
CDS 
Comissió de Drets Socials 
Parlament de Catalunya 

Sessió 6. Dimecres, 22 de setembre de 2021. XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la 
consellera de Drets Socials sobre l'impacte de la cinquena onada de la pan-
dèmia de Covid-19 a les residències per a gent gran i les mesures previstes 
per a fer-hi front. Tram. 354-00033/13 Eva Parera i Escrichs, del Grup Mixt. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Drets Socials amb la 
consellera de Drets Socials sobre els nous protocols i mesures de protecció 
als centres residencials de gent gran. Tram. 354-00040/13 Jessica González 
Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 

3. Sol·licitud de compareixença de la cap de l'Àrea de Suport als Joves Tute-
lats i Extutelats davant la Comissió de Drets Socials perquè informi sobre la 
situació d'aquests joves i les actuacions del Departament en aquest sentit. 
Tram. 356-00134/13 Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

4. Sol·licitud de compareixença de Sergi Raventós Panyella, cap de l'Oficina 
del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal, davant la Comissió 
de Drets Socials perquè informi sobre aquest pla. Tram. 356-00190/13 Raúl 
Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença. 

5. Proposta de resolució sobre la reparació dels habitatges de l'Agència Catala-
na de l'Habitatge a Tarragona. Tram. 250-00142/13 Grup Parlamentari Socia-
listes 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 la bonificació del cent per cent de l'entrada de 
l'acompanyant d'una persona amb discapacitat. Tram. 250-00168/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 74, 30; esme-
nes: BOPC 110) 

7. Proposta de resolució sobre l'actualització de la informació referent als 
joves extutelats per la Generalitat. Tram. 250-00169/13 Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació (text presentat: BOPC 74, 32). 
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8. Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament de la Llei 13/2014, 
d'accessibilitat. Tram. 250-00170/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC ; esmenes: BOPC 110) 

9. Proposta de resolució sobre les residències de referència per a persones 
grans sordes. Tram. 250-00171/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC ; esmenes: BOPC 110) 
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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 la bonificació del cent per cent 
de l'entrada de l'acompanyant d'una persona amb discapacitat 

250-00168/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 6292 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, 
Rocio Garcia Pérez, 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 bonificació del 
100% de l'entrada a l'acompanyant d'una persona amb discapacitat, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, amb el text se-
güent:  

Exposició de motius 

L'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Constitució espanyola disposen que 
els poders públics han de promoure les condicions perquè la llibertat i la 
igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives, i 
han de facilitar la participació de totes les persones en la vida política, eco-
nòmica, cultural i social. Així mateix, l'Estatut estableix que els poders pú-
blics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les 
persones, especialment de les més vulnerables. 

L'article 166 de l'Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva 
en matèria de serveis socials, els quals, d'acord amb l'article 3 de la Llei 
12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, tenen com a finalitat assegurar 
el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida 
mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les neces-
sitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
Així mateix, al llarg de l'Estatut diversos preceptes atribueixen la competèn-
cia exclusiva a la Generalitat en matèries directament relacionades amb l'ac-
cessibilitat, com ara l'article 127, a la cultura. 

Tanmateix, la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, disposa al seu 
article 35 que les activitats culturals han de garantir les suficients condicions 
d'accessibilitat en la comunicació, progressivament, perquè les persones amb 
discapacitat física, sensorial o intel·lectual puguin gaudir-ne, comprendre'ls i 
participar-hi. L'article 35.2 insta a l'Administració a establir acords per a 
posar en pràctica plans d'accessibilitat en cadascun dels sectors culturals. 

La realitat, però, està lluny de garantir els drets a les persones amb discapaci-
tat pel que fa a una cultura accessible per a tothom. Tot i que cada vegada hi 
ha més equipaments adaptats per a persones amb discapacitat física, no és 
així pel que fa a persones amb altres tipus de discapacitat sensorial o in-
tel·lectual. Des del punt de vista legislatiu, quatre anys després de la seva 
aprovació, encara no s'ha desenvolupat el reglament de la Llei 13/2014, del 
30 d'octubre, d'accessibilitat, i tampoc s'ha portat a terme la implementació 
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de recursos tècnics en els equipaments culturals propietat o participats per la 
Generalitat de Catalunya. 

En aquest sentit, les persones amb discapacitat que volen gaudir d'un espec-
tacle cultural o d'una exposició necessiten de l'ajuda d'una altre persona, tant 
per garantir la seva mobilitat com per traduir o facilitar la informació de 
l'acte o instal·lació. 

