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SESSIÓ NÚM. 16
La sessió s’obre a un quart de cinc de la tarda i cinc
minuts. Presideix la Sra. Capdevila i Palau, acompanyada de la vicepresidenta en funcions, Sra. del Frago
Bares, i del secretari, Sr. Vilanova i Vilà. Assisteixen la
Mesa la lletrada Sra. Casas i Gregorio i el lletrat Sr. Sol
i Ordis.
Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Castellà i Clavé, Sr. Cleries i Gonzàlez, Sra. de Gispert i
Català, Sr. Poblet i Tous, Sra. Renom i Vallbona i Sra.
Rigau i Oliver, pel G. P. de Convergència i Unió; Sr.
Chaib Akhdim, Sra. Gassó i Closa, Sra. Prados Martínez i Sra. Segú i Ferré, pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi; Sra. Dellunde i Clavé i Sra. Porta i
Abad, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya;
Sr. López Alegre, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sra. Comas d’Argemir i Cendra, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.
Assisteixen a aquesta sessió el Sr. Salvador Baig i
Torras, gerent del Centre de Formació Ocupacional La
Paperera, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Sra.
Maria Batet i Rovirosa, cap del Gabinet de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès; Sr. Fernando
de León Colombo, cap del Servei de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès; Sra.
Àngels Duran i Cera, coordinadora del projecte Emegim; Sr. Marcel Esteve i Robert, alcalde de Vilafranca
del Penedès; Sra. Àngels Gabarró i Castelltort, regidora
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada;
Sr. Pere Massegu i Bruguera, cap del Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa; Sr. Roger
Roca i Dalmau, tècnic del projecte Emergim a Igualada; Sr. Francisco Romero Gamarra, tinent d’alcalde i
regidor de Treball de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès; Sr. Xavier Rubio i Cano, regidor d’Ocupació
de l’Ajuntament de Manresa, i Sr. Juan Luis Ruiz López, regidor d’Educació, Formació i Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposició no de llei sobre la constitució d’un fons de
garantia de pensions per ruptura matrimonial, de les
unions estables de parella i d’aliments (tram. 25000292/07). Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, juntament amb 2 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i
votació de la Proposició no de llei i de les esmenes
presentades. (Text presentat: BOPC, 95, 21; esmenes:
BOPC, 106, 24)
2. Proposició no de llei sobre la remodelació integral
del casal per a gent gran d’Igualada (Anoia) (tram. 25000319/07). Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació. (Text presentat: BOPC, 101, 21)
3. Proposició no de llei sobre la utilització del sistema
de llenguatge per signes en els centres sanitaris (tram.
250-00320/07). Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, juntament amb 2 altre(s) diputat(s) del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i
votació de la Proposició no de llei i de les esmenes
presentades. (Text presentat: BOPC, 101, 21; esmenes: BOPC, 116, 34)
4. Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la
Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca)
davant la Comissió de Política Social perquè informi
sobre la situació d’aquesta federació (tram. 356-00212/
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07). Sra. M. Glòria Renom i Vallbona, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la
sol·licitud de compareixença.
5. Compareixença dels membres del projecte Emergim,
iniciativa comunitària Equal impulsada pels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú (Garraf), Vilafranca del
Penedès (Alt Penedès), Igualada (Anoia) i Manresa
(Bages), davant la Comissió de Política Social perquè
presentin les conclusions de l’estudi que han dut a terme en l’àmbit de l’atenció a la llar (tram. 357-00104/07).
Comissió de Política Social. Compareixença.
La presidenta

Bona tarda.

Modificació de l’ordre del dia

Començaríem la Comissió de Política Social, i els voldria demanar, abans de començar amb el primer punt
de l’ordre del dia, si podem fer una ampliació de l’ordre del dia per poder-hi encabir la proposta de resolució per la qual s’acorda de presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei d’addició d’un
nou apartat a l’article 205 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994. (Veus de fons.)

Proposta de resolució per la qual
s’acorda de presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de
llei d’addició d’un nou apartat a l’article 205 del text refós de la Llei general
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994 (tram. 27000006/07)

Sí, a veure, el que sí que els voldria demanar és si ho
podem entrar per poder nomenar els ponents que posteriorment haurien de defensar aquesta modificació.
Atès que hem parlat amb tots els grups, els sol·licito que
s’aprovi i que a posteriori es puguin adreçar aquests
noms dels ponents, doncs, a la Mesa de la Comissió i
que aquests puguin ser incorporats a l’acta. Si hi estiguessin d’acord els diferents grups...? (Pausa.) Sí?
Moltes gràcies.

Proposició no de llei sobre la constitució d’un fons de garantia de pensions
per ruptura matrimonial, de les unions
estables de parella i d’aliments (tram.
250-00292/07)

El primer punt de l’ordre del dia és la Proposició no de
llei sobre la constitució d’un fons de garantia de pensions per ruptura matrimonial, de les unions estables de
parella i d’aliments. Aquesta Proposició no de llei, l’ha
presentada el Partit Popular, i per defensar la seva posició té la paraula el senyor Joan López.
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
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El Sr. López Alegre

La presidenta

Sí, gràcies; bona tarda. No fa falta estendre’s més enllà
del que vostès ja han pogut llegir. Els nous models de
convivència porten al fet que moltes vegades la societat avanci més ràpidament del que es pot arribar a legislar i a regular, i aquest n’és un dels casos.

Moltes gràcies, senyor diputat. A veure, si no ho he
entès malament, a mi, només me consta que s’ha presentat una esmena de modificació, que l’han presentat
els grups Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Esquerra i
Iniciativa...

Sobre aquesta qüestió ja des de l’any 2000 s’han portat
a terme diverses iniciatives en el Parlament de Catalunya
a través de proposicions no de llei, esmenes incorporades en el pressupost, sobre la creació d’aquests fons que
serveixin per pagar, doncs, aquestes pensions, però la
realitat és que, malgrat que sobre aquesta qüestió hi ha
hagut una sensibilitat teòrica, després no hi ha hagut
una aplicació pràctica.

El Sr. López Alegre

Nosaltres el que volíem aprovar avui era una proposició no de llei en què demanàvem que, en el termini
màxim de sis mesos i en el marc de suport a les famílies, es tirés endavant, a través de la corresponent normativa, la creació d’aquest fons de garantia de pensions, que es dotés econòmicament, i a continuació
exposàvem amb un total de sis punts una mica els requisits que nosaltres creiem que havia de tenir aquest
fons per poder accedir-hi en cas de ruptura.
Hem rebut dues esmenes. Una esmena que ens presenten els grups que donen suport al Govern, que és una
esmena amb una part per nosaltres insatisfactòria, perquè ens diu que «el Parlament de Catalunya insta el
Consell Executiu a continuar els treballs per a la constitució del fons de garantia de pensions alimentàries».
La realitat és que nosaltres dels treballs que en aquests
moments hagi pogut fer l’actual Govern de la Generalitat no en tenim cap mena d’informació, i, per tant,
som bastant escèptics que del que va quedar fet de l’altra legislatura al dia d’avui s’hagi avançat gaire, però
com que hi ha una coincidència entre la seva esmena i
el nostre punt 1, en què també parlem d’un termini
màxim de sis mesos, voldríem tenir la bona voluntat,
d’alguna manera, d’acceptar-la, la qual cosa creiem
que, d’alguna manera, és menys ambiciosa que l’esmena transaccional que ens presentava el Grup de Convergència i Unió, però si això ha de servir perquè de forma efectiva puguem crear un fons de garantia de
pensions per ruptura matrimonial, de les unions estables de parella i d’aliments podria significar un avenç
important.
Dir-los només que esperem que aquesta mostra de bona
voluntat del Grup Parlamentari Popular no voldríem
que es torni una vegada més en frustració, perquè, si
no, aleshores això farà molt difícil que nosaltres fem el
que fem en aquesta comissió i el que vam fer en l’anterior, que va ser acceptar esmenes una mica d’ample
contingut, per dir-ho d’una forma suau, per part del tripartit, per tal que les coses avancessin. Tant el que hem
fet en aquesta comissió com en l’anterior, per tant, si
m’ho permeten, serà una mica posar-los a prova i esperar que vostès tinguin com a mínim la mateixa receptivitat que demostrem nosaltres a acceptar aquesta
mena d’esmenes genèriques per tal que qüestions com
aquesta puguin avançar.
Moltes gràcies.
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

És que l’altra...
La presidenta

...i vostè parla d’una altra esmena transaccionada.
El Sr. López Alegre

És que la transaccional ens l’ha presentat al nostre Grup
directament Convergència.
La presidenta

D’acord.
El Sr. López Alegre

Agraeixo molt l’interès que ha tingut el Grup de Convergència. Penso, amb el que ara he dit..., que lamento no haver-ne pogut parlar amb ells abans. De fet, la
seva transaccional no té sentit. (Veus de fons.) Sí que la
vull, però, és clar....
La presidenta

Per tant, té la paraula la senyora Núria Segú.
La Sra. Segú i Ferré

Perdoni; si no vaig equivocada, no es pot transaccionar
sobre una esmena inexistent. Per tant, l’única transacció possible seria amb l’esmena presentada pels tres
grups que donen suport al Govern i la Proposició no de
llei. Per tant, no hi ha lloc que es pugui transaccionar
sobre una cosa inexistent, eh? (Veus de fons.) La transacció s’ha de fer sobre l’esmena i amb els grups que la
presenten. (Veus de fons.)
La presidenta

D’acord. Per tant... (Veus de fons.) (El Sr. Cleries i
Gonzàlez diu: «Home!, que no ens vinguin a donar lliçons de maneres!») No, a veure, si us plau –si us plau!
Té la paraula per posicionar-se respecte a l’esmena presentada, que és una esmena de modificació, el Grup
d’Esquerra Republicana, la diputada senyora Carme
Porta.
La Sra. Porta i Abad

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en tot cas, només un aclariment al que, d’alguna manera, ja presenta el Grup Popular a l’exposició de motius, que és que
ells diuen que precisament a partir del 17 de novembre del 2000, quan es va aprovar una proposició no de
llei conjunta..., que, si bé és veritat, també és veritat
que dos dels grups que actualment donem suport al
SESSIÓ NÚM. 16
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Govern ja vam presentar una proposició de llei de creació d’aquest fons de compensació de pensions i que,
precisament, es van retirar totes dues proposicions de
llei per poder donar pas a aquesta Proposició no de
llei conjunta, en la qual es proposava l’informe per
part del Govern, i, per tant, és simplement una puntualització.

que donem suport al Govern, precisament per tal que es
pugui afrontar l’impagament d’aquestes pensions que
s’originen precisament com a conseqüència de la ruptura matrimonial o de la nul·litat o separació de les unions estables de parella.

