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i econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00790/12
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de l’atenció pública de la salut bucodental
202-00040/12

APROVACIÓ

Comissió de Salut, sessió 30, 15.09.2020, DSPC-C 555

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 15 de setembre de 2020, actuant 
en seu legislativa plena de conformitat amb l’acord del Ple del dia 24 de juliol de 
2020, ha debatut l’informe sobre la Proposició de llei del servei d’atenció pública a 
la salut bucodental i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya 
(tram. 202-00040/12).

Finalment, d’acord amb l’article 62.3 de l’Estatut d’autonomia i l’article 137.3 del 
Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, 
ha aprovat la llei següent:    

Llei de l’atenció pública de la salut bucodental

Preàmbul
La salut bucodental és una part integral i essencial de la salut, ja que afecta di-

rectament la qualitat de vida de les persones, tant per la seva relació amb funcions 
fisiològiques de gran importància com pel seu impacte psicosocial.

Actualment, la càrrega de les afeccions bucodentals, singularment la càries i la 
malaltia periodontal, és significativa, malgrat que la seva prevenció hagi estat extra-
ordinàriament efectiva. En aquest sentit, el Reial decret 1030/2006, del 15 de setem-
bre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut 
i el procediment per a la seva actualització, disposa en l’apartat 9 de l’annex II la 
cobertura de l’atenció de la salut bucodental, amb un contingut que tot i que se cir-
cumscriu a l’atenció dels processos aguts en persones adultes també inclou progra-
mes d’atenció bucodental destinats als infants, els quals han estat posats en pràctica 
des del començament dels anys noranta en algunes comunitats autònomes.

D’acord amb els fonaments d’integralitat que defineix l’article 46 de la Llei 
14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, i els principis informadors de concepció 
integral que estableix l’article 2 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sa-
nitària de Catalunya, la salut bucodental s’ha d’incloure en les prestacions gratuïtes 
del sistema nacional de salut, que, d’acord amb la cartera bàsica de serveis, ha d’in-
corporar les activitats necessàries per a garantir la salut.

El fet, però, que determinades prestacions de salut bucodental no estiguin inclo-
ses en la cartera de prestacions pública ha comportat una afectació en la salut buco-
dental amb un clar biaix de classe social, ja que sovint els serveis privats són inac-
cessibles per a la població amb privacions socioeconòmiques importants.

L’Enquesta de salut oral a Espanya del 2015 mostra una variació del 8,9% al 
17,9%, depenent del nivell socioeconòmic, pel que fa a la prevalença de les càries 
actives en els infants de dotze anys, amb dentició permanent, i una variació en les 
necessitats d’obturació complexa del 8,1% al 20,6% en els de sis, amb dentició tem-
poral. Pel que fa als adults, segons la mateixa enquesta, la prevalença de les càries 
actives varia del 31,5% al 50% segons el nivell socioeconòmic. L’Enquesta de salut 
de Catalunya del 2018 assenyala que el 59% de la població adulta feia un any o més 
que no utilitzava cap servei d’odontologia, i l’Enquesta de salut de Barcelona 2016-
2017 apunta que el 52% de les persones de classe social més afavorida sí que ho ha-
vien fet, davant el 28% de ciutadans de classe més desafavorida. Per tant, l’argument 
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econòmic té un pes rellevant en la falta d’utilització dels serveis odontològics. En 
aquest sentit, en l’Enquesta nacional de salut d’Espanya del 2017 el 12% de la po-
blació de Catalunya manifestava que no podia accedir a l’assistència bucodental per 
motius econòmics, i aquest percentatge s’incrementava sensiblement pel que fa a les 
classes socials amb menys recursos (22%), i també en les persones aturades (27%) o 
amb incapacitat laboral (24%).

No és solament, però, l’activitat assistencial el que influeix en la salut bucoden-
tal, sinó que les activitats de prevenció i promoció tenen també un alt impacte en 
la salut. Els estudis mostren que els hàbits de la població s’allunyen en general de 
les recomanacions sanitàries, però que són millors en les persones amb mares amb 
estudis universitaris. A tall d’exemple, l’Enquesta de salut de Catalunya del 2018 in-
dica respecte al fet que els infants s’haurien de raspallar les dents com a mínim dos 
cops al dia que hi ha una diferència de set punts aproximadament entre els que te-
nen mares amb estudis universitaris i els que les tenen amb estudis primaris, 57,1% 
i 49,9% en el cas dels nens i 65,9% i 58,6% en el de les nenes.

L’Organització Mundial de la Salut considera que les desigualtats en matèria de 
salut bucodental són injustes en les societats actuals, però també evitables, ja que es 
poden reduir amb intervencions de salut pública destinades a pal·liar els efectes dels 
factors de risc més comuns, per exemple fomentant una alimentació equilibrada, 
baixa en sucres i amb més ingesta de fruites i verdures, reduint el consum d’alcohol 
i tabac i promovent el raspallat de les dents; en definitiva, amb polítiques actives i 
programes específics de prevenció, promoció i atenció amb relació a la salut buco-
dental.

Així, doncs, la prevenció ha de tenir un paper prioritari en les polítiques amb 
relació a la salut bucodental, i ha de començar en l’etapa més precoç, entre els zero 
i els set anys, i considerar la relació evident entre la situació econòmica –nivell edu-
catiu, ocupació i ingressos– i la prevalença i el grau d’afectació de les malalties bu-
codentals.