Mitjançant l'ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, es va crear la targeta acre-
ditativa de la discapacitat. Un distintiu que pot demanar qualsevol persona 
amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Els/les titulars 
d'aquesta tarja disposen d'alguns descomptes en el preu d'accés a espectacles 
i equipaments culturals, però no així la persona acompanyant, que ha de 
pagar la totalitat de l'entrada. 

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. En el termini de 6 mesos des de l'aprovació d'aquesta proposta de resolu-
ció, bonificar el 100% de l'entrada als espais culturals que depenen de la 
Generalitat de Catalunya, a l'acompanyant d'una persona amb discapacitat 
que acrediti la seva condició mitjançant la presentació de la targeta acredita-
tiva de la discapacitat. 

2. Donar a conèixer aquesta nova bonificació a totes les persones beneficiàries 
de la targeta acreditativa de la discapacitat i també a través dels mitjans de 
comunicació públics. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt; 
Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 13867 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 13867) 

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

Continuar oferint les actuals bonificacions en l'entrada als espais culturals 
que depenen de la Generalitat de Catalunya, a l'acompanyant d'una persona 
amb discapacitat que acrediti la seva condició mitjançant la presentació de la 
targeta acreditativa de la discapacitat. 
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Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP d'Esquerra 
Republicana (2) 
De modificació del punt 2 

Donar a conèixer aquestes bonificacions existents a totes les persones bene-
ficiàries de la targeta acreditativa de la discapacitat i també a través dels 
mitjans de comunicació públics. 
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Punt 7 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'actualització de la informació 
referent als joves extutelats per la Generalitat 

250-00169/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 6293 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució per a l'actualització de la informació referent a joves extu-
telats de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Drets Socials, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Com tots els joves, a partir dels 18 anys, els menors tutelats per la Direcció 
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) comencen el seu 
procés d'autonomia. Per a ells no és un camí fàcil, ja que en la majoria dels 
casos no tenen cap entorn familiar a prop. 

L'Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la Generalitat els 
hi ajuda fins als 21 anys mitjançant suport tècnic i educatiu en els àmbits 
d'habitatge, inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic, 
amb l'objectiu que assoleixin una plena inserció social i laboral en una situa-
ció d'autonomia i emancipació. Aquesta unitat treballa amb joves atesos per 
la DGAIA i propers a assolir la majoria d'edat (de 16 a 18 anys) i també a 
joves majors de 18 anys i menors de 21, que han estat atesos per la DGAIA. 

Amb la voluntat de fer un seguiment acurat de l'evolució d'aquests joves 
extutelats per la DGAIA i amb el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir a 
una informació veraç i complerta per part de les seves institucions, el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Actualitzar la informació que actualment es publica al web de l'Àrea de 
Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), ja que no s'actualitza des del 
28 de novembre de 2018. 

2. Publicar al web, en el termini d'un mes des de l'aprovació d'aquesta pro-
posta de resolució, les memòries dels anys 2019 i 2020 de l'Àrea de Suport a 
Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), així com tots els documents i informa-
cions que siguin d'interés tant pel conjunt de la ciutadania com per als joves 
afectats/des. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'aprovació del reglament 
de la Llei 13/2014, d'accessibilitat 

250-00170/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 6294 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT 

Reg. 8204 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.07.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució per a l'aprovació del reglament de la Llei 13/2014, del 30 
d'octubre, d'accessibilitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Drets Socials, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, 
d'accessibilitat. Aquesta llei té com a objectius principals establir les condi-
cions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els 
mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació 
garanteixin l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les 
persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn; 
integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d'accessi-
bilitat, d'acord amb les directrius internacionals i estatals; i promoure la uti-
lització de productes de suport a l'accessibilitat que millorin la qualitat de 
vida de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció 
amb l'entorn. 

En la mateixa llei, la disposició final tercera indica que el Govern ha d'apro-
var, en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de la llei, el decret de 
desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per a 
complir les condicions d'accessibilitat. 

Hores d'ara, el reglament de la Llei d'Accessibilitat no està aprovat tot i ha-
ver passat dos anys del que estableix la disposició final tercera de la llei. 
Això implica que la llei no està desplegada i que existeix un incompliment 
legislatiu que està afectant a les 551.000 persones a Catalunya que tenen 
algun tipus de discapacitat, en tant que no s'estan respectant els seus drets i 
construïm una societat inclusiva en àmbits clau com l'educació, la salut, l'o-
cupació o la cultura. 

