
BOPC 35
17 de maig de 2021

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball 28

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre 
la salut mental i les addiccions
252-00003/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT, GP CUP-NCG, GP ECP, 

GP CS, G MIXT

Reg. 1912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concor-

dants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi de 
la salut mental i les addiccions.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi de la salut mental  
i les addiccions

Exposició de motius
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix que la prevalença dels tras-

torns mentals continua augmentant, causant efectes considerables en la salut de les 
persones i greus conseqüències a nivell socioeconòmic i en l’àmbit dels drets hu-
mans arreu del món.

Les dades que ens proporciona l’organització ens mostren com al món prop de 
1.000 milions de persones viuen amb un trastorn mental, 300 milions al món sofrei-
xen depressió, 260 milions tenen trastorns d’ansietat, 3 milions de persones moren 
cada any pel consum nociu d’alcohol i una persona se suïcida cada 40 segons.

L’OMS en el seu informe anual de 2002 ja advertia que les migracions, la pobresa, 
l’atur, la manca de suport familiar, l’envelliment demogràfic, la soledat, el progressiu 
augment en l’abús de substàncies a edats cada cop més primerenques i la irrupció de 
les xarxes socials en la quotidianitat de les persones, esdevindrien aspectes que con-
tribuirien a l’increment dels trastorns mentals en les dècades venidores.

Les retallades aplicades pels governs durant aquesta darrera dècada també han 
afectat les partides dirigides a atendre a aquests tipus de patologies. Just en un mo-
ment, amb l’esclat de la crisi de la Covid-19 quan, paradoxalment, esdevé més ne-
cessari que mai l’augment de més serveis socials i de salut mental. S’espera que les 
properes onades a les que ens enfrontarem, suposin un augment important dels pro-
blemes emocionals i dels trastorns de salut mental de la població, encara no quan-
tificats.

És per això que és imprescindible abordar la salut mental i les addiccions des 
d’una visió transversal i multidisciplinar que permeti una actuació més eficaç en la 
detecció, prevenció i integració d’aquesta problemàtica que impacta tant en els àm-
bits familiars i laborals com en els personals i socials de qui la pateix, causant un 
fort impacte en la qualitat de vida.

És demostrat que detectar precoçment patologies psiquiàtriques com ara els tras-
torns depressius i d’altres més severes com l’esquizofrènia i els trastorns bipolars, 
contribueix a una millora en l’estat de la salut mental del pacient, evitant-ne un 
agreujament i cronificació de la malaltia i afavorint, conseqüentment, la disminució 
de la dosi de psicofàrmacs assolint una millor integració social pel pacient.

Per tal d’analitzar en profunditat la integració de l’assistència i els tractaments 
de salut mental als hospitals generals i l’atenció primària; la coordinació assisten-
cial entre diferents prestadors i nivells del sistema de salut i garantir la formació 
continua dels professionals sanitaris no especialitzats amb la finalitat de dotar-los 
de més eines i recursos per detectar precoçment possibles trastorns mentals en els 
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seus pacients, fonamentalment en els col·lectius d’alta vulnerabilitat, es proposa una 
comissió d’estudi al Parlament de Catalunya.

Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes les seves proble-
màtiques, i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per aquest col·lectiu.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi de la salut mental i les addiccions, 

d’acord amb el que estableix l’article 63 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari i, 

com a especialistes, representants de les entitats que conformen el Pla Integral de 
Salut Mental i Addiccions, que no seran més que el nombre de diputats membres 
de la comissió.

La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Par-
lament per a aquest tipus d’òrgan.

Objecte
Garantir un model d’atenció públic integrat amb la persona al centre, amb un 

marcat caràcter preventiu, d’assistència, rehabilitació, benestar, d’enfocament comu-
nitari, de proximitat i que garanteixi la continuïtat assistencial en la problemàtica de 
la salut mental i les addiccions.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió: 
La comissió d’estudi de la salut mental i les addiccions tindrà la vigència corres-

ponent de dos anys.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Gemma 

Geis i Carreras, GP JxCat; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-NCG; David Cid Co-
lomer, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, GP Cs, portaveus. Alejandro Fernández 
Álvarez, president-portaveu G Mixt

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.05.2021 al 27.05.2021).
Finiment del termini: 28.05.2021; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.05.2021.

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre 
la protecció del delta de l’Ebre
252-00004/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 1966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021

A la Mesa del Parlament
Marta Vilalta i Torres, portaveu del Grup d’Esquerra Republicana, J. Lluís Sal-

vadó i Tenesa, diputat, Maria Jesús Viña i Ariño, diputada, i la resta de diputats i 
diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concor-


