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Sessió 5. Dimecres, 15 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la construcció de dues residències i un centre 
de dia al barri de la Marina, de Barcelona. Tram. 250-00045/13 Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 47; esme-
nes: BOPC 84, 14). 

2. Proposta de resolució sobre l'avaluació i l'abordatge de la malnutrició in-
fantil. Tram. 250-00069/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 35, 8; esmenes: BOPC 84, 14). 

3. Proposta de resolució sobre l'atenció a la infància més vulnerable davant 
la crisi de la Covid-19. Tram. 250-00072/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 35, 11; esmenes: BOPC 84, 15). 

4. Proposta de resolució sobre la xarxa d'acollida d'urgència. Tram. 250-
00089/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 42, 12). 

5. Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l'Agència Cata-
lana de l'Habitatge a Tarragona. Tram. 250-00142/13 Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 57, 67; esmenes: BOPC 
105, 15). 

6. Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de trobada. Tram. 
250-00148/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 57, 75; esmenes: BOPC 105, 15). 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la construcció de dues residèn-
cies i un centre de dia al barri de la Marina, de Barcelona 

250-00045/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 
Ferran Pedret i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d'una 
residència i un centre de dia a La Marina (Barcelona), per tal que sigui subs-
tanciada davant a la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

L'any 2008 l'Ajuntament de Barcelona va cedir al Govern de la Generalitat 
un solar, ubicat a l'illa delimitada pels carrers Alts Forns, Mare de Déu del 
Port, Foc i Passeig de la Zona Franca, a l'entorn de Can Ferrero. 

Més endavant, l'Ajuntament va cedir al Govern de la Generalitat un solar, 
ubicat a l'illa delimitada pel carrer de l'Energia, del Bronze, de l'Alumini i la 
carretera del Prat, entre el camp de futbol Energia i el Poliesportiu municipal 
de La Marina. 

Aquests solars es van cedir a fi i efecte que la Generalitat hi construís equi-
paments necessaris per donar servei al barri. En concret, es tracta d'unes molt 
demandades residències geriàtriques, i d'un centre de dia, també molt neces-
sari i demandat. 

D'aleshores ençà, el Govern de la Generalitat ni tan sols n'ha aprovat els 
corresponents projectes. La ciutadania dels barris on s'havien d'ubicar 
aquests equipaments, i les entitats i associacions que treballen al barri, insis-
teixen amb raó en la demanda d'aquests equipaments. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Aprovar el projecte corresponent a la construcció d'una residència gerià-
trica al solar, cedit al seu dia per l'Ajuntament de Barcelona, situat a l'illa 
delimitada pel carrer de l'Energia, del Bronze, de l'Alumini i la carretera 
del Prat, entre el camp de futbol Energia i el Poliesportiu municipal de La 
Marina. 
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2. Aprovar el projecte corresponent a la construcció d'una residència gerià-
trica i un centre de dia al solar, cedit al seu dia per l'Ajuntament de Barcelo-
na, situat a l'illa delimitada pels carrers Alts Forns, Mare de Déu del Port, 
Foc i Passeig de la Zona Franca, a l'entorn de Can Ferrero. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; 
Ferran Pedret i Santos, diputat, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9568 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9568) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 i 2 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar les places de resi-
dencia a Catalunya per tal de fer un mapa de les diferents necessitats ter-
ritorials. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'avaluació i l'abordatge de la 
malnutrició infantil 

250-00069/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l'avalua-
ció i l'abordatge de casos de malnutrició infantil, per tal que sigui substanci-
ada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El 2011 l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) va evidenciar que un dels 
efectes de la crisi econòmica era que el 4% dels nens i nenes menors de 16 
anys a Catalunya no s'alimentava correctament, en concret 50.000 infants. 
Els problemes d'accés a l'alimentació que afectaven una part important de la 
nostra infància van ser denunciats pel Síndic de Greuges i les entitats del 
Tercer Sector. No es tractava només de no poder accedir a aliments frescos, 
com fruita i verdura; sinó també de carències importants de proteïnes, com 
carn i peix; i d'un percentatge d'infants i adolescents que no menjaven prou, 
que s'anaven al llit sense sopar o arribaven a l'escola sense esmorzar. Des de 
llavors, els governs de Catalunya han anat anunciant diferents protocols per 
lluitar contra la malnutrició infantil però mai han arribat a desplegar-se. Ni 
tan sols han arribat a comptabilitzar els casos. 