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (CO-
CARMI), principal moviment de defensa dels drets del col·lectiu a Catalu-
nya que agrupa gairebé 700 entitats socials, ha demanat l'aprovació immedi-
ata del Reglament que ha de desplegar la Llei d'Accessibilitat. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el 
Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, en el termini 
de tres mesos, des de l'aprovació d'aquesta proposta de resolució. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 13868 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 13868) 

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar el 
Reglament de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, en el termini 
de nou mesos, des de l'aprovació d'aquesta proposta de resolució. 
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les residències de referència 
per a persones grans sordes 

250-00171/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 6295 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.06.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que esta-
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre les residències de referència per a persones grans 
sordes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Drets Socials, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

A Catalunya hi ha més de 30.000 persones sordes. Una discapacitat, l'auditi-
va, ignorada sovint per gran part de la població atès que es tracta d'una «dis-
capacitat invisible». Aquesta invisibilitat provoca que no tinguem la suficient 
sensibilitat davant les barreres i els impediments relacionats amb la comuni-
cació d'aquest col·lectiu. Dins aquests impediments trobem accions quotidia-
nes que esdevenen grans problemes per a persones amb sordesa: la relació 
amb altres persones que no utilitzen el mateix codi lingüístic, el seguiment 
de la informació diària a través dels mitjans audiovisuals, espectacles cultu-
rals o activitats d'oci, dificultats en l'aprenentatge i la formació dels i les 
joves amb sordesa, o problemes en la seva inserció laboral, entre d'altres. 

La sordesa pot esdevenir una discapacitat que fomenti l'aïllament, més enca-
ra quan la persona encara la vellesa. Les dificultats de relació amb la comu-
nitat, amb la seva pròpia xarxa social s'incrementa quan les persones sordes 
fan ús dels recursos residencials a edats avançades. Una persona gran sorda a 
una residència per a la tercera edat tindrà moltes dificultats per comunicar-se 
amb la resta de residents, però també amb l'equip professional, el que impli-
ca una situació de clar desavantatge. 

Per tal d'avançar cap a una societat més inclusiva, on els drets de les perso-
nes amb discapacitat siguin plenament reconeguts, cal adaptar els recursos i 
serveis existents per a persones amb sordesa. A Catalunya existeix una única 
residència de referència per a persones sordes majors, el Centre Assistencial 
Geriàtric Benviure a Sant Boi de Llobregat. Els i les diferents residents amb 
sordesa compten amb personal amb coneixements bàsics en llengua de sig-
nes catalana que faciliten la comunicació amb els/les professionals i també 
amb la resta de residents, a la vegada que ofereix un nucli de relació entre 
persones sordes que comparteixen la llengua de signes per comunicar-se 
entre ells i elles. 

L'experiència positiva d'aquest tipus de pràctica caldria estendre-la a altres 
residencies del conjunt de territori català, per tal que les persones amb sorde-
sa puguin trobar, relativament a prop del seu domicili, residències de refe-
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rència. Aquesta demanda, a més, ha estat àmpliament reivindicada per la 
Federació de Persones Sordes a Catalunya (FESOCA). 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Considerar residències de referència per a persones sordes majors les resi-
dències públiques de Catalunya, dotant-les de personal especialitzat en geria-
tria amb coneixements de llengua de signes catalana suficients per tal de 
donar un servei especialitzat i de qualitat als seus residents amb discapacitat 
auditiva. 

2. Afavorir que les residències privades amb places concertades siguin con-
siderades residències de referència sempre que disposin dels professionals 
necessaris per atendre els residents amb discapacitat auditiva. 

3. Disposar, en el termini de 6 mesos des de l'aprovació d'aquesta proposta 
de resolució, de 4 noves residències públiques de referència a la província de 
Barcelona i 1 a cadascuna de les províncies de Catalunya. 

Palau del Parlament, 15 de juny de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu adjunt, GP 
PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 13869 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 16.09.2021 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI D'ES-
QUERRA REPUBLICANA (REG. 13869) 

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

1.a) Estudiar el nombre de persones residents a les residencies que s'expres-
sen en llenguatge de signes per tal de concretar les necessitats en aquest 
àmbit. 

1.b) Impulsar la formació dels professionals dels centres residencials propis 
per que puguin desenvolupar aquest servei als usuaris que ho necessitin. 
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