I amb relació a la Proposició no de llei, de fet, l’article
44 de la Llei 18/2003 ja preveu que el Govern ha de
constituir un fons de garantia per cobrir preferentment
l’impagament de pensions alimentàries i, addicionalment, l’impagament de pensions compensatòries. El
Departament de Benestar i Família ja està treballant
l’elaboració del projecte de decret que reguli aquest
fons, i actualment l’esborrany és objecte d’estudi per
una comissió formada per representants de diferents
unitats del Departament a l’efecte d’acabar de perfilar
el text del projecte. Posteriorment es procedirà a tramitar-lo, inclosa la tramesa a la resta de departaments de
la Generalitat a l’efecte que formulin les consideracions
que creguin oportunes.

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula per especificar el sentit del vot la senyora Núria Segú, del
Partit dels Socialistes.

Cal observar que l’única comunitat autònoma que fins
a la data ha regulat el fons d’impagament ha estat l’anomenada «comunitat valenciana», però la regulació feta
per aquesta anomenada «comunitat valenciana» és molt
diferent de la que pensem que s’ha de fer en compliment de l’article 44 de la Llei 18/2003. Certament, el
fons creat pel Decret 3/2003 valencià únicament dóna
dret a les persones beneficiàries a adreçar-se a una de
les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat
i obtenir una bestreta. Aquestes persones beneficiàries
han de continuar exercint totes les accions judicials i
extrajudicials corresponents a fi i efecte de retornar les
quantitats reconegudes pel fons i avançades per l’entitat financera. És a dir, que la normativa valenciana fa
recaure sobre la persona beneficiària del fons, i que en
principi ha de coincidir amb els fills i filles o amb els
progenitors custodis, la responsabilitat i càrrega de reclamar l’impagament, quan, precisament, es tracta de persones en una situació de vulnerabilitat més agreujada.
En canvi, la regulació que es vol fer des del Departament de Benestar i Família preveu la figura de la subrogació dels fons en els drets i accions que corresponen
a les persones beneficiàries davant les persones deutores. Amb aquesta fórmula, precisament, es pretén alliberar les persones més vulnerables de la càrrega d’haver de continuar amb la reclamació de l’impagament,
amb el benentès que, per mandat de l’article 44 de la
Llei 18/2003, el fons s’ha d’emprar quan hi hagi constatació judicial d’incompliment del deure de satisfer les
pensions. És a dir, que l’actuació del fons no serà ni
automàtica, atès que caldrà valorar les sol·licituds i
comprovar que efectivament existeix un impagament
d’aquestes pensions per via judicial, ni universal, perquè no tothom a qui no s’abonin les pensions d’aliment
o compensatòries podrà accedir al fons, sinó únicament
les persones en una situació que podem anomenar
d’«especial vulnerabilitat».
I per això nosaltres presentàvem aquesta esmena. Agraïm que accepti l’esmena presentada en nom dels grups
SESSIÓ NÚM. 16

La presidenta

La Sra. Segú i Ferré

Perdoni, senyora presidenta. Abans d’especificar el
sentit del vot volia fer una precisió. La meva intervenció anterior no era, ni molt menys, per donar lliçons de
maneres a ningú, que és el que s’ha dit per part del
Grup de Convergència i Unió. Senzillament, volia puntualitzar que nosaltres no havíem entès que el senyor
López hagués decidit –pel bé, entenc, d’agilitzar el
debat, cosa que li agraïm– defensar la proposta i també posicionar-se sobre l’esmena alhora, ha decidit, pel
que jo he entès, unificar aquests dos torns, i, per tant,
desconeixíem de què parlava quan parlava d’una esmena transaccional. Per tant, la nostra intervenció ha sigut
senzillament per clarificar això i no pas per qüestionar,
ni molt menys, la voluntat del Grup de Convergència i
Unió. Volia deixar constància d’això, i si el senyor
Cleries té l’amabilitat de retirar la seva afirmació li ho
agrairia força.
Pel que fa referència al sentit del vot, que és el que
m’ha demanat la senyora presidenta, el nostre vot és
afirmatiu si s’accepta l’esmena.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Senyor Cleries...?
El Sr. Cleries i Gonzàlez

El nostre posicionament el defensarà la senyora Núria
de Gispert, però dir que jo ho retiro, però que consti
això, perquè hi havia un malentès, perquè per nosaltres
era una transacció a la seva primera proposta, però ara
en els passadissos ha pactat una altra cosa, que ens
sembla molt bé i està en els seu dret de fer-ho, i per
això nosaltres..., era en el primer text que hi havia
aquesta transaccional. Per tant, moltes gràcies, i celebrem que el malentès hagi quedat aclarit.
La presidenta

Gràcies, senyor Cleries. Un moment, senyora de Gispert. Té la paraula la senyora Dolors Comas per posicionar-se respecte al vot.
La Sra. Comas d’Argemir i Cendra

Gràcies. Tenint present que el senyor López ha anunciat
que accepta l’esmena, nosaltres hi votarem favorablement.
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

30 de novembre de 2004

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Sèrie C - Núm. 119

6

La presidenta

La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara sí, té la paraula
la senyora de Gispert, per Convergència i Unió.

Té un minut.
La Sra. Porta i Abad

La Sra. de Gispert i Català

Moltes gràcies. A veure, en primer lloc, ja no cal aclarir l’esmena transaccional, però sí el contingut d’aquesta esmena, i, comparant-la amb l’esmena presentada
pels grups que donen suport a la majoria, l’esmena que
hem presentat és una esmena tan semblant a altres que
vostès presenten a les comissions que realment, doncs,
ja no ens dóna cap confiança votar-la, perquè dir «continuar els treballs per a la constitució del fons de garantia», bé, des de l’any 2000, si no m’equivoco, des que
el Parlament de Catalunya, a través d’una proposició no
de llei conjunta de tots els grups parlamentaris, va iniciar els treballs per, primer, estudiar en què podia consistir aquest fons de garantia i, després, per saber el
contingut dels possibles beneficiaris d’aquest fons de
garantia, doncs, han passat ja quatre anys.
I, per tant, la nostra proposta d’esmena transaccional
anava en la línia de fer complir la Llei. No ens oblidem
que tenim una llei, la Llei 18/2003, de suport a les famílies, que en el seu capítol IV regula concretament el
fons de garantia, i en el punt 4.2 diu exactament «crear l’ens encarregat de gestionar el fons de garantia de
les pensions alimentàries o compensatòries», d’acord
amb l’article 44.2.
Nosaltres el que preteníem és que, d’una vegada, es
pogués complir aquesta Llei, una llei que vull recordar
que va ser per ponència conjunta de tots els grups parlamentaris i que va ser aprovada i publicada el 2003, i,
si no m’equivoco, el 4 de juliol.
Lamentem que el Grup proposant, doncs, accepti
aquesta esmena, perquè el que veurem d’aquí a pocs
mesos és que ni s’haurà creat el fons de garantia, seguirem estudiant no sabem ben bé el què, i lamentem que
quan els grups que avui donen suport al Govern, doncs,
estaven a l’oposició demanaven que tot, i això concretament, doncs, estigués immediatament; no hi havia
terminis, llavors; ara resulta que no es poden ni posar
terminis, perquè no es compleix res, sinó que l’únic que
es fa és seguir estudiant, estudiant i estudiant, i, per tant,
no portar endavant cap tema, i un com el que avui tractem, que és un tema important i preocupant, i en el qual
l’estudi realitzat l’any 2000 i 2001 ja demostrava el
volum de persones afectades per aquest fons de garantia, doncs..., lamentem que aquesta Proposició no de
llei quedi en el lloc que no li pertoca, que és, doncs,
com un brindis al sol.
Res més. Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació.
La presidenta

Gràcies, senyora diputada. La senyora Carme Porta
demana la paraula; hauria d’aclarir per quin concepte,
si us plau.
La Sra. Porta i Abad

Per al·lusions i per contradiccions, per totes dues coses,
senyora presidenta.
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

D’acord. No, primer, per una qüestió d’ordre, també la
demanava, perquè seguim sense entendre el tema de
l’esmena transaccional, però, bé, en tot cas, no era el
tema central.
En tot cas, és evident que la bona voluntat dels grups
que donen suport al Govern va ser demostrada ja l’any
2000 i l’any 99 quan dos –ja ho he dit abans– dels tres
grups que componen el Govern de la Generalitat van
presentar una proposició no de llei que van retirar per
poder arribar a la unanimitat i per poder tirar endavant
el tema de l’informe, tenint en compte la bona voluntat del llavors Govern de la Generalitat i que, evidentment, aquesta bona voluntat segueix en marxa, i que, a
més a més, la voluntat del Govern, tal com jo he expressat, és de tirar endavant això. No només això, sinó
que, a més, ja s’està fent l’esborrany i ja he donat algunes de les bases sobre les quals s’està desenvolupant.
I, per tant, nosaltres, amb tot el respecte, dir simplement que ja he donat els arguments per fer veure que hi
ha aquest compromís i aquesta voluntat política.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el senyor Joan López per posicionar-se respecte a l’esmena.
El Sr. López Alegre

Sí, gràcies... (Veus de fons.)
La presidenta

S’hi ha posicionat abans. (El Sr. López Alegre demana
per parlar.) Perdó? Sí?
El Sr. López Alegre

Sí, però només volia dir una cosa, si és possible i m’ho
permet. Em sap greu, perquè em sento una mica responsable de tota aquesta jirimejia que aquí s’ha organitzat, i poder és que jo he parlat amb el Grup de Convergència, que tenia –una mica per aclarir-ho a la
senyora Porta i a la resta dels il·lustres diputats i diputades..., ells m’han proposat una esmena transaccional
que jo l’he vista molt bé i els he dit que els l’acceptava, i que, de fet, el que feia era completar la contundència de la nostra Proposició no de llei. A partir d’aquí,
comparteixo absolutament el que diu la senyora de
Gispert, però faig en la meva situació l’art del possible.
Com que si dic que «no» seré rebolcat pel fang, per dirho d’una forma col·loquial, prefereixo dir que «sí», i,
per fer anar una terminologia del far west, d’aquí a sis
mesos ja ens veurem les cares, perquè avanço una mica
més que no de l’altra manera. (Rialles.) Així que em
disculpo amb uns i em disculpo amb els altres, perquè
la meva pretensió no era ni quedar malament amb els
uns ni enganyar els altres.
Gràcies a tothom.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat.
Passaríem a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, aquesta Proposició no de llei està aprovada per
10 vots a favor i 6 abstencions.