Les últimes dades disponibles són les que va facilitar el Departament de 
Benestar Social i Família el 2015 en una resposta al Grup Parlamentari Soci-
alista en què informava que 70.239 nens, nenes i adolescents es trobaven 
amb dificultats d'accés a l'alimentació. Posteriorment es va anunciar que el 
2016 es presentaria l'avaluació de l'últim protocol però la veritat és que no 
hem tornat a tenir dades del nombre d'infants que segueix en aquesta situació 
ni s'han desplegat mecanismes per abordar aquest problema, segons consta-
ten les entitats que atenen els col·lectius més vulnerables. 

En la passada legislatura es van aprovar mocions i resolucions demanant que 
es fes efectiu algun d'aquests protocols i es garantís que cap infant es quedés 
sense accedir a una alimentació correcta. També que es comptabilitzarien el 
nombre de casos de malnutrició que s'han agreujat amb l'arribada de la crisi 
econòmica i social derivada de la Covid-19. 

Ha irromput la Covid-19 i ningú sap amb certesa quants infants i adolescents 
es troben en situació de malnutrició a Catalunya. És urgent abordar una 
qüestió que porta deu anys esperant. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Desplegar immediatament els protocols sobre la malnutrició infantil a 
Catalunya i l'avaluació corresponent amb les dades relatives als infants i 
adolescents que no tenen accés a una alimentació correcta o suficient, i adop-
tar una sèrie de mesures que garanteixin que tots els menors de setze anys 
tinguin, tant durant el període lectiu com durant el no lectiu, almenys un àpat 
complet i equilibrat al dia. 

2. Recuperar l'activitat del comitè interdepartamental encarregat del segui-
ment de l'aplicació del protocol de detecció de malnutrició infantil per conti-
nuar tenint un recompte dels infants que es troben en situació de vulnerabili-
tat. 

3. Avaluar, al menys un cop a l'any, les dades relatives als infants i adoles-
cents en situació de malnutrició, tal com estableix el document de desenvo-
lupament del Protocol per la detecció i el seguiment de situacions de dificul-
tat en l'alimentació d'infants i adolescents. 

4. Presentar abans del segon semestre del 2021 l'avaluació de les dades rela-
tives als casos de malnutrició infantil a Catalunya. 

5. Habilitar una prestació específica per als infants i joves que reben ajut de 
menjador durant el curs escolar, per als períodes no lectius, per tal de garan-
tir que tinguin accés a un àpat tots els dies de l'any. 

6. Recuperar immediatament el servei de menjador als instituts i tots els ajuts 
associats a aquest servei per als alumnes que ho requereixin. 

Palau del Parlament, 22 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9569 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9569) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Actualitzar els protocols sobre la malnutrició infantil a Catalunya i l'avalua-
ció corresponent amb les dades relatives als infants i adolescents que no 
tenen accés a una alimentació correcta o suficient, i adoptar una sèrie de 
mesures que garanteixin que tots els menors de setze anys tinguin, tant du-
rant el període lectiu com durant el no lectiu, almenys un àpat complet i 
equilibrat al dia. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 4 

Presentar tant aviat com sigui possible l'avaluació de les dades relatives als 
casos de malnutrició infantil a Catalunya. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 5 

Estudiar possibles millores dins l'actual sistema de prestacions i ajudes 
envers als infants i joves amb l'objectiu de garantir l'accés a un àpat per als 
períodes no lectius. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (4) 
De modificació i addició del punt 6 

Recuperar progressivament el servei de menjador als instituts que tinguin 
espais adequats per fer-ho i mantenir tots els ajuts associats a aquest servei 
per als alumnes que ho requereixin. 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'atenció a la infància més vulne-
rable davant la crisi de la Covid-19 

