aplicar recursos en las áreas que cada centro conside-
rara oportuno, una situación que ha, primero, provocado el empeoramiento de los y 
las trabajadoras de los centros de atención residencial y atención diurna; segundo, el 
empeoramiento de la calidad del servicio, y tercero, está desarrollando una brecha 
cada vez mayor entre los diferentes centros en función de su titularidad.

Y como suma a esta gravedad, también encontramos que en los pliegos de los 
requisitos de estas adjudicaciones no está recogido en ningún momento la necesi-
dad de la entidad jurídica postulante que esté totalmente libre de cualquier tipo de 
condena o sanción grave que pudiera estar relacionada con estos servicios, algo que 
desde mi grupo parlamentario En Comú Podem entendemos que es primordial, y es 
por ello por lo que hemos hecho esta propuesta de resolución.

Ya de paso digo que hemos aceptado las «esmenas» de los grupos de Junts per 
Cat i d’Esquerra Republicana. Agradecérselas, porque han mejorado tanto el redac-
tado como el contenido de la propuesta de resolución.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per a defensar les esmenes presentades, té la paraula la 
diputada Marta Vilalta, per part del Grup Republicà.

Marta Vilalta i Torres

Sí; nosaltres, amb la proposta de resolució que ara mateix estem debatent, està-
vem perfectament alineats i, per tant, donant-hi suport. Sí que vam presentar aques-
tes esmenes per tal de poder, no?, ser més curosos.

En el primer punt crèiem que era un tema que s’estava fent i, en tot cas, un redac-
tat que el que fa és millorar el text i tenir aquesta cura. I en el cas del segon punt sí 
que aquí d’alguna manera el que fèiem era adaptar-ho al que ens permet ara mateix 
la llei, i és evident que és evident posar aquest requisit en l’adjudicació dels con-
tractes o dels serveis, però en el fet de que no hagin estat sancionades amb caràcter 
ferm. Qualsevol cosa que no fos això, doncs, directament la legislació actual no ens 
ho permetria, malgrat estar completament d’acord amb el sentit i la intenció i la vo-
luntat d’aquest punt.

Per tant, acceptades les esmenes, nosaltres hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per a defensar les esmenes per part del Grup de Junts 
per Catalunya, té la paraula la diputada Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. En la línia del que comentava la diputada Vilalta, com que 
s’han acceptat aquestes dues esmenes presentades de manera conjunta, el nostre vot 
serà favorable a la proposta de resolució.
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Aquestes esmenes, com ja s’ha dit en tots dos casos, eren en la línia d’ajustar 
el text, i entenent que el departament està a favor de la intenció del punt 1, i ja ho 
està plantejant al sector. I pel que feia al punt 2, tal com ha explicat ara la diputada 
Vilalta, el que preteníem era fer una formulació correcta respecta a la llei. Per tant, 
hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Per 
a defensar la posició del grup, té la paraula el diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, presidenta. El nostre grup es posicionarà a favor de les propostes de 
resolució, en el sentit de que, bé, aquests temes, a més, s’estan portant a terme en 
les esmenes..., en la discussió de les esmenes de la Llei de contractes de servei a les 
persones, i són temes que ja s’estan incorporant inclús en aquest tema.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per a defensar la posició del Grup dels Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, presidenta. Per informar del vot favorable del nostre grup a aquesta pro-
posta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Po-
pular. Per a defensar la seva posició, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Expresso la nostra voluntat de votar favorablement a aques-
ta proposta de resolució amb esmenes incloses, però em sorgeix un dubte raonable, 
que és el següent: a l’exposició de motius es fa referència a la flexibilització de ràtios, 
acordada el 2 de desembre de 2011. I, en canvi, en els acords es diu que es deixen 
sense efecte les mesures acordades el 2012. De manera que, sent literals, les mesu-
res que es pretenen recuperar quedarien excloses de l’acord. Entenem que l’acord, 
probablement, hauria de dir «les mesures acordades el 2011». Bé, ja m’ho aclariran. 
(Rialles.)

Gràcies.

La presidenta

No sé si... Bé, d’acord. Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Yolanda 
López, per a aclarir el tema.