Proposició no de llei sobre la remodelació integral del casal per a gent gran
d’Igualada (Anoia) (tram. 250-00319/07)

El segon punt de l’ordre del dia és la Proposició no de
llei sobre la remodelació integral del casal per a gent
gran d’Igualada. Aquesta Proposició no de llei ha estat
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió, i per defensar-la té la paraula el senyor Josep
Lluís Cleries.
El Sr. Cleries i Gonzàlez

Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, aquesta Proposició no de llei té per finalitat, doncs, que la remodelació integral del casal per a la gent gran d’Igualada, doncs, es porti a terme. És una remodelació iniciada.
En primer lloc, dir que fa uns quatre o cinc anys es va
fer un primer arranjament d’aquest casal a través d’un
conveni entre la Fundació «la Caixa» i el Departament
de Benestar i Família; que després, posteriorment, per
necessitats..., que el local on estava ubicada l’oficina de
Benestar i Família a Igualada, doncs, es trobava en
males condicions i no es podia arreglar, doncs, es va
traslladar al casal de gent gran, al que seria la planta
baixa del casal de gent gran d’Igualada, i això va significar una primera fase d’arreglar tota l’entrada i la
integració de l’oficina de Benestar i Família, per continuar pels pisos superiors, que això s’havia d’haver fet,
doncs, durant l’any 2004, i veient que durant l’any
2004 no s’havia fet, doncs, per tant, nosaltres hem presentat aquesta Proposició no de llei.
Segons sembla, en els pressupostos per a l’any vinent,
doncs, es vol portar a terme aquesta remodelació, segons hem vist en el pressupost, però nosaltres la mantenim, i, per tant, estem segurs que els diferents grups
hi donaran suport, ja que tothom ens diu que es farà i
es portarà a terme aquesta remodelació, tenint en
compte, doncs, que ja fa un temps que es va presentar
aquesta Proposició.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula la senyora Dolors Comas, d’Iniciativa per Catalunya.
La Sra. Comas d’Argemir i Cendra

Gràcies, senyora presidenta. Bé, tal com ha observat el
senyor Cleries, efectivament, en el pressupost consten les
SESSIÓ NÚM. 16

obres de remodelació que estan previstes fer al casal de
gent gran d’Igualada, perquè està previst dintre del Pla de
xoc de rehabilitació i millora dels centres. Per tant, és una
actuació que està prevista, que consta en el pressupost.
I el que sí que volia comentar és un parell de coses: que
és un tipus d’actuació que requerirà un temps d’efectuar-se, des del punt de vista de tot el termini d’execució,
perquè implica resoldre problemes d’infraestructures
greus que en aquests moments té l’edifici, tenint en
compte que s’ha d’adequar la instal·lació elèctrica, la il·luminació, també la remodelació de la cuina, optimitzar
espais, pintura, renovació de mobiliari, tancaments exteriors, també la façana s’ha de remodelar, i s’ha d’adequar
l’edifici a la normativa d’accessibilitat. Per tant, és possible que en el termini d’un any no estigui acabada la
remodelació, però sí que es realitzarà, aquesta remodelació, i hi ha la previsió pressupostària per fer-la.
I l’altra precisió que volia fer és que –i d’això el senyor
Cleries se’n deu recordar també, segurament– des de
l’antiga Direcció General d’Acció Cívica s’havia demanat en diverses ocasions a la Secretaria General del
Departament que s’inclogués aquesta remodelació a les
actuacions previstes per GISA, cosa que sembla que no
va tenir èxit en el seu moment.
Per tant, doncs, estigui content, en tot cas, perquè la
remodelació es farà, perquè l’edifici ho necessita, perquè està al pressupost i hi ha voluntat de fer-la.
Per tant, tenint en compte aquestes qüestions, votarem
en contra d’aquesta proposta.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula la senyora Consol Prados per posicionar-se respecte al vot.
La Sra. Prados Martínez

Gràcies, senyora presidenta. El nostre vot també serà
contrari, amb els mateixos arguments que ja ha exposat la senyora Comas.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula la senyora Carme Porta, d’Esquerra Republicana, per posicionar-se respecte al vot.
La Sra. Porta i Abad

Sí, senyora presidenta. En tot cas, els arguments ja els
ha desenvolupat la senyora Comas d’Argemir en nom
dels grups parlamentaris que donem suport al Govern,
i Esquerra Republicana de Catalunya farà el mateix.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el senyor Joan López, pel Partit Popular.
El Sr. López Alegre

Sí, tan sols per dir que recolzarem aquesta iniciativa,
perquè la trobem molt adient.
Gràcies.
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat.
Passaríem a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Per tant, aquesta Proposició no de llei ha estat rebutjada per 7 vots a favor i 9 en contra.

Proposició no de llei sobre la utilització del sistema de llenguatge per signes en els centres sanitaris (tram. 25000320/07)

El tercer punt de l’ordre del dia és la Proposició no de
llei sobre la utilització del sistema de llenguatge per
signes en els centres sanitaris. Aquesta Proposició no de
llei, l’ha presentada el Partit Popular de Catalunya, i per
defensar-la té la paraula el senyor Joan López.
El Sr. López Alegre

Sí, gràcies, molt amable. Ja em posicionaré després
sobre les esmenes, perquè així compliré aquesta litúrgia.
És una iniciativa que té per objectiu facilitar l’accés de
tothom a un servei públic tan essencial com és el servei
sanitari. Un percentatge de persones considerable a
Catalunya tenen disminucions sensorials, com poden
ser sordesa o mudesa, i el que es pretén és que, d’alguna manera, s’impulsi una formació complementària per
a les persones que treballen en àrees bàsiques, en centres d’atenció primària o en hospitals i en altres centre
sanitaris de la XHUP a fi i efecte que es pugui atendre
aquestes persones amb absoluta normalitat. I aquesta és
la pretensió que té aquesta Proposició no de llei, que és
una proposició no de llei que té més un vessant de caire
organitzatiu i formatiu que no pas de caire pressupostari, i, per tant, estem convençuts que tindrà una bona
rebuda per part de tots vostès.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. S’han presentat dues
esmenes. Per tant, per posicionar-se o clarificar les esmenes té la paraula el senyor Mohammed Chaib.
El Sr. Chaib Akhdim

Gràcies, presidenta. Bé, amb relació a l’exposició de
motius, ens sembla correcta i, bé, creiem que no hi ha,
de fet, cap contingut, diguem-ne, en què no puguem
estar d’acord, no?
Ara bé, amb relació al punt 1 de la Proposició no de
llei, creiem que aquest primer punt és un punt assumible per part nostra i creiem que, fins i tot, pertinent,
amb una excepció: creiem que és millor canviar la frase
«impulsar la utilització normal d’aquest sistema» per
«impulsar les possibilitats d’extensió de la utilització
d’aquest sistema». Creiem que aquesta redacció és més
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

coherent amb les possibilitats reals d’implantació del
llenguatge per signes en l’àmbit dels serveis sanitaris.
Amb relació al punt 2 de la Proposició, jo crec que
podria ser possible, però des d’un curt termini. Ara bé,
en aquest moment no considerem adequada aquesta
formulació proposada, ja que no es tracta tant de crear
nous llocs de treball, sinó de desenvolupar unes línies
d’acció, amb el consens i la col·laboració de la Federació de Sords de Catalunya, que vagin tendint a l’aplicació de millores en l’accessibilitat i l’acollida de les persones sordes als centres sanitaris, que pensem que es
podria dur a terme de la següent manera: continuant
donant suport a la Federació de Sords de Catalunya per
ampliar la disponibilitat d’intèrprets acompanyants;
iniciant activitats de formació per part de l’Institut
d’Estudis de la Salut de personal sanitari seleccionat
específicament en relació amb l’atenció i la comunicació amb els usuaris sords, i, finalment, a partir del
coneixement en profunditat de les necessitats i de les
demandes d’atenció, doncs, anant explorant la conveniència de nomenar uns centres sanitaris de referència territorial, que podrien oferir recursos i aspectes en
l’abordatge de les necessitats especials de les persones
sordes.
És per això que, tenint en compte aquestes consideracions, doncs, proposem aquestes dues esmenes. La primera és una esmena de modificació i en la segona quedaria el text de la següent manera: «Desenvolupar línies
d’acció per a la millora en l’accessibilitat i l’acollida als
centres de salut de les persones amb disminucions en
l’oïda i la parla, amb el consens i la col·laboració de la
Federació de Sords de Catalunya.»
La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula la senyora Carme Porta.
La Sra. Porta i Abad

Sí, simplement per afegir-nos als arguments desenvolupats pel senyor Chaib i amb el mateix sentit de vot.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula la senyora Dolors Comas.
La Sra. Comas d’Argemir i Cendra

Bé, en el mateix sentit, nosaltres ens afegim als arguments expressats pel senyor Mohammed Chaib.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula el senyor Josep Lluís Cleries, de Convergència i Unió.
El Sr. Cleries i Gonzàlez

Molt bé, gràcies, presidenta. Per donar el nostre suport,
tant d’una manera com de l’altra; vull dir que si s’incorpora l’esmena, doncs, també hi donarem suport, perquè
tot el que sigui trencar barreres de comunicació, doncs,
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és important, i, a més a més, doncs, si es compta amb
les entitats que lluiten per aquests temes, com és la
Federació de Sords de Catalunya. Per tant, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió hi donarà tot el suport.

El Sr. Cleries i Gonzàlez

Gràcies.

No, l’únic que en la sol·licitud consta «de la presidenta», però he vist que a l’hora de llegir-ho no ho ha dit,
i, a nosaltres, ens agradaria que fos tal com ho ha dit i
no com està escrit, perquè fos de la Federació, en definitiva...

La presidenta

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyor Joan López, per
posicionar-se respecte a l’esmena?

Perdó –perdó.
El Sr. Cleries i Gonzàlez

El Sr. López Alegre

Sí. No és una situació tan forçada com la del punt 1,
però hi té una mica en comú. El que fa la primera esmena relativa al primer punt és, d’alguna manera, descafeïnar-la, però ve a dir pràcticament el mateix, i la
segona és una temptació que veig que vostès no poden
superar. De fet, són dues temptacions: una, tot el que no
fan és culpa del passat, i, dos, quan alguna cosa sembla
que queda molt malament dir que és culpa del passat,
aleshores diuen que continuaran fent el que ja estan
fent, i en el segon punt em colen una esmena en què em
diuen una mica això, no?
Malgrat tot, com que, en essència, no canvia la qüestió,
els accepto les esmenes i ja els dic ara que els aniré
presentant preguntes escrites i orals en el Ple, puntuals,
perquè em diguin en concret quines mesures han fet i
a quants centres les persones que dominen aquest llenguatge de signes s’han anat incorporant, perquè així
tots podrem experimentar la joia que la nostra feina
aquí és quelcom més que un debat després de dinar i
que serveix perquè realment els ciutadans tinguin millores en la seva assistència pública.
Gràcies.