Amb aquesta llei, Catalunya emprèn un camí per a capgirar aquesta realitat i as-
solir una política activa i integral de prevenció de les malalties bucodentals i de pro-
moció i atenció de la salut bucodental per a tota la població des dels serveis públics. 
La Llei planteja iniciar aquest camí prioritzant els grups de població amb necessitats 
socioeconòmiques especials i les persones de fins a catorze anys per mitjà del Pro-
grama d’atenció dental de Catalunya, i alhora estableix l’organització necessària per 
a vetllar per la seguretat i la qualitat dels serveis bucodentals.

La Llei consta de quatre capítols, cinc disposicions addicionals, una de transitò-
ria, una de derogatòria i tres de finals.

El capítol I, relatiu a les disposicions generals, regula l’objecte, les finalitats i 
l’àmbit d’aplicació de la Llei i defineix els conceptes assistencials en matèria de salut 
bucodental. Així mateix, estableix l’impuls de polítiques preventives interdeparta-
mentals de salut pública per a promoure la salut bucodental.

El capítol II determina la població que cobreix i els serveis que inclou el Progra-
ma d’atenció dental de Catalunya, i prioritza l’atenció primària com a responsable 
de l’atenció de la salut bucodental.

El capítol III tracta del seguiment de la salut bucodental i de la pràctica odonto-
lògica, i articula sistemes d’informació que han d’incorporar les dades referents a la 
salut bucodental, fer-ne el seguiment i integrar-les en el sistema general d’informa-
ció sanitària de Catalunya.

El capítol IV crea l’Oficina de Salut Bucodental com a òrgan responsable de 
vetllar per l’aplicació del Programa d’atenció dental de Catalunya, de coordinar-lo 
i d’avaluar-lo. Així mateix, disposa que una comissió assessora ha d’actuar com a 
òrgan consultiu de l’Oficina.

A l’últim, les disposicions addicionals regulen les mesures per a l’aplicació, la 
difusió i l’avaluació de la Llei; la transitòria, la cobertura de l’atenció pública de 
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la salut bucodental fins que no entri en vigor la normativa que desenvolupi el Pro-
grama d’atenció dental de Catalunya, i les finals, el desenvolupament normatiu i 
l’entrada en vigor de la Llei.

El Parlament de Catalunya aprova aquesta llei en virtut de les competències que 
li atribueix l’article 162 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a fi de complir el 
mandat de l’article 4 i garantir el dret de totes les persones que estableix l’article 23 
«a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat 
pública, en els termes que estableixen les lleis», i també en virtut de la lletra i de l’ar-
ticle 8 de la Llei 15/1990, que disposa la «promoció, protecció i millora de la salut 
bucodental, fent especial èmfasi en els aspectes preventius, tot incorporant progres-
sivament les prestacions assistencials fonamentals».

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és la regulació de totes les activitats relacionades amb 

la salut bucodental, per a prevenir les malalties bucodentals, protegir i promoure la 
salut bucodental, garantir la seguretat i la qualitat de l’atenció de la salut bucoden-
tal i reorganitzar i promoure l’accés equitatiu, tant territorial com social, als serveis 
d’atenció de la salut bucodental del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya a fi d’incorporar progressivament totes les prestacions assistencials bàsi-
ques de la salut bucodental a la cartera pública de serveis.

Article 2. Finalitats
Les finalitats d’aquesta llei són: 
a) Establir una política activa de prevenció i promoció amb relació a la salut bu-

codental i integrar-la en les activitats de promoció de la salut amb mitjans i mecanis-
mes d’educació sanitària, a fi de reduir la mortalitat i la morbiditat de les malalties 
bucodentals, especialment en la infància, l’impacte d’aquestes malalties en la salut 
general i en el desenvolupament psicosocial de les persones i les desigualtats entre 
la població en salut bucodental. La salut bucodental ha de formar part dels plans de 
salut de la Generalitat.

b) Reforçar els sistemes de vigilància epidemiològica i d’informació que perme-
ten conèixer les activitats relacionades amb la salut bucodental, tant públiques com 
privades, de manera que sigui possible elaborar, aplicar i avaluar polítiques i orien-
tar l’exercici de l’autoritat sanitària en aquest àmbit.

c) Crear el Programa d’atenció dental de Catalunya.
d) Ampliar progressivament la cartera pública de serveis d’atenció bucodental, 

incorporant-hi les prestacions i els serveis inclosos en el Programa d’atenció dental 
de Catalunya i fent destinatàries del Programa en primer lloc les persones vulnera-
bilitzades d’acord amb l’article 7.

e) Reordenar els serveis de salut bucodental del sistema sanitari integral d’utilit-
zació pública de Catalunya i revisar-ne els protocols d’actuació per a respondre efi-
caçment a la resta d’objectius que estableix i a les necessitats de la població, a fi d’as-
solir un sistema que garanteixi una atenció universal pública, gratuïta i equitativa 
socialment i territorialment pel que fa a les prestacions bàsiques de salut bucodental.