250-00072/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l'atenció 
a la infància més vulnerable davant la crisi de la Covid-19, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La crisi econòmica i social derivada de la Covid-19 ha agreujat la situació de 
la infància més vulnerable a Catalunya. A les altes xifres de pobresa infantil, 
que abans de la pandèmia se situaven en un 28,6% i que ara podrien alçar-se 
fins un 34,6%, se sumen factors afegits que dificulten encara més a les famí-
lies més vulnerables amb fills i filles a càrrec accedir a un habitatge adequat 
o garantir una alimentació adequada. És urgent prioritzar la infància en l'ac-
ció de govern desplegant polítiques públiques específiques però també creant 
una figura que garanteixi que la infància més vulnerable sigui un eix verte-
brador. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Crear, en el termini de sis mesos, una figura equivalent a la de l'Alt Co-
missionat per la lluita contra la pobresa infantil perquè es faci efectiu l'objec-
tiu de convertir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les 
polítiques públiques i lluitar així de manera eficaç contra la pobresa infantil. 

2. Posar en marxa un pla de xoc per reduir el 50% de la llista d'espera actual 
per accedir a un habitatge social mitjançant la mesa d'urgència habitacional, 
prioritzant aquelles famílies amb alta situació d'exclusió social i amb infants 
a càrrec. 

3. Recuperar el Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de difi-
cultat en l'alimentació d'infants i adolescents, de juliol de 2013 entre els De-
partaments de Treball, Afers Socials i Família i Educació, recuperant així el 
recompte de menors amb mancances alimentàries que el Govern va deixar de 
comptabilitzar l'any 2017. 

4. Garantir recursos residencials normalitzadors a les famílies amb infants a 
càrrec i evitar que siguin ateses en pensions, centres d'acollida municipals o 
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altres recursos residencials d'estada limitada, especialment quan aquesta 
estada no és curta en el temps. 

5. Facilitar a les famílies dels infants en situació d'especial vulnerabilitat, 
amb atenció als infants immigrants i d'ètnia gitana per les seves especifici-
tats, tota la informació relacionada amb les prestacions econòmiques i de 
serveis existents amb l'objectiu de reduir la seva situació d'especial vulnera-
bilitat. 

Palau del Parlament, 22 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9570 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 14.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 9570) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (1) 
De modificació del punt 1 

Desplegar, en el termini de temps més breu possible, la figura del procura-
dor o procuradora dels infants i els adolescents (prevista a l'article 118 de 
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència) i incloure entre les seves funcions el seguiment de les actua-
cions de lluita contra la pobresa infantil, per fer efectiu l'objectiu de conver-
tir el benestar de la infància en un eix vertebrador de totes les polítiques 
públiques i lluitar així de manera eficaç contra la pobresa infantil. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Posar en marxa un pla de xoc, a través de mesures existents com el Progra-
ma Reallotgem o el reforç del tanteig i retracte per part de la Generalitat i 
els ajuntaments, per reduir la llista d'espera actual per accedir a un habitat-
ge social mitjançant les meses d'emergències, mantenint la priorització d'a-
quelles famílies amb alta situació d'exclusió social i amb infants a càrrec. 

Esmena 3 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (3) 
De modificació del punt 3 

Revisar, i si escau actualitzar, el Protocol per a la detecció i seguiment de 
situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents, de juliol de 
2013, entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Família i Educació, 
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recuperant així el recompte de menors amb mancances alimentàries que el 
Govern va deixar de comptabilitzar l'any 2017. 

Esmena 4 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (4) 
De modificació i addició del punt 4 

Ampliar al màxim possible l'oferta de recursos residencials normalitzadors a 
les famílies amb infants a càrrec per tal de garantir una atenció adequada a 
les seves necessitats i evitar que siguin ateses en pensions, centres d'acollida 
municipals o altres recursos residencials d'estada limitada, especialment 
quan aquesta estada no és curta en el temps. 
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Punt 4 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la xarxa d'acollida d'urgència 

250-00089/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 2170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, Gemma Lienas Massot, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la xarxa d'acollida d'urgència, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Les dones en situació de violència masclista, i els fills i filles d'aquestes do-
nes, que necessiten ajuda de manera immediata han de disposar d'un servei 
d'acollida temporal per tal de garantir-ne la seguretat personal. 