...no de la presidenta, sinó que vinguin les persones que
creguin adients, si els sembla bé, a tots els grups, perquè a l’hora de fer la sol·licitud es va posar així, però
que fos la Federació...
La presidenta
La Federació.
El Sr. Cleries i Gonzàlez

...perquè, si no, quedaria només una persona, no?
La presidenta

Totalment d’acord. Doncs hi estaríem tots d’acord, no?
Si els sembla, interrompríem..., cinc minuts i continuaríem amb el punt número 5, que és la compareixença
d’Emergim.
Moltes gràcies.
La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i
deu minuts i es reprèn a les cinc.
La presidenta

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat.

Si els senyors diputats i les senyores diputades hi estan
d’acord, es reprendria la sessió.

Passaríem a la votació.
Vots a favor?
Per tant, queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de la Federació de Persones
Sordes de Catalunya (Fesoca) perquè
informi sobre la situació d’aquesta federació (tram. 356-00212/07)

El quart punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (Fesoca) davant de la Comissió de Política Social perquè informi sobre la situació d’aquesta
federació.
Es pot votar per unanimitat? Sí?
Per tant quedaria aprovada aquesta sol·licitud de compareixença i... (El Sr. Cleries i Gonzàlez demana per
parlar.) Perdó.
SESSIÓ NÚM. 16

Compareixença dels membres del projecte Emergim, iniciativa comunitària
Equal impulsada pels ajuntaments de
Vilanova i la Geltrú (Garraf), Vilafranca
del Penedès (Alt Penedès), Igualada
(Anoia) i Manresa (Bages), perquè presentin les conclusions de l’estudi que
han dut a terme en l’àmbit de l’atenció
a la llar (tram. 357-00104/07)

Bona tarda. El cinquè punt de l’ordre del dia és la compareixença dels membres del projecte Emergim, iniciativa comunitària Equal impulsada pels ajuntaments de
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada
i Manresa, davant la Comissió de Política Social perquè
presentin les conclusions de l’estudi que han dut a terme en l’àmbit de l’atenció a la llar.
Com a presidenta de la Comissió, i en nom de tots els
diputats i diputades, donem la benvinguda al senyor
Marcel Esteve i Robert, alcalde de Vilafranca del Penedès; al senyor Fernando de León, cap del Servei de
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
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Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès; al senyor Francisco Romero, tinent d’alcalde i regidor de Treball de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès; a la senyora Maria Batet i Rovirosa, cap
del Gabinet de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilafranca; al senyor Juan Luis Ruiz López, regidor d’Educació, Formació i Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament
de Vilanova; al senyor Salvador Baig, gerent del
CFO..., si em tradueix les sigles... (Veus de fons) Centre de Formació Ocupacional La Paperera, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú –és per no dir un altre nom
que no correspongui correctament; al senyor Xavier
Rubio, regidor d’Ocupació de l’Ajuntament de Manresa; al senyor Pere Massegu, cap del Servei de Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa; a la senyora
Àngels Gabarró, regidora de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament d’Igualada; al senyor Roger Roca i Dalmau, tècnic del projecte Emergim a Igualada, i a la senyora Àngels Duran i Cera, coordinadora del projecte
Emergim.
Moltes gràcies a tots per la seva presència aquí, i donaríem la paraula al senyor Marcel Esteve, alcalde de Vilafranca, perquè ens pugui explicar com s’ha dut a terme aquest estudi de prospecció del mercat de serveis
domèstics a l’Eix Diagonal.
Moltes gràcies.
El Sr. Marcel Esteve i Robert (alcalde de Vilafranca
del Penedès)

Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Penso
que és important poder explicar aquí, al Parlament de
Catalunya, a aquesta Comissió de Política Social,
doncs, una feina que ja està feta i que s’ha de continuar treballant i volem continuar treballant des dels diferents ajuntaments.
(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals es reprodueixen en l’annex.)
Deixin-me explicar una mica d’on neix aquest projecte Emergim, i sobretot neix de la voluntat d’un seguit
d’ajuntaments, que en diem de l’«Eix Diagonal»..., i,
per tant, la meva intervenció també vull fer-la, com no,
en nom de l’Ajuntament de Manresa, de Vilanova i
d’Igualada, que han treballat d’igual a igual amb
l’Ajuntament de Vilafranca per tal de tirar endavant
aquesta iniciativa, una iniciativa, Emergim, que és un
projecte emmarcat en la iniciativa comunitària Equal,
cofinançat pel Fons social europeu, i, d’alguna manera, constitueix una experiència del món local que hem
de dir que és força innovadora, sense gaires precedents,
que ha abordat una problemàtica que hem de començar
a valorar, que és realment complexa i que ha de portar,
doncs, sobretot, a apuntar, doncs, una feina que ha de
continuar.
Els objectius de l’Emergim han estat, bàsicament, fonamentalment, doncs, la promoció de la regularització
laboral i la professionalització de les persones que treballen en l’àmbit domiciliari oferint serveis de neteja i
atenció a la llar i l’experimentació de mecanismes per
facilitar la regularització del sector, i, d’alguna manera, el que hem volgut, com deia d’entrada, era entrar en
un àmbit d’actuació que des de l’Administració local,
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

doncs, no ha estat gens senzill, però creiem que és una
situació, un repte, una problemàtica, una situació real,
que pensem que des de les institucions s’ha d’abordar.
(Vegeu els xarts 1 i 2 de l’annex.)
El projecte, com abans deia, ha estat impulsat, doncs,
per aquests quatre ajuntaments de l’Eix Diagonal,
Vilanova - Vilafranca - Igualada - Manresa. Aquesta és
una iniciativa més de moltes que duem a terme aquests
ajuntaments, amb l’esperit, amb les ganes, de col·laborar a tirar endavant, doncs, aspectes relacionats, des
de l’àmbit de la promoció econòmica, de la política
social, etcètera. També aquest projecte ha estat impulsat i ha comptat amb la participació dels sindicats UGT
i Comissions Obreres, la Universitat Oberta de Catalunya, l’Associació Catalana d’Empresàries i Executives
i l’Associació de Treballadores Familiars de Catalunya.
(Vegeu el xart 3.)
Quina ha estat la tasca? Quina és la feina que s’ha estat fent durant aquest període en què hem estat treballant l’Emergim? En primer lloc, hem volgut, doncs, fer
una prospecció del sector per identificar-ne les característiques, fer una valoració exacta, doncs, del moment
en què es troba i, sobretot –sobretot–, evidentment, relacionat amb les condicions laborals en l’àmbit, en el
territori, de l’Eix Diagonal. S’han creat les agències
Emergim en els quatre territoris, en els quatre municipis, com a espai de referència per facilitar la informació i l’assessorament als demandants i ofertants dels
serveis domiciliaris; s’han treballat aspectes –i penso
que aquest és un aspecte important– com és el de la
formació, per tal d’afavorir la professionalització, mitjançant un perfil polivalent de les treballadores del sector, i també no hem volgut deixar de banda, doncs,
poder treballar, i molt, una campanya de sensibilització
que pogués arribar al conjunt de la societat per tal de
promoure, doncs, com a mínim, el debat o plantejar els
aspectes que amb relació a aquest tema, doncs, es puguin derivar. (Vegeu el xart 4.)
Els aspectes que podem dir que s’han assolit, que s’han
aconseguit, podríem resumir-los molt breument. En
primer lloc, doncs..., amb les agències Emergim, les
quals han estat i són interlocutors i constitueixen una
eina excel·lent per contribuir a la lluita contra la discriminació que, d’alguna manera, pateixen aquests treballadors i treballadores del sector; a més a més, hem estat
treballant i hem aconseguit experimentar una bonificació de la quota de la Seguretat Social, la qual, acompanyada d’altres accions d’alguna manera complementàries, ha estat i ha de ser un estímul per a l’emergència
del treball no declarat, i, a més, doncs, s’està treballant
la creació d’una xarxa del temps, una eina que a través
de la telemàtica està pensada, doncs, per detectar les
disponibilitats i les necessitats de les treballadores de la
llar, i sobretot de les persones que volen regularitzar la
seva situació laboral..., de les persones que disposen o
necessiten aquestes persones. (Vegeu el xart 5.)
D’alguna manera, i també fent un resum molt ràpid,
dir-los que s’han atès 1.097 persones a tots quatre municipis, amb unes proporcions, com poden veure, força similars i fruit d’aquesta feina que s’ha fet des de les
diferents agències Emergim. (Vegeu el xart 6.) Que, a
més a més, s’han consultat un total..., aquestes consulSESSIÓ NÚM. 16
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tes que hi ha hagut, doncs..., aquí poden veure, doncs,
com han estat distribuïdes en aspectes de formació,
d’inserció, de legalització, etcètera. (Vegeu el xart 7.) A
més a més, pel que té a veure ja amb les insercions,
hem de comentar que s’ha aconseguit la regularització
de 214 treballadores de la llar, 89 d’aquests casos en el
marc de règim especial de treballadors de la llar i 125
en altres règims. (Vegeu el xart 8.) Aquí, en aquesta
xifra, evidentment, és on es podrien fer les valoracions
més exactes de si són poques, són moltes, les persones
que s’han beneficiat d’aquest programa, però, evidentment, la valoració que en fem tots els que hem format
part d’aquest projecte, formem part d’aquest projecte,
és prou positiva, atesa, hi insisteixo, la complexitat
d’aquest i sobretot, doncs, que s’estan obrint encara
portes per tal de treballar en aquest sentit.
Quant a les bonificacions, doncs, comentar que han
pogut accedir a aquesta mesura, doncs, com hem dit
abans, 89 treballadores, en aquest marc, i aquí el que
veiem amb les dades, doncs, és exactament, per municipis, les persones beneficiades. (Vegeu el xart 9.)
Pel que fa a la formació, comentar que hi han participat un total de 238 dones i 6 homes en les diferents
accions formatives que s’han anat realitzant en els diferents territoris de cara a l’àmbit de millorar aquestes
tasques de professionalització del sector. (Vegeu el xart
10.)
Finalment, voldríem insistir, sobretot insistir, penso que
és el que ens porta avui aquí, al Parlament de Catalunya, a comentar, d’alguna manera, les valoracions, els
elements, no?, que, d’alguna manera, volem expressar
i que són unes primeres conclusions a què hem arribat
d’aquest projecte Emergim. I les propostes que els volem fer arribar a tots vostès tenen a veure, doncs, amb
el fet que s’estudiïn i promoguin les reformes legislatives necessàries per millorar les condicions de treball
del sector de la neteja i l’atenció a la llar i facilitar-hi
l’emergència del treball no declarat, per a la qual cosa
posem a la seva disposició les propostes que s’articulen
en un informe elaborat pel senyor Eduardo Rojo i el seu
equip per encàrrec del projecte Emergim i que, d’alguna manera, també són fruit d’un debat, d’un debat que
hem volgut que fos participat, que no fos només de tècnics o de persones especialitzades en el tema, hem volgut que aquestes conclusions a les quals hem arribat
també fossin una proposta on hi hagin pogut dir la seva,
doncs, les mateixes persones afectades en el sector,
evidentment els diferents tècnics i polítics que integrem
els ajuntaments, a més a més dels agents socials i econòmics de què hem fet esment, doncs, que hi participen, des dels sindicats, etcètera. (Vegeu el xart 11.)
Per tant, aquest nou marc normatiu pensem que ha de
ser una eina bàsica, fonamental, davant d’una situació
que nosaltres plantegem com un repte per poder continuar avançant, no només com una problemàtica, que hi
és, sinó realment un repte que volem que des de l’Administració local puguem aportar, doncs, aquestes conclusions, però, evidentment, l’Administració local, amb
les nostres limitacions, amb els nostres recursos, pensem que podem fer, i molt, però, evidentment, cal,
doncs, sobretot fer èmfasi en un treball que ha de passar, doncs, realment per qui hi és competent i pugui fer,
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realitzar, doncs, aquesta necessitat d’un nou marc normatiu al qual feia referència.
Concretament, davant d’aquesta necessitat de regularitzar i estructurar el sector, el que proposem és que es
pugui fer un tractament específic per a les dones que
treballen en els serveis de neteja, les persones que treballen en els serveis de neteja i atenció a la llar, en el
marc de les polítiques actives d’ocupació respecte a les
persones treballadores de la llar; unes accions formatives, també, adequades al col·lectiu, orientades a una
major professionalització, i, a més a més, també, instar
i facilitar mesures que puguin permetre l’estímul a
aquesta regularització, apuntem aquí bonificacions,
xecs, serveis, subvencions; també ens sembla un aspecte destacat important que es pugui continuar treballant,
i no només des de l’Administració local, en campanyes
d’informació i sensibilització que ajudin a visualitzar i
valorar el treball de neteja i atenció a la llar, a més a
més d’un pla específic de prevenció dels riscos laborals
per a aquest col·lectiu; finalment, apuntar, doncs, que
les mesures d’estímul i suport a la creació d’associacions de treballadors i treballadores de la llar han de ser
també un objectiu per poder continuar treballant. És
important, és necessària, aquesta interlocució directa
amb totes les persones que s’hi estan dedicant. (Vegeu
el xart 12.)
Resumint i acabant, el que voldríem, sobretot, expressar és aquesta voluntat de diferents institucions, de diferents agents econòmics i socials, de diferents persones d’un territori concret, com és el que ens emmarca,
aquest de l’Eix Diagonal..., que creiem que aquest ha
de ser un repte, una necessitat, una voluntat, de poder
abordar, segurament en un àmbit més ample, a nivell
nacional, a nivell estatal..., i que aquesta primera llavor
que, d’alguna manera, hem volgut plantejar des del
projecte Emergim i que volem continuar des de les diferents institucions que hem promogut aquest programa, voldríem, doncs, que també pogués tenir el ressò
suficient i el suport per tal que des d’aquesta institució,
des del Parlament de Catalunya, doncs, es pugui recolzar aquesta iniciativa, que creiem important des dels
ajuntaments que l’hem promogut.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Marcel Esteve. Té la paraula el
senyor Josep Lluís Cleries, de Convergència i Unió.
El Sr. Cleries i Gonzàlez