Article 3. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica a: 
a) Els usuaris dels serveis de salut.
b) Els professionals de l’atenció de la salut bucodental i la resta de treballadors 

que exerceixen en aquest àmbit.
c) Les clíniques, els laboratoris, els establiments, les entitats asseguradores, les 

empreses i les indústries de l’àmbit de la salut bucodental que exerceixen llur acti-
vitat a Catalunya.
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Article 4. Principis informadors i d’actuació 
1. Els principis informadors d’aquesta llei són: 
a) La consideració de la salut bucodental com a part integral de la salut de les 

persones.
b) La progressivitat en l’assoliment d’una atenció de la salut bucodental univer-

sal, equitativa i gratuïta.
c) La garantia de la qualitat i la seguretat de l’atenció bucodental, tant en l’àmbit 

públic com en el privat.
d) L’assumpció de la prevenció de les malalties bucodentals i de la promoció de 

la salut bucodental com a eixos fonamentals de la promoció de la salut general.
e) La garantia de l’equitat en l’atenció de la salut bucodental, independentment 

del municipi de Catalunya on els usuaris estiguin empadronats.
2. Els principis d’actuació d’aquesta llei són: 
a) La planificació de les activitats i els recursos necessaris per a aconseguir-ne 

els objectius, prioritàriament per mitjà dels centres d’atenció primària i comunitària.
b) L’avaluació de les actuacions sanitàries en l’àmbit de la salut bucodental.
c) El control de les activitats i les instal·lacions públiques i privades relacionades 

amb la salut bucodental per a garantir la seguretat, la qualitat, les bones pràctiques 
i els drets de la població en aquest àmbit.

Article 5. Promoció de la salut bucodental 
1. La millora de la salut bucodental ha d’ésser un objectiu de les polítiques de 

promoció de la salut i s’ha de tenir en compte a l’hora de dur a terme actuacions de 
prevenció de factors de risc comuns entre les malalties bucodentals i d’altres.

2. El Govern, per mitjà de l’acció concertada entre l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, l’Oficina de Salut Bucodental, els serveis assistencials, els ens locals i 
els departaments participants en el Pla interdepartamental i intersectorial de salut 
pública, ha de garantir els recursos necessaris per a impulsar, sobre la base de la 
millor evidència científica, les actuacions pertinents de prevenció i promoció amb 
relació a la salut bucodental, que poden incloure aspectes com l’educació sanitària, 
les actuacions preventives en entorns escolars i comunitaris, i les regulacions sobre 
la publicitat i la disponibilitat d’aliments cariògens.

3. Els departaments competents en matèria de salut i d’educació han d’adoptar 
les mesures necessàries per a implantar i seguir als centres escolars les actuacions 
del Programa d’atenció dental de Catalunya que es defineixen en el marc dels pro-
grames d’educació en salut.

Capítol II. Programa d’atenció dental de Catalunya

Article 6. Creació i objecte del Programa d’atenció dental de Catalunya 
Es crea el Programa d’atenció dental de Catalunya, que integra les actuacions 

que el departament competent en matèria de salut duu a terme en el camp de la salut 
bucodental i ha de fer efectiu l’accés a la salut bucodental amb mesures de preven-
ció, detecció, atenció i promoció en els àmbits que aquesta llei estableix.

Article 7. Destinataris del Programa d’atenció dental de Catalunya
Els destinataris del Programa d’atenció dental de Catalunya són: 
a) Les persones de fins a catorze anys.
b) Les persones en situació de vulnerabilitat social o en risc d’exclusió social, 

d’acord amb el que sigui establert per reglament. En tot cas, tenen aquesta conside-
ració: 

1r. Els titulars o beneficiaris de la renda garantida de ciutadania.
2n. Els infants i adolescents tutelats per l’òrgan competent en matèria d’atenció 

de la infància i l’adolescència.
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3r. Els infants i adolescents en centres educatius o terapèutics dependents del de-
partament competent en matèria d’execució penal i justícia juvenil.

4t. Les persones amb una renda familiar anual bruta igual o inferior a 1,3 vega-
des l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya.

5è. Les persones amb una vulnerabilitat social acreditada amb un informe espe-
cífic dels treballadors socials.

c) Les persones amb unes condicions de salut que comporten un risc per a llur 
salut bucodental, d’acord amb el que sigui establert per reglament.

d) La resta de la població, a què s’aplicarà progressivament d’acord amb els ter-
mes que estableix la disposició addicional primera.

Article 8. Persones amb diversitat funcional
Els protocols han d’establir les disposicions especials per a tractar específica-

ment, amb les infraestructures i els professionals adequats, cadascun dels casos de 
les persones amb una diversitat funcional física o psíquica que incideix en llur salut 
bucodental o en el tractament de llurs malalties bucodentals.

Article 9. Serveis inclosos en el Programa d’atenció dental de Catalunya
El Programa d’atenció dental de Catalunya ha d’incloure els serveis previstos en 

la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut vigent en cada moment i 
els complementaris que, d’acord amb el procediment establert, es puguin introduir 
amb càrrec als fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, sempre tenint en 
compte les evidències científiques i com a mínim en els àmbits següents: 

a) Les revisions periòdiques pertinents per a prevenir i diagnosticar les malalties 
dentals i promoure la salut dental, i el seguiment dels casos quan els professionals 
ho aconsellin per a assegurar l’evolució clínica correcta de la salut dental.

b) El tractament dels processos odontològics aguts, en concret dels processos 
infecciosos o inflamatoris que afecten l’àrea bucodental, dels traumatismes ossiden-
tals, de les ferides i lesions de la mucosa oral i de la patologia aguda de l’articulació 
temporomandibular.

c) Les higienes dentals, les tartrectomies i les profilaxis periodontals.
d) Els tractaments conservadors i pulpars de les dents afectades per la càries o 

la malaltia periodontal.
e) Els procediments preventius, diagnòstics i terapèutics pertinents en el marc de 

les malalties de la dentició temporal amb repercussió severa en la permanent.