Yolanda López Fernández

Sí, és veritat. Como lo que consta en la... proposta de resolució, en l’exposició 
de motius posa «2011», però tant en les esmenes com a la proposta de resolució és 
2012, entenem que és una errada de l’exposició de motius, no? Clar, o esbrinar-ho 
i... Clar, és que ara no sabem si és 2011 o 2012.

La lletrada

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no n’han 
quedat enregistrats els primers mots.) ...com una esmena tècnica, posteriorment. 
I llavors... I, si de cas, farem la consulta, si li sembla bé.

Yolanda López Fernández

D’acord. Doncs... Si és 2011 o 2012. Molt bé.
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La presidenta

Doncs, aclarit el dubte. Un cop es sotmeti a votació ja s’aclarirà si l’error és 2011 
o 2012. Ja es corregirà tècnicament aquest error.

Per tant, passem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vint vots a favor, de tots els diputats assistents a la comissió.

Proposta de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant 
Adrià de Besòs

250-00612/12

I passem ja a l’últim punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació a la proposta 
de resolució sobre les necessitats del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, pre-
sentada pel Grup de Socialistes i Units per Avançar.

Ens han fet arribar una transacció a tots los grups. Per tant, per a defensar-la té 
la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució que presentem com a 
Grup Parlamentari Socialistes es va presentar, es va explicar pel mateix alcalde de 
Sant Adrià de Besòs, el senyor Joan Callau, fa ja uns quants mesos en aquest mateix 
Parlament, en una reunió que es va fer amb els diferents grups parlamentaris. I el 
que recull, doncs, és el neguit, la necessitat i l’esperança, per part dels ciutadans i 
ciutadanes de Sant Adrià i dels veïns del barri de la Mina, que les administracions 
treballin conjuntament per buscar una solució a una situació que ha arribat a un lí-
mit que cal la nostra atenció.

El senyor alcalde va estar fa poques setmanes en aquest mateix Parlament, en la 
Comissió d’Interior, explicant també als diferents diputats la situació del barri de la 
Mina. Perquè tinguin vostès alguna idea d’alguna de les dades més colpidores del que 
està succeint allà: només a la sala de venipunció de la Mina hi ha més usuaris que a 
les vuit sales existents a tota la ciutat de Barcelona; que cada dia als carrers i bars de la 
zona es recullen noranta-tres xeringues; que nou de cada deu pisos del barri són pisos 
socials i el 70 per cent tenen la llum punxada, la qual cosa provoca apagades de llum 
constants, incendis...; que s’ha fet un reforç, des del punt de vista de la seguretat, mit-
jançant un pla de xoc el mes de juliol, que ha funcionat molt bé i ha estat molt ben va-
lorat, però no deixa de ser una ajuda puntual, i que, al cap i a la fi, el barri de la Mina 
no pot ser considerat, pel conjunt de diputats i diputades a aquest Parlament, com la 
zona que acull tot allò que expulsa la ciutat de Barcelona. I el que no pot passar és que 
assumim amb una certa normalitat que les situacions que s’estan donant al barri de la 
Mina s’estiguin donant perquè ja ens va bé a tots, que en algun lloc s’han de donar, i, 
per tant, que hi hagi una certa connivència en que allò que passa al barri de la Mina 
no pot canviar-se amb el temps.

Per això, a través de la sol·licitud que fa aquest grup parlamentari i també de 
l’alcalde de Sant Adrià i de tots els grups polítics de l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, que els vam tenir aquí fa poques setmanes, el que demanem i acordem, gràcies 
a una transacció que hem fet amb el Grup de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, 
és instar les altes instàncies, els màxims responsables polítics i institucionals a que 
vagin a una reunió que ha de convocar el Consorci del Barri de la Mina per tractar la 
problemàtica que està passant en aquell barri i en aquella zona.