Aquest espai d'acollida ha de permetre que es puguin prendre aquelles decisi-
ons més adequades per sortir de la situació de violència viscuda. Ha de ser, 
doncs un espai segur, es a dir, que vetlli per la integritat i seguretat física de la 
dona i les seves filles i fills, i ha de permetre també l'estabilitat emocional. Ha 
de ser un espai que permeti prendre decisions i des del qual es pugin endegar 
les diferents gestions que hagi de fer la dona durant la seva estada al servei. 

Aquesta xarxa depèn dels diferents municipis, amb la qual cosa no està ben 
resolta, ja que molts no compten amb els recursos necessaris, tant econò-
mics, com de personal. Per aquesta raó, sovint les dones en situació de vio-
lència masclista que necessiten un lloc d'acollida immediata es troben ubica-
des en centres que no reuneixen les condicions (albergs, hostals, pensions...) 
ni per a elles ni per als seus fills i filles. D'altra banda, tot i que l'estada en 
aquests centres hauria de ser per un període màxim de 15 dies fins que pu-
guin passar a una a casa d'acollida, sovint aquest període es pot dilatar fins a 
3 mesos. Tot plegat representa una revictimització per a les dones. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar la xarxa de centres 
d'acollida d'urgència generant una xarxa per tot el territori d'acord amb els 
Ajuntaments. 

Palau del Parlament, 6 de maig de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Gemma Lienas 
Massot, diputades, GP PSC-Units 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de 
l'Agència Catalana de l'Habitatge a Tarragona 

250-00142/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 3940 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén 
Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució per la reparació immediata 
dels habitatges de l'Agència Catalana de l'Habitatge a Tarragona, per tal que 
sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Els habitatges propietat de l'ACH a Tarragona (o promoguts per l'agència i 
després venuts a particulars) a la zona del Barri de Camp Clar han patit greus 
desperfectes en els darrers anys. Alguns d'aquests desperfectes són conse-
qüència de connexions irregulars als subministraments bàsics. 

El 8 de març del 2020 l'edifici situat al n. 8 de la plaça de Santa Tecla va 
patir l'incendi del quadre elèctric a causa d'activitats il·lícites i els seus veïns 
i veïnes van haver de ser reallotjats en els moments més greus de la pandè-
mia de la Covid-19. Hores d'ara encara no s'ha procedit a la reparació total 
dels elements comuns afectats per l'incendi. 

Per altra banda, els edificis dels n. 15, 16, 17, 18 19 i 20 de la mateixa plaça 
es troben sense subministrament de gas des del novembre de 2020, a causa 
també de l'intent de connexió irregular a la canonada del gas, manipulant-la, 
amb l'evident risc per la seguretat que això comporta. 

A causa d'això, els veïns d'aquests edificis van haver de passar tot l'hivern 
sense gas, trobant-se sense calefacció, aigua calenta, ni gas per cuinar, cosa 
inconcebible en ple segle XXI. 

A més, les deu escales situades al carrer Riu Llobregat, bloc 2, i les vuit 
escales del Carrer Riu Llobregat, bloc 4, pateixen una situació d'abandona-
ment, amb evidents desperfectes de les zones comunitàries i un alt grau d'o-
cupació, així com diverses actuacions il·lícites per part dels ocupes. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Reparar, en el termini màxim d'un mes, el subministrament de gas als 
edificis n. 15, 16, 17, 18 19 i 20 de la Plaça de Santa Tecla del barri de Camp 
Clar de Tarragona. 
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2. Procedir a la neteja i reparació de la zona afectada per l'incendi del quadre 
elèctric de l'edifici situat al n. 8 de la Plaça de Santa Tecla del barri de Camp 
Clar de Tarragona. 

3. Que s'intensifiqui el control a la zona del barri de Camp Clar respecte de 
les ocupacions il·legals, especialment aquelles que comporten activitats 
il·lícites i generen conflictivitat veïnal, fent especial incís en els Blocs 2 i 4 
del carrer Riu Llobregat. 