Article 10. Provisió dels serveis inclosos en el Programa d’atenció 
dental de Catalunya
1. Els serveis que estableix l’article 9 han d’ésser prestats pels professionals com-

petents per a cada tipus d’actuació –infermers, pediatres, professionals de la medi-
cina familiar i comunitària, higienistes, odontòlegs i estomatòlegs–, prioritàriament 
dels equips d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització pública de 
Catalunya, tret que l’equip determini un tractament que s’ha de dur a terme en un 
altre nivell assistencial.

2. Cada usuari del Programa d’atenció dental de Catalunya ha de disposar d’un 
equip de salut bucodental de referència en l’atenció primària.

3. El departament competent en matèria de salut ha d’establir els requisits per a 
la seguretat, la qualitat, el bon servei i l’accessibilitat amb relació als serveis inclo-
sos en el Programa d’atenció dental de Catalunya.

Article 11. Planificació professional
1. El departament competent en matèria de salut ha de proveir el sistema sanita-

ri, especialment l’atenció primària, del nombre adequat de professionals amb com-
petències acreditades en l’àmbit de l’atenció i la promoció de la salut bucodental, i 
també del nombre adequat de professionals de suport i dels recursos materials ne-
cessaris.
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2. El departament competent en matèria de salut ha de fer estimacions periòdi-
ques del nombre de professionals necessaris per a prestar els serveis que preveu el 
Programa d’atenció dental de Catalunya i aplicar-lo progressivament, i, d’acord amb 
aquestes estimacions, ha de comunicar, quan escaigui, a les entitats proveïdores del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya la necessitat d’aprovar 
una convocatòria per a cobrir les places que es requereixen tant de nous professio-
nals amb competències acreditades en l’àmbit de la promoció i l’atenció de la salut 
bucodental com de professionals de suport.

Capítol III. Seguiment de la salut bucodental i de la pràctica 
odontològica

Article 12. Recollida d’informació i coordinació assistencial 
1. El departament competent en matèria de salut, a fi de planificar adequadament 

els serveis, ha de recollir la informació pertinent sobre la salut bucodental en l’En-
questa de salut de Catalunya contínua, i ha de fer i publicar cada cinc anys, segons 
la metodologia de l’Organització Mundial de la Salut, una enquesta epidemiològica 
específica per a conèixer l’estat de la salut bucodental dels infants i els adults, llurs 
necessitats de tractament i l’impacte d’aquesta llei i de les polítiques públiques en llur 
salut bucodental. Les dades i els indicadors sobre l’activitat, la qualitat, l’accessibi-
litat, l’equitat i l’eficiència amb relació a l’atenció de la salut bucodental s’han d’in-
cloure en els informes de salut de la població, en les memòries i en les estadístiques 
relatives als recursos sanitaris materials i humans, tant públics com privats.

2. El departament competent en matèria de salut ha de proveir els espais de co-
ordinació i gestió de les polítiques sanitàries, especialment de l’atenció primària, de 
les persones i els elements necessaris d’acord amb les dades i els indicadors perquè 
desenvolupin, executin i segueixin adequadament els serveis d’atenció bucodental 
que estableix aquesta llei.

3. Els serveis assistencials han d’indicar en les històries clíniques dels usuaris els 
diagnòstics de llurs afeccions i les tècniques i els procediments emprats per a trac-
tar-les, a fi de facilitar la integració de la informació sobre llur salut bucodental a la 
relativa a llur salut general.

4. Els serveis privats d’atenció de la salut bucodental han de poder comunicar  
a l’Oficina de Salut Bucodental o a qualsevol altre òrgan competent la informació a 
què fa referència l’apartat 3, degudament anonimitzada, especialment la dels usua-
ris que tenen dret als serveis públics que preveu el Programa d’atenció dental de 
Catalunya.

Article 13. Seguiment de la pràctica odontològica
1. El departament competent en matèria de salut, amb la col·laboració dels col·le-

gis professionals i les societats científiques, ha de revisar i redefinir periòdicament 
els protocols d’actuació i els objectius dels serveis bucodentals, i establir els que si-
guin necessaris per a complementar-los.

2. El Govern ha de complementar el registre de centres en què consten les clí-
niques i els centres autoritzats de serveis bucodentals, que hi han de constar amb, 
almenys, les dades següents: 

a) La identificació dels propietaris.
b) El nom, la qualificació professional i el número de col·legiat dels estomatòlegs, 

els odontòlegs, els higienistes dentals i els auxiliars.
c) El nom i les dades de la titulació del professional responsable.
d) El número de registre sanitari i el de llicència sanitària.
e) Les sancions fermes que els han estat imposades per denúncies o inspeccions 

d’ofici.
3. La base de dades a què fa referència l’apartat 2 ha d’ésser d’accés públic per 

Internet, sempre d’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, 
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i ha d’oferir informació pràctica, contactes i enllaços amb relació als drets i deures 
dels usuaris dels serveis bucodentals i a les vies per a denunciar incidències en un 
servei o males praxis.