Molt bé, moltes gràcies, senyora presidenta, i agrair la
compareixença d’aquest programa Emergim, amb el
senyor alcalde de Vilafranca i les persones que l’acompanyen de diferents municipis.
És important i la valorem, aquesta iniciativa conjunta
de diferents administracions locals. A més a més, també, aquesta troballa de finançament del Fons social
europeu. Això també és bo, no?, perquè vol dir capacitat d’anar a buscar recursos. Per tant, doncs, us felicitem per aquesta iniciativa.
Nosaltres hem apuntat algunes coses. Primer, del que
ens proposeu, potser començo pel final, bé, nosaltres
valorem molt aquesta proposta, perquè és cert que les
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persones que treballen en aquest àmbit laboral moltes
vegades, doncs..., és molta economia submergida, no?,
i, per tant, doncs, el que la fa aflorar i que aquestes
persones tinguin, doncs, un règim de la Seguretat Social, etcètera, doncs, és molt positiu. Ja que ens oferiu
aquest informe del professor Rojo, doncs, si el poguéssim tenir per valorar i conjuntament amb els altres
grups poder fer propostes legislatives en aquest sentit,
des del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
doncs, trobareu tota la disponibilitat per fer-ho possible
i col·laborar amb els altres grups parlamentaris per impulsar-ho.
Els serveis, pel que ens ha semblat, només són serveis
més aviat de neteja o també n’hi hauria algun –això
seria pregunta, no?– d’atenció domiciliària, de l’àmbit
dels serveis socials? Sí o no? És a dir, o només és el
tipus de coses relacionades amb la neteja?, perquè, és
clar, aquí hem vist que hi participa l’Associació de Treballadores Familiars de Catalunya, de Vilafranca del
Penedès..., i felicitar-los també perquè no només hi són
els ajuntaments, sinó que hi ha els sindicats, la Universitat Oberta, l’Associació d’Empresàries i l’Associació
de Treballadores Familiars, no?, perquè també és bo
comptar amb aquest conjunt de persones.
Després, també dintre de l’apartat de preguntes, diguem-ne, hi hauria si en el conjunt d’insercions que
s’han fet també hi ha hagut la participació d’immigrants estrangers, diguem-ne, o no? Vull dir, és una
pregunta. O no, o si ha estat, doncs, amb persones que
ja fa anys que són aquí, a Catalunya, i si s’ha aprofitat
aquest programa també per a la inserció d’aquests immigrants en l’àmbit ocupacional.
Després també hem vist –ja ho dic, estudiat així, molt
ràpid– que la inserció en els diferents municipis –jo ara
aquí no tinc les quantitats exactes del cens de cada
municipi–..., però hem vist, per exemple, que a Vilafranca, doncs són 99; a Manresa, 49; després seguiria
Vilanova, 38, i Igualada, 28. A què és degut aquest èxit
més gran en uns municipis que en altres? Si és perquè
potser hi ha participat més gent en un municipi que en
un altre, o com ha anat, no?
I, després, una altra cosa, també, és si hi ha hagut una
permanència. És a dir, les persones que han entrat en
aquest cicle després continuen o hi ha molts alts i baixos? O són persones que després hi entren per formarne part, doncs, amb una continuïtat, o no?, perquè també hem vist que hi havia aquest apartat, doncs, de les
persones que entren més en el règim discontinu. Aleshores, és a dir, com ha funcionat i quines dificultats hi
ha hagut?
I, pràcticament, doncs, res més. Ja ho dic, ho hem mirat així, molt en diagonal, perquè és el que permet,
doncs, escoltar; ja que és un projecte diagonal, no?
(l’orador riu), doncs, ho hem també mirat molt en diagonal, i és el que ens ha permès en aquests moments,
a part de tot el que heu dit...
Com diem, des del Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, us felicitem per la iniciativa, desitgem sort a
projectes com aquest, perquè realment permeten això,
que persones que realitzen una feina moltes vegades,
doncs, en un sentit, doncs, de l’economia submergida
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

puguin emergir, eh?, i, precisament, doncs, arribin a
aquesta normalització laboral, que és bona també per
després..., la gent ens anem fent grans i després arriba
allò de la jubilació i aquelles coses, i quan tot ha estat
en economia submergida, doncs, hi ha moltes dificultats. I, per tant, felicitar-vos per la iniciativa, per, això,
haver aconseguit, doncs, motivar i fer participar altres
sectors, fins i tot de la societat civil, i que el projecte
pugui també significar, doncs, que em sembla que també deu ser una pretensió que vostès tenen, que altres
municipis el puguin fer seu i el puguin aplicar, i que,
precisament, serveixi, això, per fer emergir i fer que
aquestes persones, doncs, tinguin una promoció, la promoció que es mereixen a nivell personal i a nivell laboral.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Té la paraula la senyora Núria Segú, del Partit Socialistes - Ciutadans pel
Canvi.
La Sra. Segú i Ferré