Segon, refermar el compromís en l’execució del Pla especial de reordenació i 
millora del barri de la Mina, pel que fa a dos coses: a l’enderroc de l’edifici Venus, 
que és l’edifici que concentra la major problemàtica; i, per altra banda, també, a 
quines han de ser les solucions a les diverses problemàtiques socials que hi ha en el 
barri. Per tant, esperem que tant l’Ajuntament de Barcelona, com la Generalitat de 
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Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs puguin 
seure i puguin trobar les solucions. I, a més a més, acordar en el termini de dos me-
sos una mesa de seguiment per fer tot aquest procés, de gran complexitat, però que 
ha d’acabar en bon port.

I, finalment, valorar les mesures adients per reforçar el servei policial de la co-
missaria dels Mossos d’Esquadra que està instal·lada en aquell mateix barri, amb la 
voluntat de que el pla de xoc no sigui només la situació puntual dels Mossos d’Es-
quadra per a una operació, per reduir l’increment del consum de drogues i delictes 
que s’ha produït en els darrers dos anys al barri de la Mina, sinó perquè sigui, doncs, 
una presència policial constant i coordinada, com ja ho és, en aquest sentit, amb 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per a defensar les esmenes presentades per part del Grup 
Republicà, té la paraula la diputada Marta Vilalta. (Veus de fons.) No?, D’acord, el 
diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, presidenta. Disculpi per no haver notificat aquest canvi. Bé, agrair al 
diputat Moreno la negociació, el diàleg, finalment la transacció, perquè era molt im-
portant que també poguéssim arribar a aquest acord, que poguéssim arribar a aques-
ta transacció, perquè la problemàtica a la Mina reclama aquest ampli consens polític, 
reclama aquesta entesa per part, en el nostre cas, dels grups parlamentaris. Per apor-
tar-hi solucions també calen accions.

I, per tant, també les nostres propostes d’esmena també anaven en la línia de l’a-
portació de les accions i d’empoderament també del Consorci del Barri de la Mina, 
que al nostre entendre era qui havia de convocar les màximes autoritats, i, per tant, que 
hi hagués aquest reforç també i es visualitzi aquest suport de cara a la ciutadania, de 
cara a la gent del barri i a la ciutat de Sant Adrià, de la voluntat de les administracions 
per resoldre les problemàtiques que no venen d’ara, sinó que són problemàtiques que 
ja portem arrossegant des dels inicis de la creació del barri.

Una acció social, una acció dinàmica, necessitem una acció comunitària conjun-
ta, una visualització de que tenim clar quins són els objectius que hem de complir, 
i, per tant, també tindrem clar quins són els passos que hem de seguir per complir 
amb aquests objectius. Per tant, donem suport a la proposta.

Tanmateix, segurament hi hauran altres propostes de resolució que es plantegin 
en d’altres comissions amb el benentès de que també en aquesta reunió, de la qual 
feia abans menció el diputat Moreno, doncs, es va arribar a l’acord de que aquestes 
propostes sempre es farien de forma conjunta per part de tots els grups parlamentaris, 
també per visualitzar que en això anem tots de la mà, perquè és una problemàtica que, 
en efecte, ens interpel·la a tots i a totes.

Gràcies.

La presidenta

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

Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, presidenta. M’afegeixo als comentaris dels companys amb relació a 
aquest tema. Com s’ha dit, sabem perfectament que estem parlant d’un barri que ja 
porta molts anys i anys patint la desigualtat social, l’exclusió, la segregació, la pobre-
sa, i, de tots aquests elements, no podem ser-ne espectadors, diguem-ne, en aquest 
nivell. S’han de posar tots els mitjans per abordar el tema. El tema no s’ha d’abordar 
d’una manera puntual, des d’un projecte o des d’una acció específica; hi ha tot un 
treball global que s’hauria de treballar des de diferents nivells.
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Jo recordo que, com a persona, abans de ser diputada, vaig estar-hi, allà, fa uns 
anys amb un projecte..., dintre el marc de la governança local, que vam visitar el bar-
ri. En el seu moment jo recordava que hi havia perspectives positives, perquè s’ha-
vien fet moltes coses a aquest nivell, especialment amb relació al tema de la seguretat 
i lluita contra, diguem-ne, el tema del tràfic de droga, i també hi havia projectes in-
teressants amb relació a atenció a les persones que estan patint la drogodependència, 
però després tot s’ha quedat en standby, tot ha quedat d’una manera limitada. I ara, 
en aquest moment, tornem al punt zero, i potser que no només al punt zero, és que la 
situació s’està agreujant. Jo, l’altre dia, va coincidir que vaig estar de substitució en 
la Comissió d’Interior, vaig escoltar la compareixença de l’alcalde de Sant Adrià i la 
veritat, m’he quedat molt trista de la situació a la qual ha arribat el barri.