4. El departament competent en matèria de salut ha d’elaborar programes d’ins-
pecció i control dels centres privats d’atenció bucodental per a garantir-hi la qua-
litat i la seguretat en l’atenció dels drets de l’àmbit de la salut que estableix la Llei 
15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. Aquests programes hau-
ran de preveure almenys els aspectes següents: 

a) La regulació de la publicitat.
b) Els mecanismes de lluita contra el frau.

Capítol IV. Oficina de Salut Bucodental

Article 14. Creació i regulació de l’Oficina de Salut Bucodental
1. El departament competent en matèria de salut ha de crear l’Oficina de Salut 

Bucodental.
2. L’Oficina de Salut Bucodental s’ha d’integrar orgànicament al departament 

competent en matèria de salut, i el seu cap ha d’ésser nomenat pel conseller del de-
partament.

3. L’Oficina de Salut Bucodental ha de disposar d’una comissió assessora, forma-
da per odontòlegs, higienistes i professionals anàlegs dels serveis de salut bucoden-
tal, per cirurgians maxil·lofacials del Servei Català de la Salut i per professionals de 
la medicina, la infermeria, la salut pública, la inspecció sanitària, el treball social, 
l’educació i les entitats socials. La composició i les funcions de la comissió s’han 
d’establir per reglament.

Article 15. Funcions de l’Oficina de Salut Bucodental
Les funcions de l’Oficina de Salut Bucodental són: 
a) Vetllar per l’aplicació efectiva i correcta del Programa d’atenció dental de Ca-

talunya, d’acord amb els principis d’equitat i universalització.
b) Planificar i avaluar els serveis de prevenció i atenció en l’àmbit de la salut bu-

codental del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, la resta de 
serveis de salut bucodental i els protocols d’actuació del Programa d’atenció dental 
de Catalunya.

c) Establir sistemes per a avaluar l’aplicació del Programa d’atenció dental de 
Catalunya, introduint indicadors específics conjuntament amb l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, a fi de determinar el grau d’assoliment dels seus objectius.

d) Avaluar els resultats i les conclusions dels estudis fets per a valorar el grau 
d’assoliment dels objectius del Programa d’atenció dental de Catalunya, d’acord amb 
els criteris establerts per a aplicar-lo progressivament.

e) Fer el seguiment de l’atenció de la salut bucodental dels grups de població 
amb necessitats sanitàries o socials especials, definits d’acord amb els criteris sa-
nitaris i econòmics que el departament competent en matèria de salut ha d’establir 
per reglament, i introduir pautes de col·laboració i coordinació amb el departament 
competent en matèria d’afers socials i amb els serveis municipals d’assistència social 
per a valorar l’efectivitat de l’aplicació del Programa d’atenció dental de Catalunya i 
esmenar les deficiències estructurals derivades de la seva execució.

f) Establir una coordinació amb el departament competent en matèria de salut i, 
com a responsables de les llicències d’activitat, amb els ajuntaments per a fer efec-
tiu el seguiment de les instal·lacions i les activitats relacionades amb la salut buco-
dental quan detecti l’incompliment d’algun criteri del Programa d’atenció dental de 
Catalunya.

g) Col·laborar amb l’Agència Catalana del Consum per a garantir els drets dels 
consumidors amb relació a l’atenció de la salut bucodental i informar l’Agència quan 
detecti en l’atenció privada publicitat sospitosa de no ajustar-se a la veritat.
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h) Vetllar, en coordinació amb el departament competent en matèria de salut, 
pels drets de la població amb relació a l’atenció de la salut bucodental prestada en el 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i en les clíniques odon-
tològiques privades.

Disposicions addicionals

Primera. Progressivitat en l’aplicació del Programa d’atenció dental de 
Catalunya
El Programa d’atenció dental de Catalunya s’ha d’aplicar a la població a què fan 

referència les lletres a, b i c de l’article 7 en el termini de cinc anys des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei. Transcorreguts aquests cinc anys, s’ha de planificar l’aplica-
ció del Programa a la resta de la població fins a assolir una atenció bàsica de la salut 
bucodental pública, universal, equitativa i gratuïta. Aquesta fase fins a la universa-
litat de l’atenció de la salut bucodental s’ha d’iniciar garantint com a mínim que els 
serveis que estableix l’article 9 es presten a les persones que ja han estat usuàries del 
Programa durant la fase inicial de l’aplicació. El departament competent en matèria 
de salut pot accelerar l’aplicació progressiva del Programa d’acord amb la seva evo-
lució i la dotació pressupostària.

Segona. Transitorietat de l’Oficina de Salut Bucodental 
L’Oficina de Salut Bucodental té caràcter transitori fins a la finalització de l’apli-

cació progressiva del Programa d’atenció dental de Catalunya.

Tercera. Avaluació de la Llei
El departament competent en matèria de salut ha d’elaborar i publicar en el ter-

mini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei un informe sobre el seu grau 
d’aplicació i el seu impacte tant en l’organització del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya com en l’atenció de la salut bucodental. Aquest in-
forme ha de desglossar el pressupost per a l’aplicació de la Llei, i concretament el 
destinat a actuacions preventives, i s’ha d’actualitzar bianualment per a avaluar-ne 
l’aplicació i els efectes amb regularitat.

Quarta. Difusió de la Llei
El departament competent en matèria de salut, en coordinació amb els compe-

tents en matèria d’educació i d’afers socials, ha d’habilitar els mecanismes adequats 
per a donar la màxima difusió a aquesta llei entre els professionals dels sectors sa-
nitari, social i educatiu i la resta de la població.