Moltes gràcies, senyora presidenta. Jo voldria afegirme també a les felicitacions que ja ha expressat el senyor Cleries a tots quatre ajuntaments, l’Ajuntament de
Vilafranca, l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament
d’Igualada i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que
han impulsat aquest projecte, aquesta iniciativa comunitària, denominada «Emergim», que té com a objectiu
fonamental la promoció, la regularització laboral i la
professionalització de les persones que treballen en
l’àmbit domiciliari.
Aquí, jo m’afegiria a l’interrogant que fa el senyor
Cleries. Bàsicament neteja i atenció a la llar, és a dir,
atenció de tasques de treball domèstic, o té algun altre
vessant?
Com deia, felicitar tots quatre ajuntaments, saludar
també l’alcalde de Vilafranca, els regidors dels altres
municipis que l’acompanyen i els tècnics, i alhora també felicitar-los perquè aquesta aposta que han fet des de
l’Administració local l’han fet també comptant amb els
diferents agents socials i econòmics de la zona i
d’aquest territori, que és el que permet també tenir una
visió més plural i més polièdrica d’aquesta situació.
Vostès han explicat molt bé, bàsicament, els assoliments: la implantació de les agències Emergim als diferents municipis, les bonificacions de la quota de la
Seguretat Social que han implementat i la xarxa del
temps. Voldria destacar també les 214, si no he pres
nota malament, persones emergides, per dir-ho d’alguna manera, regularitzades en aquest àmbit professional,
perquè tots som coneixedors de les dificultats i també
de l’heterogeneïtat de camins per a aquest procés
d’emergir, perquè la legislació laboral i de la Seguretat
Social és fortament complexa.
Jo, entrant ja en el que seria una mica l’apartat que ens
correspon, que és també interpel·lar-los i demanar-los el
seu parer, a nosaltres, ens preocupa com veuen vostès
i com enfoquen vostès el futur d’aquests tres serveis
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que han implementat. Les agències Emergim, ara que
la iniciativa Equal ha acabat, o s’acaba, aquestes agències que tenen vostès a nivell local, quin futur..., com
s’ho plantegen? També pel que fa referència a la bonificació de la quota de la Seguretat Social, que jo he
entès que era una aportació dinerària que feien els ajuntaments a les bonificacions d’aquestes persones individuals, i això té un cost econòmic important, i més si
augmenta el nombre de persones que es van regularitzant a través d’aquest projecte. Quin futur...? Com es
plantegen vostès això? I també el tema de la xarxa del
temps, que he entès que era una iniciativa de Vilanova,
com es pensa continuar?
Per altra banda, això aniria emmarcat una mica, aquestes preguntes, en una reflexió, que és que sí que és cert
que tenim un treball submergit en aquest àmbit, que
cada vegada més entenem que serà més important en la
nostra societat, bàsicament per la incorporació de la
dona al món laboral, i, per tant, en la mesura que els
dos membres de la unitat familiar tradicional, per entendre’ns, treballen, per a les tasques de la llar i la cura
dels fills, també, s’han d’implementar mesures per poder fer possible aquesta incorporació de la dona al
mercat laboral i també la promoció laboral de la dona,
perquè, indubtablement, sabem avui que encara hi ha
dones que tenen dificultats o que decideixen no fer una
carrera professional perquè les càrregues familiars, en
el sentit positiu de «càrregues», els fills i la casa, doncs,
encara estan pesant, i en la mesura que no tinguem regularitzat aquest treball en l’àmbit domiciliari, doncs,
això també serà un handicap. Per tant, treballar en
aquesta línia sempre entenem que és força important.
I, per tant, entenem nosaltres, si és així..., i demanaria
que poguessin aprofundir-hi, que el treball futur que
ens plantegen seria en dues línies, o dos vies de treball,
que haurien d’anar paral·leles.
Per una banda, millorar o impulsar les reformes legislatives que facin possible que aquest col·lectiu, aquest
treball submergit, sigui més fàcil, tant per a les persones que s’acaben contractant, que acaben sent els membres de la unitat familiar..., i que no sigui tan complicat
i que el contracte de treballadors de la llar, que té una
certa precarietat, diguem-ne, d’alguna manera unes
certes limitacions, eh?.., siguin possibles, i, bé, més
encara quan estem parlant d’un col·lectiu que desenvolupa aquestes tasques que bàsicament avui són persones provinents de la immigració, i, per tant, la seva dificultat a entendre i a conèixer la legislació que tenim
aquí, que ja és complexa de per si, encara es complica
més, no?
I, per altra banda, entenia la segona via de treball que
vostès ens han plantejat, la formació, la sensibilització,
la professionalització d’aquest sector, i entenem nosaltres, també, la seva visibilització i fer arribar a les persones, als homes i dones d’aquest país, als pares i mares que treballen, l’existència d’aquesta «professió»,
entre cometes, o d’aquest treball domèstic regularitzat,
i que sigui fàcil i que, fins i tot, plantegem potser reformes fiscals o bonificacions fiscals per tal que les persones que treballen els dos membres d’una unitat familiar
i que decideixen acudir a aquest tipus de treball domèstic també, com tenim bonificacions en la cura dels fills
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menors de tres anys o alguna cosa d’aquest tipus..., que
també seria una via per fer emergir aquest treball.
En això, nosaltres..., en aquest cas, tenen el nostre compromís, però voldríem, en tot cas, aprofundir una mica
això que els hem plantejat.
Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula la senyora Carme Porta, d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La Sra. Porta i Abad

Moltes gràcies, senyora presidenta. També afegir-nos a
l’agraïment al senyor Esteve i a les persones que
l’acompanyen per ser avui aquí i explicar-nos precisament la seva experiència, que considerem que és molt
interessant.
De fet, la seva experiència, que parteix de l’altra experiència, que és la de l’Eix Diagonal, no?, un eix que
moltes vegades, massa vegades, s’ha reivindicat i no
s’ha reconegut, també és una experiència de reconeixement del treball invisible, no?, un treball invisible per
dues raons: una, perquè està bàsicament desenvolupat
per dones en l’àmbit, diguem-ne, familiar, però també
perquè, fins i tot, com vostès evidencien, en l’àmbit
extern, diguem-ne, el que seria el mercat laboral, segueix sent invisible, precisament perquè les dones sempre han estat presents al mercat laboral, però possiblement no se’ls ha reconegut perquè no han tingut accés
a treballs no precaris. És a dir, sempre, des de la revolució industrial, d’alguna manera, les dones han tingut
accés al mercat de treball, però sempre amb unes condicions bastant més precàries que els seus companys,
malgrat que possiblement també algunes d’aquestes
situacions són força precàries, no?
En tot cas, aquesta precarietat, que vostès amb el seu
projecte evidencien i que, a més a més, intenten lluitarhi..., una de les coses que, a nosaltres, ens interessa és,
evidentment, aquestes conclusions, en les quals vostès
ens diuen que hi ha una necessitat de tractament específic a nivell legislatiu i a nivell de polítiques actives
d’ocupació, que també, d’alguna manera, ens interessaria... Ara és difícil, no?, i, de fet, el senyor Cleries ja
els ha demanat l’informe perquè hi tinguem accés, però
si d’alguna manera ens poguessin detallar alguna cosa
més d’aquestes necessitats amb les quals vostès conclouen en el tema de polítiques actives i legislatives, no?
Per una altra banda, d’aquesta formació integral que
vostès donen al treball en l’àmbit de la llar, sigui
d’atenció domiciliària sigui de neteja, doncs, una de les
coses que m’ha interessat especialment és la importància que vostès donen al tema de la salut laboral, atès
que és un àmbit, precisament, tan reduït, no?, que possiblement el tema de salut laboral mai s’aplica o mai es
té prou en compte, quan precisament no fa gaires dies
–em sembla que va ser ahir o abans-d’ahir, crec recordar– va sortir als diaris la necessitat d’actuar precisament sobre aquests sectors de la neteja, pel tema dels
insecticides, per exemple, no?, i la importància que té
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i els efectes que té sobre les persones, no?, i llavors ens
interessa especialment, i possiblement, també, si hi
hagués alguna experiència en aquest àmbit de formació
que vostès poguessin detallar, també ens agradaria.
I, després, tot i que, és clar, s’han anat plantejant moltes preguntes que no voldrem reformular, evidentment,
sí que ens interessa especialment el tema de la xarxa del
temps, perquè el tema de la xarxa del temps s’ha anat...
A veure, a l’Ajuntament de Barcelona va néixer el banc
del temps; a Vilafranca mateix va haver-hi una experiència primera que no era, ni molt menys, la xarxa del
temps, sinó que era també una mena de banc del temps,
que era portat per les mateixes persones que hi participaven. No sabem si aquesta xarxa del temps és fruit
d’aquella mateixa experiència, si és una experiència
complementària, i com ha funcionat a l’Ajuntament de
Vilanova i si es pensava posar en marxa, al marge que
ha acabat el projecte, a la resta de municipis, i, d’alguna
manera, quina era la implicació de l’Ajuntament en
aquest projecte de la xarxa del temps, si simplement era
una xarxa telemàtica on la gent es posava en contacte
o l’Ajuntament hi tenia algun tipus de paper i de responsabilitat, d’alguna manera, a posar en marxa, a
dinamitzar, aquesta xarxa telemàtica, no?
En tot cas, agrair el treball fet, agrair la seva presència
aquí i felicitar-los doblement, pel treball fet i per una
cosa per què ja els han felicitat els dos grups que m’han
precedit, no?, que és precisament la participació àmplia
en aquest projecte; no és un tema exclusivament municipal o exclusivament comarcal, sinó, per una banda, de
quatre comarques diferents, i, per una altra banda, de
diferents agents socials, municipis i institucions, i, evidentment, aquesta necessitat de globalitat i d’integralitat és positiva en els resultats que vostès ens han presentat.

positiu, i, per tant, els felicito i els agraeixo que vinguin
a fer una compareixença com aquesta, en positiu, i, a
més a més, també donant pistes al Parlament des del
punt de vista de coses que es poden impulsar i es poden
tirar endavant.
Jo també volia fer algunes preguntes. Algunes seran
reiteratives, perquè, hi insisteixo, em sembla que no
queden més qüestions per preguntar, no? (l’oradora
riu), però sí que sense voler establir allò..., ja m’entendran: hi ha la implicació de quatre municipis i sembla
que en un, que és el de Vilafranca, per les dades, hi ha
més persones que han aconseguit la regularització.
També vull insistir aquí, no per establir desigualtats
entre municipis, que no és aquesta la intenció, i, a més,
esteu aquí tots plegats i, per tant, això és el millor símptoma, sinó per si pot haver-hi alguna explicació, perquè
veig que el nivell de consultes ha sigut molt similar a
tots quatre municipis –el nivell de consultes ha sigut
molt similar–, però al nivell d’inserció, doncs, hi ha
diferències. Aleshores, simplement, si vosaltres teniu
analitzat a què es deu això. Aleshores, aquesta és una de
les qüestions.
Una altra qüestió que també m’agradaria que expliquéssiu una mica més és com feu la difusió d’aquest
projecte en les zones en què treballeu cadascú, en dos
nivells.

Gràcies, senyora presidenta; gràcies a tots vostès per fer
aquesta compareixença en el Parlament.

Un és en el cas dels treballadors, treballadores en aquest
cas, com s’hi arriba, però, sobretot, com se’ls convenç,
perquè, almenys pel que jo conec, o per l’experiència
que tinc en aquest àmbit, de vegades, fins i tot, hi ha
reticències de les mateixes dones a fer emergir el seu
treball, perquè no hi veuen els avantatges, perquè potser, doncs, el marit ja està donat d’alta a la Seguretat
Social i com a beneficiàries també hi poden accedir;
perquè no es pensa en el futur o les prestacions possibles d’atur o de jubilació de què es pot gaudir si s’ha
cotitzat durant uns anys; perquè, doncs, en l’estructura familiar, desigual encara, el salari de les dones és un
segon salari, amb tot el que això implica en quantia,
quant a valoració del treball, etcètera. És a dir, hi ha tota
una sèrie d’aspectes que expliquen per què hi ha més
treball submergit en el cas de les dones i per què en
l’àmbit de la llar, no? Aleshores, és a dir, com s’expliquen els avantatges? En què consisteixen les bonificacions? És a dir, com s’arriba a les persones beneficiàries.