També proposaria que estaria bé que també l’alcalde pogués fer una comparei-
xença en la Comissió d’Afers Socials, perquè el tema no s’hauria de tractar només 
des de la perspectiva de seguretat, com he dit abans, que el tema ha d’abastar dife-
rents elements, entre els quals la perspectiva social.

I agraeixo al company diputat Moreno, diguem-ne, la seva disponibilitat per a 
la negociació i per a la transacció que s’ha fet. I, evidentment, hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara és el torn, per a defensar la posició, del Grup de 
Ciutadans. Té la paraula el diputat Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, presidenta. Bé, intentaré escollir bé les paraules perquè després no 
em diguin que crispo, sobretot per part del Grup Socialistes; sobretot perquè, bé, 
nosaltres estem d’acord amb aquesta proposta, eh? I, llavors, doncs bé, també desta-
car, per una part, la unanimitat. Jo crec que lo més important de tota aquesta sèrie 
de propostes que ens han presentat aquí és que hi ha una unanimitat de tots els grups 
municipals de Sant Adrià, i això és una cosa que s’ha de destacar, s’ha de posar en 
valor. I, després, sembla ser que hi hagi una unanimitat també per part de tots els 
grups parlamentaris que hi han en aquesta sala. I és una unanimitat que, en teoria, 
hauria de reforçar i hauria de donar molta més contundència a la petició al Govern 
de que faci quelcom per acabar d’una vegada per sempre amb la situació que està 
patint aquest barri de Sant Adrià. 

Perquè aquesta no és una situació nova, aquí hem sentit parlar ara mateix de 
«punt zero» i, bé, sembla que cada vegada tornem a la casella de sortida del joc 
aquest. I, llavors, aquí està patint molta gent i és el sofriment de molta gent. I, llavors, 
doncs, aquí..., ja fa més de trenta anys, això no ho podem culpar a altres adminis-
tracions; aquí les administracions locals i les administracions autonòmiques hi han 
tingut molt a veure, i a veure si d’una vegada per totes es comencen a fer coses per 
revertir la situació d’aquest barri de la Mina, que evidentment, doncs, és colpidora 
per a tots nosaltres.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara, per a defensar la posició del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula la diputada Marta Ribas.

Marta Ribas Frías

Gràcies, presidenta. Farem suport a aquesta proposta de resolució, perquè bàsi-
cament són punts de millora per al barri de la Mina, però no ens n’estarem de fer 
una consideració, que afecta tant el relat de la resolució com el tipus de proposta 
que es fa.

La descripció que es fa de la situació del barri de la Mina en aquesta proposta de 
resolució trobem que surt d’un relat criminalitzador de la pobresa i d’aquella lògica 
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d’urbanisme higienista, i no ens agrada. És un tipus de relat d’un cert PSC, no crec 
que sigui el del senyor Raúl Moreno, però no és el nostre.

És just reivindicar que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no pot afrontar la in-
versió pública que necessita amb major intensitat d’un barri amb una alta densitat de 
població i amb nivells de pobresa molt importants. I hi estem absolutament d’acord. 
És just que cal reivindicar que cal intensificar recursos, evidentment exigint-li, a cada 
part la seva responsabilitat, també a l’Ajuntament de Barcelona, i des d’aquí el que ens 
pertoca: a la Generalitat més intensitat del que té actualment en la seva participació.