Cinquena. Tractaments protètics restauradors de la funció oral
El Govern, a proposta del departament competent en matèria de salut, en el 

moment que sigui viable pressupostàriament ha d’incloure en els pressupostos de 
l’exercici corresponent la dotació necessària per a ampliar els serveis del Programa 
d’atenció dental de Catalunya perquè hi siguin previstos els tractaments protètics 
restauradors de la funció oral.

Disposició transitòria. Serveis del Programa d’atenció dental de 
Catalunya 
El Programa d’atenció dental de Catalunya, fins que no entri en vigor la normati-

va que el desenvolupi, preveu per a les persones de fins a catorze anys els serveis que 
inclou el programa «Infància amb salut» en matèria de salut bucodental, i per a les 
persones a qui fan referència les lletres b i c de l’article 7, el que disposa amb relació 
a la cartera bàsica de salut bucodental el Reial decret 1030/2006, del 15 de setem-
bre, pel qual s’estableix la cartera de serveis comuns del sistema nacional de salut i 
el procediment per a la seva actualització.
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Disposició derogatòria
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposen a aques-

ta llei.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari
El Govern ha d’aprovar en el termini d’un any les disposicions necessàries per a 

desplegar i aplicar aquesta llei.

Segona. Preceptes que comporten despeses
Els preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Ge-

neralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 
corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020 
El secretari de la Comissió en funcions, David Bertran Roman; el vicepresident 

de la Comissió en funcions de president, Xavier Quinquillà Durich

1.10. Acords i resolucions

Resolució 922/XII del Parlament de Catalunya, sobre la realització 
d’una enquesta sobre el teletreball durant l’emergència sanitària 
provocada per la Covid-19
250-01250/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 30, 23.09.2020, DSPC-C 560

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 23 
de setembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la realitza-
ció d’una enquesta sobre el teletreball durant l’emergència sanitària per la Covid-19 
(tram. 250-01250/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a encarregar, per mitjà del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies, la realització d’una enquesta adreçada als 
diversos sectors de l’àmbit laboral de Catalunya en què les empreses hagin adoptat el 
teletreball durant el període d’emergència sanitària provocada per la Covid-19, amb 
la finalitat de recollir les mesures materials i els recursos que cadascuna d’aquestes 
empreses han adoptat per a facilitar el teletreball de llurs treballadors.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 923/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impacte de la 
Covid-19 a les residències per a gent gran
250-01263/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 30, 23.09.2020, DSPC-C 560

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia  
23 de setembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’impac-
te de la Covid-19 a les residències per a gent gran (tram. 250-01263/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
71863).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Encarregar una avaluació independent de l’impacte de la pandèmia a les resi-

dències i els serveis centrals, amb l’objectiu de millorar el model i adoptar mesures 
per a minimitzar futures emergències i dirimir responsabilitats.

b) Elaborar un informe sobre el desenvolupament i l’impacte de la crisi de la 
Covid-19, en el període comprès entre el 13 de març i el 8 d’abril, a les residències 
per a gent gran del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé

Resolució 924/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’actualització 
del Pla de desescalada per a les residències per a gent gran
250-01274/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 30, 23.09.2020, DSPC-C 560

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 23 
de setembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla d’actuació per a les residències de gent gran (tram. 250-01274/12), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71864).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: a) Actualitzar el Pla de desescalada 

aprovat pel Comitè Tècnic del Pla Procicat per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc perquè tingui en compte: 

1r. Els diversos tipus de centres.
2n. L’existència d’espais exteriors propis i l’aprofitament d’aquests espais com 

una mesura d’autoprotecció dins l’immoble.
3r. L’adaptació i la modificació de les mesures segons l’evolució de la situació en 

diversos centres.
4t. La situació epidemiològica i les dades de transmissió comunitària de la loca-

litat on hi ha la residència.
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b) Observar en tot moment els elements clau que han de guiar la preservació de 
les mesures de seguretat, per a recuperar la normalitat convivencial i les activitats 
dels centres residencials. Aquests elements clau inclouen: 

1r. Fer obligatòries les mesures de protecció entre el resident i el visitant.
2n. Controlar la temperatura dels visitants a l’entrada del centre.
3r. Establir recorreguts nets, completament higienitzats i desinfectats, i àrees 

netes dedicades a les visites i possibilitar les visites en espais exteriors, si n’hi ha.
4t. Tenir en compte la situació epidemiològica i les dades de transmissió comu-

nitària de la localitat on hi ha la residència.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé

Resolució 925/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de 
l’aprovació de plans sectorials de prevenció davant la Covid-19
250-01291/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 30, 23.09.2020, DSPC-C 560

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 23 
de setembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la revisió 
i actualització dels protocols d’actuació en el pla de desconfinament (tram. 250-
01291/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà 
(reg. 71861).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar amb rapidesa l’aprovació de plans sectorials, tal com estableix la Re-

solució SLT/1429/2020, del 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de 
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de 
la infecció per SARS-CoV-2, en la qual es fixen noves mesures d’autoprotecció per 
als ciutadans.

b) Promoure la divulgació i el coneixement dels plans sectorials entre tots els 
sectors, i també de les campanyes com la «Covid free» que atorguin algun distintiu 
a comerços, empreses i negocis que compleixin tots els estàndards protocol·litzats.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé
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Resolució 926/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació d’un 
pla d’ajuts en l’àmbit laboral i familiar davant la crisi provocada per la 
Covid-19
250-01309/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 30, 23.09.2020, DSPC-C 560