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021 

Alicia Romero Llano, Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales Elías, dipu-
tats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 08.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'EN COMÚ PODEM (REG. 12585) 

Esmena 1 
GP d'En Comú Podem (1) 
De modificació del punt 3 

3. Que s'intensifiqui el control a Que es realitzi un diagnòstic de la zona del 
barri de Camp Clar respecte de les ocupacions il·legals, especialment aque-
lles que comporten activitats il·lícites i generen conflictivitat veïnal per po-
der tenir informació de quantes són de famílies vulnerables sense alternativa 
habitacional i poder estudiar la seva regularització amb informe favorable 
dels serveis socials i per poder determinar aquelles que comporten activitats 
il·lícites i generen conflictivitat veïnal fent especial incís en els Blocs 2 i 4 
del carrer Riu Llobregat. 
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt de 
trobada 

250-00148/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 3962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 
Sílvia Romero Galera, diputada, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá 
González, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre els serveis tècnics de punt 
de trobada, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

Els serveis tècnics de punt de trobada (STPT) són recursos gratuïts del Depar-
tament de Drets Socials que es presten en llocs neutrals i transitoris per atendre 
i protegir els menors en situacions de conflictivitat familiar, concretament en 
el compliment del règim de visites establert en situacions de separació o di-
vorci dels progenitors o en casos de tutela per part de l'Administració. 

Aquests serveis, regulats pel Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis 
tècnics de punt de trobada, es poden utilitzar per un temps màxim de 12 me-
sos, prorrogables a 18 mesos. Faciliten que la trobada dels infants amb el 
progenitor no custodi o amb altres familiars i el lliurament i la recollida dels 
infants tingui lloc en espais adequats i protegits. 

Els serveis tècnics de punt de trobada presten serveis d'estades o visites entre 
infants i familiars i es desenvolupen a les instal·lacions del punt de trobada, 
amb supervisió professional i sense possibilitat de sortir amb els menors fora 
del servei per un temps màxim de dues hores setmanals. També presten ser-
veis d'intercanvis o de lliurament i recollida dels infants a les dependències 
del punt de trobada, amb supervisió professional i sense permanència en el 
servei. 

El Jutjat o l'Administració determinen l'accés als serveis tècnics de punt de 
trobada, que sol·licita a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies l'assignació 
del servei tècnic de punt de trobada més pròxim al domicili dels infants. 

En l'actualitat, hi ha 23 serveis tècnics de punt de trobada en tot el territori de 
Catalunya: 16 a la demarcació de Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a les Terres de 
l'Ebre, 2 a la demarcació de Girona, 1 a la Catalunya Central i 1 a tota la 
demarcació de Lleida. 

L'Alt Pirineu i Aran no compta amb cap servei tècnic de punt de trobada. 
Aquest fet implica que el lliurament i recollida dels infants que es troben en 
situacions de conflictivitat familiar s'ha d'anar a fer a Lleida, per tant, infants 
i familiars residents a Vielha han de fer 164 km només per arribar al punt de 
trobada de Lleida, infants i familiars residents a Sort han de recórrer una 
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distància de 124 km; infants i familiars residents a la Seu d'Urgell, 129 km; 
infants i familiars residents a Tremp, 84 km. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Implantar serveis tècnics de punt de trobada a Vielha, Tremp i la Seu 
d'Urgell. 

2. Prioritzar les inversions necessàries durant l'any 2021 per fer viable la 
implantació de serveis tècnics de punt de trobada a Vielha, Tremp i la Seu 
d'Urgell. 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; 
Sílvia Romero Galera, Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, dipu-
tats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 12665 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 08.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 12665) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De supressió i addició del punt 1 

Tenir en compte, en la planificació sobre la millora dels Serveis tècnics de 
punt de trobada engegada pel Departament d'Igualtats i Feminismes, la 
major proximitat possible a les famílies com pot ser la implantació dels Im-
plantar serveis tècnics de punt de trobada a Vielha, Tremp i la Seu d'Urgell. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De supressió i addició del punt 2 

Acompanyar les mesures de millora dels serveis tècnics de punt de trobada 
de Prioritzar les inversions necessàries durant l'any 2021 per fer-les viables 
com podria ser el cas de la implantació de serveis tècnics de punt de trobada 
a Vielha, Tremp i la Seu d'Urgell. 
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