I se’m fa difícil, vostès ho deuen comprendre, afegir
més coses des del punt de vista del que ja s’ha dit, entre altres coses perquè comparteixo les valoracions en
positiu que s’han fet per part dels altres grups, des de
tots els aspectes que s’hi han inclòs, pel fet mateix, el
projecte substantiu de fer emergir treball submergit en
un tipus d’activitat en què és tan difícil fer-lo emergir
pels condicionaments culturals, socials, que hi concorren; pel fet que en molts casos –bé, en la majoria, i apareixen aquí– són dones que, bé, treballen en condicions
més difícils, també molt sovint, doncs, procedents de la
immigració; per l’esforç, per altra banda, de compartir
un mateix projecte per part de municipis, comarques,
diferents, amb diferents agents socials. Per tant, la implicació, el grau d’implicació que això significa, tot
plegat, ens sembla també, al nostre Grup, doncs, molt

I, per altra banda, com s’arriba a la població, també,
que, a mi, em sembla també molt important, és a dir, la
consciència de la gent que té una persona treballant a la
llar..., estigui en condicions regularitzades. Em sembla
que també és molt important avançar en aquesta conscienciació, perquè quantes i quantes persones hi ha que
a la seva llar tenen algú treballant per hores, posem per
cas, i no està regularitzat? Això és un fet a la nostra
societat, no podem mirar cap a un altre lloc, és un fet,
i, per tant, el fet de convèncer que el fet de cotitzar a la
Seguretat Social, que pugui sortir aquest contracte perquè emergeixi una mica més car, també té avantatges
per a tothom, i, per tant, com s’adrecen a la població,
si és que ho fan, per explicar també la necessitat que
participin en un programa d’aquest tipus i, per tant,
prefereixin contractar una persona dintre d’aquest pro-

Moltes gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Té la paraula la senyora Dolors Comas d’Argemir, del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Alternativa.
La Sra. Comas d’Argemir i Cendra
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grama que es regularitzi que no pas, doncs, recórrer,
com fa moltíssima gent, a l’economia submergida per
resoldre el que són els treballs a la llar, que és el més
freqüent.
Per això, veig el mèrit del programa, al mateix temps,
eh?, i, per això, els faig aquestes preguntes, perquè més
enllà del que aquí expliquen, potser això de la xarxa del
temps... però, és a dir, com hi arriben? És a dir, quin
tipus de plantejament fan d’aquestes qüestions?
I un altra qüestió: quan es troben amb persones que
estan en situació de no haver pogut regularitzar la situació des del punt de vista que són immigrants, és a dir,
els que no tenen papers, col·loquialment, aleshores, què
passa? Com ho feu? A través del programa es pot aconseguir, doncs, canviar la situació? Ja ho sé, que no,
però, bé, què feu aleshores, eh? (L’oradora riu.) En tot
cas, aquestes són les qüestions que volia plantejar.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora diputada. Excuso la presència
del senyor Joan López, del Partit Popular. Veig que té
les coses aquí; si tornés, li donaríem el torn de paraula. Mentrestant, si el senyor Marcel Esteve vol donar
resposta als diferents grups...?
El Sr. Marcel Esteve i Robert

Sí, en primer lloc, agrair, doncs, la valoració positiva
que es fa d’aquest programa i, d’alguna manera, contestant diferents qüestions que s’han plantejat, moltes,
doncs, comunes, intentaré anar per ordre de les diferents intervencions i, per tant, aclarir en allò que sigui
possible, doncs, aquestes qüestions.
Aquest programa ha estat pensat bàsicament, doncs,
per a les persones que s’ocupen bàsicament en temes de
neteja, no només d’atenció domiciliària. Aquest va ser
un tema que es va debatre, que es va comentar, però sí
que vam pensar d’acotar al màxim, doncs, l’espai, no?,
de les persones. Hem de pensar que aquest és un programa, doncs, amb un inici i un final, amb ganes de
continuar, no?, per part dels diferents ajuntaments i
agents econòmics i socials, però sí que, emmarcat en
aquesta iniciativa Equal, doncs, havíem de limitar, i
molt, doncs, quin era l’àmbit d’actuació.
Amb relació al tema d’immigració, que ha sortit en diferents moments, comentar, doncs, que la demanda hi
ha estat, evidentment que hi ha estat, perquè aquest és
un programa que ha estat a prop de les persones que
estan treballant, no?, en aquestes tasques domèstiques,
i, per tant, evidentment, s’ha acabat concretant, doncs,
en una demanda d’aquestes persones immigrants. El
que sí hem de dir és que no hi ha hagut, no hi ha, solució. Podríem apuntar la necessitat, no?, d’anar avançant
en la regularització de la situació de totes les persones,
no?, que estan fent aquesta feina, incloses aquestes
persones immigrants, i, per tant, que aquest reconeixement no només quedés acotat, doncs, a les persones que
estan fent una feina en una economia submergida però
que tenen la nostra nacionalitat.
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En l’aspecte de més èxit d’uns municipis o dels altres,
evidentment aquí podria haver-hi una aportació més
tècnica, però m’aventuro també a dir, doncs, que, bé,
els programes a vegades són complexos, són difícils, hi
ha ajuntaments que han començat un temps abans, d’altres que, doncs, s’hi han anat afegint, no?, vull dir, no
hi ha hagut un calendari exacte per a tothom, però, bé,
de la mateixa manera que en aquest cas, en aquest programa de l’Eix Diagonal, doncs, surten unes xifres,
també he de dir i reconèixer, doncs, que, a vegades, en
altres àmbits o en altres aspectes que hem estat treballant aquests ajuntaments, doncs, s’han donat situacions
diferents. Probablement –probablement– tingui a veure, doncs, amb la durada, amb els temps, amb els calendaris, de les iniciatives, que no ha estat exactament els
mateixos per a tots els municipis.
Evidentment, la voluntat, segur, i la vull expressar en
nom de l’Ajuntament també de Manresa, d’Igualada i
de Vilanova, és de voler estendre aquest programa més
enllà dels nostres municipis i de les nostres comarques.
És gairebé absurd, no?, pensar que aquest tema, aquesta
problemàtica, es pugui resoldre, doncs, des de quatre
municipis ben intencionats i amb moltes ganes, sinó
que realment hi ha un àmbit que va molt més enllà
dels municipis i del conjunt de l’Administració local,
no?, d’aquest país i d’aquest Estat. Per tant, és per
això, no?, que nosaltres volem instar i proposar,
doncs, que aquestes mesures, sobretot les que tenen a
veure amb ajudes per exemple que es puguin preveure,
no?, a nivell estatal o a nivell de desgravacions fiscals..., evidentment no només es poden plantejar des de
l’Administració local, sinó que, sobretot, doncs, s’han
de fer des de l’àmbit que correspon.
I nosaltres hem volgut obrir un espai, un espai de debat,
un espai que ha estat de reflexió, un espai que ha estat,
jo diria, doncs, des del convenciment no només d’unes
institucions i des dels diferents agents econòmics i socials, sinó també que ha sabut arribar a les treballadores, no?, i penso que aquest, probablement, és un dels
–modestament, ho vull dir– principals èxits que hi ha
hagut, i sobretot perquè hi ha hagut moltíssima gent
interessada, moltíssima gent que se l’ha fet seu, no?,
que ha obert com a mínim aquestes possibilitats d’expressar la seva voluntat de poder avançar en aquest
àmbit.
Està clar, hi insisteixo, que des dels ajuntaments la feina
feta és molta, però que, evidentment, si volem, i volem,
avançar d’una manera decidida en aquest sentit, hem de
comptar, doncs, amb tot un seguit de reformes de l’aplicació efectiva i real a vegades, doncs, de les mateixes
directrius comunitàries, no?, per exemple sobre la
igualtat de tracte i de no-discriminació en l’accés a
l’ocupació. Evidentment, també volem proposar i propugnar, doncs, la valoració d’aquesta feina, no?, i que
passa, doncs, evidentment, per una equiparació amb
altres feines, doncs, que estan d’una manera regularitzada i d’una manera plenament assumida.
Evidentment, un dels aspectes importants és la continuïtat d’aquest programa, i que passa, doncs, evidentment, pels recursos econòmics, i que en aquest sentit,
doncs, n’estem parlant i volem continuar instant, doncs,
la conselleria corresponent del Govern de la GeneraliCOMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL
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tat o la mateixa Diputació de Barcelona... En tot cas,
estem mantenint converses, doncs, per la voluntat de
continuïtat, de poder continuar explorant i avançant en
el que és aquest inici d’aquest projecte. En tot cas, també he de dir que la valoració que fan aquestes institucions també ha estat altament positiva, i això ens fa ser
optimistes, sobretot per poder continuar treballant en
aquest sentit.
Pel que fa al tema de la xarxa del temps, m’agradaria
que a nivell tècnic es pogués fer alguna intervenció més
concreta, perquè ha sortit en diferents intervencions, i
no sé si... (Veus de fons.) Sí?
La presidenta

Vostè pot delegar la paraula en qui cregui convenient.
(La presidenta dóna la paraula al Sr. Fernando de
León Colombo.)
El Sr. Fernando de León Colombo (cap del Servei de
Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès)

Bé, el títol de l’experiència ha donat més d’una confusió –ha donat lloc a més d’una confusió–, perquè, en
realitat, el nom de «xarxa del temps» és donat perquè
un dels règims, el règim especial de treballadores de la
llar en la seva modalitat de discontinu, té un nombre
d’hores a què s’ha d’arribar com a mínim per poder
tenir accés a la regularització en la Seguretat Social.
Llavors, l’experiència que es va proposar des de
Vilanova, i que l’hem desenvolupat els altres ajuntaments i, a més a més, amb d’altres institucions, és, ni
més ni menys, que una enquesta en la qual es pregunta si en la casa de la persona que rep aquesta enquesta
telemàtica hi ha alguna persona treballant-hi, si aquesta
persona està regularitzada o no i si, en el cas que no
estigui regularitzada, vol accedir a la regularització
amb el servei de l’agència Emergim, que ofereix precisament tot l’assessorament, la possibilitat de bonificació i la possibilitat d’informació perquè aquesta regularització es porti a terme. Llavors, com que hi ha en joc
el nombre d’hores, és la designació que vam posar a
aquesta experiència. Té poca similitud amb el tema del
banc del temps i és per aquesta necessitat d’acumulació d’hores que es fa això.
Llavors, el que s’ha valorat de forma molt interessant i
positiva d’aquesta experiència ha estat que, per una
banda, ha estat molt útil per detectar tant ofertants com
demandants, en aquest cas, en situació irregular que es
posaven a disposició de l’agència, per tant va ser una de
les vies que ens vam haver d’inventar per superar la
dificultat de la detecció d’usuaris, i, per una altra banda, el que també té com a valor bastant important l’experiència és que és d’una aplicabilitat molt fàcil, i això
ens ha permès que l’Ajuntament de Vilanova en primer
terme..., però després traslladar-la als altres ajuntaments, a entitats financeres, a hospitals, allà on hi ha
una xarxa interessant d’accés a ordinadors, que és on
aquest instrument es pot fer servir, i, per tant, la possibilitat de continuar fent servir això com un mètode de
detecció d’ofertants i de demandants la valorem molt
positivament.
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La presidenta

Moltes gràcies. Torna a tindre la paraula el senyor
Marcel Esteve.
El Sr. Marcel Esteve i Robert