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 23 
de setembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació 
d’un pla d’ajuts en l’àmbit laboral i familiar davant la crisi provocada per la Covid-19 
(tram. 250-01309/12), presentada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71866).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en el termini d’un mes, un 

pla d’ajudes econòmiques i assistencials per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària 
de la Covid-19 en l’àmbit laboral i familiar. Aquest pla ha de contenir, com a mínim: 

a) Prestacions econòmiques per a garantir que els treballadors afectats per un 
expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o en situació de desocupació, 
que encara no han percebut cap remuneració o que no poden rebre cap prestació, 
tinguin un mínim ingrés vital.

b) Un pla de xoc per a fer front a l’emergència social que faci possible la concilia-
ció familiar i laboral de les famílies amb fills menors de catorze anys o amb perso-
nes dependents a càrrec, posant atenció en les famílies més vulnerables o amb més 
dificultat per a conciliar, com ara les famílies nombroses o monoparentals.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé

Resolució 927/XII del Parlament de Catalunya, sobre la garantia 
residencial per a les persones sense llar
250-01317/12

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, sessió 30, 23.09.2020, DSPC-C 560

La Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 23 
de setembre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elabora-
ció d’un pla urgent de garantia residencial per als sensesostre (tram. 250-01317/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 71867).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer una trobada integral a les principals ciutats de Catalunya de totes les 

persones que no tinguin habitatge, seguint la metodologia)que utilitza la Federa-
ció Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones sense Llar 
(FEANTSA), en coordinació amb les entitats especialitzades de la societat civil i 
les administracions locals, i fer una enquesta als serveis socials municipals i co-
marcals sobre el nombre de persones i famílies que viuen en un habitatge insegur 
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o inadequat, d’acord amb la tipologia Ethos, impulsada per la FEANTSA. Tant la 
trobada com l’enquesta s’han d’actualitzar cada dos anys.

b) Reforçar el model Housing First a tot Catalunya per a oferir un habitatge esta-
ble a les persones que viuen al carrer.

c) Impulsar el model Housing Led a tot Catalunya per a oferir un habitatge es-
table a usuaris d’algun dels centres d’allotjament que, per llur situació personal, pu-
guin adquirir un cert grau d’autonomia o independència.

d) Revisar i reforçar els mecanismes de detecció i de prevenció, millorant la co-
ordinació dels diversos actors que hi intervenen, per a abordar els processos d’ex-
clusió i evitar que les persones vulnerables acabin en una situació de sensellarisme.

e) Reforçar els equips d’intervenció professional al carrer, tant per a atendre 
l’emergència social com per a fer un seguiment continuat de les persones que no 
accedeixen als recursos existents i facilitar-los l’accés a l’atenció a la salut mental.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2020
El secretari de la Comissió, Martí Pachamé Barrera; la presidenta de la Comissió, 

Montserrat Fornells i Solé
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els 
treballadors del sector públic català
202-00079/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; SP PPC; GP JxCat (reg. 78498; 78544; 78642).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2020; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 78798; 78877).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures per a 
implantar el teletreball
250-01411/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 76716 i 78497 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 76716 I 78497)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

1. Fomentar, oferir que les empreses ofereixin les eines i els medis necessaris, 
instal·lacions i recursos reals per a teletreballar.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i refosa dels punts 3 i 4

3. Instar el Govern de la Generalitat que insti el Ministeri de Treball, Migracions 
i Economia Social a regular els mecanismes que permeti garantir els drets de con-
ciliació i el dret de descans i prevenció de riscos laborals en l’àmbit del teletreball.
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Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents
250-01419/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78280 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 05.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 78280)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió 

1. Garantir mitjançant el Pla de reactivació econòmica i construcció social ela-
borat per fer front a la crisi social i econòmica derivada de la Covid-19 el desplega-
ment de la línia específica en relació a la salut mental de infants i adolescents i que 
aquesta sigui transversal a les diferents àrees d’actuació.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició 

2. Desplegar el pla de reactivació econòmica i construcció social, fent efectiva 
la intervenció sobre les situacions de risc detectades que estan afectant a infants i 
adolescents, i impulsant les mesures específiques adreçades als qui estan en situa-
ció de vulnerabilitat per circumstàncies adverses i factors externs, especialment les 
derivades de situacions que s’han produït durant les setmanes de confinament i que 
necessiten ser abordades amb urgència.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i addició 

3. Reforçar el sistema de salut mental públic dotant els Centres de Salut Mental 
Infantil i Juvenil (CSMIJ) dels mitjans necessaris que els permetin fer front a les si-
tuacions provocades o agreujades per l’emergència sanitària sobrevinguda i a qual-
sevol necessitat que vagi més enllà de les generades per la Covid-19.