La qüestió és com. Aquest increment de recursos, per a què? Per a fer què i com? 
Amb mesures puntuals: més mossos, més mòduls professionals o amb una aposta 
estratègica més de fons, com va ser la Llei de barris per a tot Catalunya o com va ser 
el Pla de transformació del barri de la Mina. Nosaltres creiem que hauria de ser més 
això, plans estratègics que facin un abordatge més integral de les necessitats per ga-
rantir dignitat i oportunitats per a tothom. I no l’hi trobem, aquesta mirada integral 
en aquesta proposta de resolució; com he dit al principi, ni al relat ni a les propostes. 
Fins i tot, hi ha una confrontació amb algunes necessitats que nosaltres creiem que 
sí, també existeixen i s’han d’abordar a Sant Adrià i al barri de la Mina, com és el 
cas de les sales de venipunció.

Sigui com sigui, aprovarem aquesta proposta de resolució, també amb les incor-
poracions que s’han fet amb les transaccions, però volíem deixar palès que no és 
exactament el planteig que coincidiria amb el que nosaltres entenem que cal per real-
ment afrontar d’arrel el que cal al barri de la Mina.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per a defensar la posició del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Sí, per anunciar que hi donarem suport.

La presidenta

Moltes gràcies. No sé si el grup proposant vol dir alguna cosa? (Veus de fons.) Sí? 
Té la paraula el diputat Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Sí; gràcies, presidenta. Bé, per contestar dues coses. La primera té a veure amb la 
compareixença de l’alcalde en aquesta comissió. Jo crec que no hi hauria cap proble-
ma per part d’ell; si vostès ho creuen convenient, doncs també podria venir, tot i que 
ha fet una compareixença a la Comissió d’Interior i hem quedat que els grups par-
lamentaris, de manera conjunta, faríem una petició a la CAI perquè anés a la CAI a 
fer una nova compareixença, ja que no es tracta, efectivament, d’un problema només 
de seguretat sinó d’altres temes; i, per tant, hauria d’anar per moltes comissions, di-
guem-ne, i també per Educació, i per acabar-ho, ho faríem a la CAI.

La Mina va tenir projecte del 2000 al 2010. Va venir la crisi, les institucions van 
desaparèixer, des del punt de vista de l’aportació econòmica, i hem tornat a situa-
cions que teníem abans de l’any 2000, amb una situació molt greu.

I, finalment, discrepar de la diputada de Catalunya en Comú Podem. No és que 
sigui una visió higienista. No recordo si vostè hi era present, a la Comissió d’Inte rior, 
quan va fer l’alcalde l’exposició. El que està passant a la Mina és molt greu –molt 
greu–, i és veritat que allà cal un esforç important des del punt de vista de la inter-
venció urbanística –només faltaria, només cal donar una volta pel parc–,  entre al-
tres coses perquè fins i tot els nens puguin utilitzar els parcs infantils que en aquests 
moments estan tancats perquè hi han xeringues. Aquest és el nivell del que estem 
parlant.

I, per altra banda, quan estem parlant i els dos últims paràgrafs d’aquesta propos-
ta de resolució parlen d’educació, d’un 70 per cent d’absentisme escolar en secun-
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dària i d’un 40 per cent d’absentisme escolar a primària; estem parlant no només de 
pedres, que també –que també–; estem parlant d’integració social i també de trans-
formació urbanística, tal com marca el punt 1 de l’acord que hem fet i el punt 2 de 
l’acord que hem fet a les transaccions, que aprofito –i ja acabo– per agrair la predis-
posició del Grup Republicà i del Grup de Junts per Catalunya i de la resta de grups 
en l’aprovació d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat.
Passarem a la votació amb les transaccions que han arribat a acord: amb la trans-

acció al punt 1; amb la transacció als punts 2 i 3, que quedaran fusionats en un únic 
punt; amb la transacció al punt 4, i el punt cinquè quedarà tal com estava redactat 
inicialment.

Per tant, passem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vint vots a favor.
Per tant, per unanimitat dels grups presents queda aprovada.
Agraeixo a tots els grups la predisposició a escurçar les seves intervencions en el 

debat d’aquestes propostes de resolució i que les haguem pogut substanciar al llarg 
del dia d’avui.

Sense més temes, s’aixeca la sessió.

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