Sí, no, per anar acabant amb la meva intervenció, el que
sí que voldria..., també s’han fet moltes intervencions
sobre l’aspecte de la dona, no?, les persones majoritàriament que tenen a veure amb aquest programa. I, evidentment, aquest és un tema que té a veure amb la precarietat del món del treball, no?, i posat a un extrem
que jo penso que és evident, i, per tant, aquest aspecte
també és un dels motius, un dels objectius, que evidentment ens van fer promoure aquest programa Emergim,
i que, d’alguna manera, doncs, passa, evidentment, a
banda de totes les iniciatives o les modificacions de les
lleis que calgui i els incentius que es puguin establir,
sobretot per una valoració i un reconeixement d’aquesta feina. Ens sembla que aquest és un aspecte fonamental i important, i que la nostra societat també, doncs,
pugui apostar per aquest reconeixement i aquesta valoració del lloc de treball.
En el programa Emergim hem estat d’una manera decidida, doncs, fent una campanya de difusió, que hem
intentat, doncs, que pugui arribar no només a aquestes
persones que treballen, sinó també al conjunt de la ciutadania de les nostres ciutats, per tal que puguin tenir
aquesta percepció, aquesta valoració, aquest reconeixement, hi insisteixo una vegada més, tenint en compte
els mitjans de què hem disposat els ajuntaments. Penso que caldria, doncs, també insistir en aquest àmbit no
només des de l’Administració local, fent aquest petit
gra de sorra, no?, de coneixement, de valoració,
d’aquestes tasques domèstiques, d’aquestes feines que
s’estan fent i que són una realitat en el nostre país. Per
tant, convé, hi insisteixo, que també aquesta tasca de
difusió, de reconeixement, de valoració, es pugui fer
conjuntament, doncs, amb altres institucions i amb els
diferents agents econòmics i socials també a nivell nacional, a nivell de Catalunya. (La presidenta dóna la
paraula al Sr. Fernando de León Colombo.)
El Sr. Fernando de León Colombo

No, només afegir, quant a la pregunta de la senyora
d’Esquerra Republicana, em sembla que també hi havia d’Iniciativa una..., el problema de com se superava
la dificultat per arribar a aquests destinataris dels serveis i de les polítiques que proposava el projecte.
Hem esmentat ara un instrument, que era la xarxa del
temps; el senyor alcalde també ha fet esment d’una
campanya, una forta campanya concentrada en el
temps..., de difusió, que intentàvem fer de sensibilització i valoració de la tasca, i també s’ha fet un esforç
bastant gran per visibilitzar l’agència, perquè enteníem
que l’agència era un lloc bastant clau en què es donava tota una informació bastant complementària –i aquí
passo al tema de l’especificitat–, bastant globalitzada,
vull dir, en el sentit que no només fèiem una tasca de
mediació laboral, sinó que també intentàvem assessorar i informar sobre aspectes de riscos laborals; sobre
elements, fins i tot, d’immigració quan hi havien necesSESSIÓ NÚM. 16
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sitats de regularització, perquè no sempre, la major
part, si no hi havia un punt de partida de regularització,
era impossible canviar la situació; també es donaven
assessoraments de tipus fiscal molt elementals, de les
cobertures de la Seguretat Social. I, per tant, l’agència
aquesta ha esdevingut un punt bastant clau en el sentit
que, per un motiu o per un altre, ha exercit un important atractiu en les persones a qui informàvem que existia. Llavors, fins i tot vam haver de començar per mètodes tan rudimentaris com agafar la premsa local, allà
on hi havia l’oferta, que s’hi posa un nom i un telèfon
per trucar, i fer trucades individuals dient que existia
l’agència, posant-los en coneixement això, a més de
tots els mitjans més convencionals, no?, del tríptic i de
la campanya de premsa i de diferents mitjans de comunicació.
I quant al tema de què parlem.., d’una certa especificitat
de les polítiques actives, té molt a veure amb això. És
a dir, sempre diem que, per exemple en el sentit de la
formació, estem davant d’un col·lectiu que no és a l’atur
i que no té les mateixes condicions d’un treballador
regularitzat per a la formació contínua, per exemple.
Per tant, aquí, posant només aquest exemple, ja dèiem
que hi ha d’haver una especificitat per al tractament del
col·lectiu, i el mateix tenint en compte tot el procediment o tota la realitat del règim de la Seguretat Social,
que, per exemple, en aquest moment no preveu l’obligació d’una contractació escrita, etcètera. Hi ha una
quantitat d’elements de la realitat d’aquest col·lectiu i
d’aquest sector que ens indicaven que és molt necessari
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un tractament bastant específic dintre de les polítiques
generals.
I allò altre, que és una informació de caràcter pràctic,
és que a cada portaveu dels grups parlamentaris de la
Comissió els hem facilitat un CD en què hi ha l’informe total del professor Rojo i el seu equip, en què es
detallen totes les propostes de millora normativa i de
reforma, i, a més a més, aquest altre dossier va en el
mateix CD.
La presidenta

Moltes gràcies. Volen fer alguna última intervenció per
part d’algun grup parlamentari? No? Per tant, només
em resta donar-los de nou les gràcies per haver aportat
a la Comissió de Política Social aquesta experiència.
Tots els grups parlamentaris s’han posicionat o l’han
valorat de manera molt positiva. Ara ens queda pendent
el que vostès ens estan demanant, que es promoguin les
reformes legislatives pertinents, i esperem, doncs, la
implicació dels diferents grups, tal com s’ha manifestat o tal com s’ha expressat en aquesta Comissió.
Res més. Moltes gràcies per la seva presència i tots els
èxits del món per tirar endavant aquest projecte. Moltes gràcies.
S’aixeca la sessió.
La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i deu
minuts.
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ANNEX
Xart 1

Xart 2

Presentació del projecte
EMERGIM és un projecte emmarcat en la iniciativa
comunitària Equal; cofinançat pel Fons Social Europeu.

EMERGIM

EMERGIM constitueix una experiència del món local,
sense gaires precedents, que ha abordat una problemàtica
complexa i relativament silenciosa.
Els objectius d’ EMERGIM han estat:
la promoció de la regularització laboral i la
professionalització de les persones que treballen a
l’àmbit domiciliari, oferint serveis de neteja i atenció a
la llar.
l’experimentació de mecanismes per a facilitar la
regularització del sector.

Xart 3

Xart 4

Participants en el projecte

Què hem fet?

El projecte ha estat impulsat per:
els 4 ajuntaments de l’Eix Diagonal: Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca del Penedès, Igualada i Manresa,

Prospecció del sector per a identificar les seves
característiques i les seves condicions laborals a l’àmbit
de l’Eix Diagonal.
Agències EMERGIM, com a espai de referència per a
facilitar informació i assessorament a demandants i
ofertants dels serveis domiciliaris.

els sindicats UGT i CCOO del territori,
la Universitat Oberta de Catalunya,

Formació, per a afavorir la professionalització
mitjançant un perfil polivalent de les treballadores del
sector.

l’Associació d’Empresàries i Executives de Catalunya
l’Associació de Treballadores Familiars de Catalunya –
Filial Vilafranca del Penedès.

Xart 5

Campanya de sensibilització, per a promoure la
sensibilització i participació ciutadana en relació amb la
situació en què es troben les treballadores de la llar.

Xart 6

Què hem aconseguit?

Què hem aconseguit?

Bones Pràctiques
Obrir les Agències EMERGIM, les quals constitueixen una
bona

eina

per

a

contribuir

a

la

lluita

contra

la

discriminació que pateixen les treballadores del sector.
Experimentar una bonificació de la quota de la Seguretat
Social,

la

qual,

acompanyada

d’altres

Agències EMERGIM
Informació i assessorament: s’han atès 1.097 persones als 4
municipis.

accions

Usuaris atesos

complementàries, ha estat un estímul per a l’emergència
del treball no declarat.

242

309

Crear la Xarxa del Temps, eina telemàtica ideada per a

Manresa
Vilafranca

detectar aquelles persones que disposen o necessiten
treballadores de la llar i
situació laboral.

volen regularitzar la seva

Igualada

288

258

Vilanova

(agost 2004)
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Xart 7

Xart 8

Què hem aconseguit?

Què hem aconseguit?

Consultes ateses

Insercions: s’ha aconseguit la regularització de 214 treballadores
de la llar, 89 d’aquests casos en el marc del Règim Especial de

Tipus de consultes

12%
2%

27%

27%

Formació
Inserció
Legalització
Immigració
Altres

Treballadores de la Llar i 125 en els altres règims.

Insercions Totals
Igualada

28

38

32%

Manresa

49

Vilafranca
Vilanova

(agost 2004)

99

( agost 2004)

Xart 9

Xart 10

Què hem aconseguit?
Bonificacions: han pogut accedir a aquesta mesura
experimental d’estímul a la regularització 89 treballadores de la
llar, en el marc del Règim Especial de Treballadores de la LlarDiscontinu.

Què hem aconseguit?
Formació: han participat 238 dones i 6 homes en les accions
formatives per a la professionalització del sector.
Participants per gènere

B o n ific a cio n s R E T L - D isc o n tin u

25
20
15
10

238

250

30

200

30
26
17

16

150

Igua la da
M a n re s a
V i la fra n ca
V i la n o va

50

5

0

0

101

70

100
6
Total

2
Igualada

3

25

Manresa

42
0
Vilafranca

Homes
Dones

1
Vilanova

R e g u la ri t z a ci ó
(agost 2004)
( agost 2004)

Xart 11

Xart 12

Proposem al Parlament:

Proposem al Parlament:
DAVANT LA NECESSITAT DE REGULARITZAR I ESTRUCTURAR EL SECTOR

DAVANT LA NECESSITAT D’UN NOU MARC NORMATIU

!

PROPOSEM que s’estudiïn i promoguin les reformes
legislatives necessàries per a millorar les condicions de
treball del sector de la neteja i atenció a la llar i afavorir
l’emergència del treball no declarat, per a la qual cosa
facilitem les propostes que s’articulen a l’informe elaborat
pel professor E. Rojo i el seu equip per encàrrec del
projecte Emergim.
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!

Que des d’aquesta cambra es promoguin

!
!
!
!
!
!

Un tractament específic per a les dones que treballen en els serveis de
neteja i atenció a la llar en el marc de les polítiques actives d’ocupació.
Unes accions formatives adequades al col·lectiu i orientades a una major
professionalització.
Mesures facilitadores i d’estímul a la regularització (bonificacions, xecs
serveis, subvencions, etc.).
Unes campanyes d’informació i sensibilització que ajudin a visualitzar i
valorar el treball de neteja i atenció a la llar.
Un pla específic de prevenció de riscos laborals per a aquest col·lectiu.
Mesures d’estímul i suport per a la creació d’associacions de treballadores
de la llar.,
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