Proposta de resolució sobre l’impuls del comerç emblemàtic
250-01422/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78187 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 78187)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Dissenyar un programa específic pels establiments centenaris de Catalunya, 
per tal d’identificar-los, posicionar-los, donar-los visibilitat i donar prestigi a la 
seva trajectòria.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Promoure línies d’ajuts destinades a les empreses de comerç per tal d’afavo-
rir la seva continuïtat i garantir la seva activitat, entre altres actuacions de suport.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Impulsar una campanya publicitària per reactivar l’activitat comercial, davant 
els efectes causats per la pandèmia de la Covid.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Donar suport a polítiques públiques o privades amb l’objectiu de fomentar el 
relleu generacional i evitar el tancament de comerços.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i el suport a la cultura 
flamenca
250-01431/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 78286 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 01.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 78286)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat que en el marc de 
les accions i campanyes a favor de la represa de l’hàbit i del consum cultural arran 
de la covid, es faci promoció i difusió de tot tipus d’arts en viu i de música, inclòs 
el flamenc.

Proposta de resolució sobre la dona al món rural
250-01450/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78645).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el pla de rescat de les llars d’infants
250-01451/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78646).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de mesures que no permetin 
falsejar la història
250-01452/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78647).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la 
Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la 
malaltia
250-01453/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78648).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a donar 
visibilitat a les dones sordes i a llur problemàtica davant la violència 
de gènere
250-01454/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78649).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures urgents davant 
l’increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a 
les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19
250-01455/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78650).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pla d’autoprotecció del Complex 
Educatiu Tarragona - Antiga Universitat Laboral
250-01456/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78652).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estabilització de la figura dels tècnics 
especialistes en educació infantil
250-01457/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78500; 78651).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el traspàs complet de les polítiques 
d’ocupació
250-01458/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78501; 78653).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre una automoció sostenible
250-01459/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78502; 78654).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’escletxa digital a la universitat
250-01460/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78503; 78655).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement dels professionals de 
la narració oral com a col·lectiu dins les arts escèniques
250-01461/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78504; 78656).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
habitual a Televisió de Catalunya
250-01463/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78657).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels llocs de treball de 
l’empresa Comdata
250-01464/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78505; 78658).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació d’un pla de xoc per a 
atendre les addiccions amb substàncies o comportamentals en els 
joves
250-01465/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78659).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures destinades a les 
dones autònomes en l’etapa posterior a la pandèmia
250-01467/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78660).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla nacional del llibre i la lectura
250-01468/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78506; 78661).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la situació dels pacients amb malaltia 
pulmonar obstructiva crònica durant la pandèmia de la Covid-19
250-01469/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78507; 78662).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la independència 
política de TV3 davant de les ingerències del Govern
250-01470/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78663).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures relatives al sector 
de l’esport en temps de pandèmia
250-01471/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78664).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les visites de menors a llurs mares als 
centres penitenciaris
250-01472/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78665).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la tasca de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes
250-01473/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78508; 78666).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat als autocars escolars
250-01474/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78509; 78667).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat dels infants als autocars 
escolars
250-01475/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78510; 78668).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic 
d’inspeccions del sector agroalimentari
250-01476/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78511; 78669).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la sisena hora als centres educatius 
públics d’alta complexitat
250-01477/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78512; 78670).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de consens en el tancament 
d’un tram del raval de Santa Anna de Reus
250-01478/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78671).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció del professorat davant 
possibles contagis de Covid-19 als centres escolars
250-01479/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78672).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de professionals 
d’infermeria als centres escolars
250-01482/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78673).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte 
d’aeròdrom de l’Escala (Alt Empordà), dins el Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
250-01485/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78513; 78674).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la necessitat d’aturar el projecte d’una 
nova pedrera al municipi de Llers (Alt Empordà), dins l’espai natural 
protegit Garriga d’Empordà
250-01486/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78514; 78675).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans materials i 
personals de l’Administració de justícia de Catalunya a favor dels 
jutjats catalans afectats per la suspensió dels terminis processals 
durant la declaració de l’estat d’alarma arran de la pandèmia de la 
Covid-19
250-01487/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78676).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració del Dia Europeu en 
Memòria de les Víctimes de l’Estalinisme i del Nazisme
250-01488/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78677).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma del camí de ronda 
de Palamós (Baix Empordà)
250-01489/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78515; 78678).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució de defensa del sector del turisme
250-01490/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78516; 78679).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’activació d’un pla específic de la 
Inspecció de Treball per als centres agroalimentaris industrials
250-01491/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78517; 78680).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’afectació en les comarques 
pirinenques dels projectes d’interconnexió elèctrica amb França
250-01492/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78518; 78681).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del consultori local de 
Caldes d’Estrac
250-01493/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78519; 78682).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment indegut de la factura de 
l’aigua cobrada a l’agost per Aigües de Barcelona i altres operadores
250-01494/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 78520; 78683).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Escola Pere 
Lliscart, a l’Hospitalet de Llobregat
250-01495/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78684).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el respecte del dret de les famílies a 
rebre la informació en les llengües oficials
250-01496/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78685).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.10.2020; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 7/2020 sobre l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, corresponent a l’exercici 2017
256-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78327).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2020; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78840).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 8/2020 sobre 
l’Hospital Clínic de Barcelona, d’acord amb la Resolució 747/XI del 
Parlament de Catalunya
256-00046/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78325).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2020; 10:30 h.
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78841).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00047/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78326).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2020; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78842).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2020 sobre 
la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, 
corresponent a l’exercici 2017
256-00048/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78328).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 08.10.2020; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 78843).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Maria Teixidor Jufresa, presidenta 
del consell d’administració de Circuits de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les línies 
d’actuació de l’entitat
356-00842/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda 
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Santamaría, director 
general de Circuits de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre les línies d’actuació de l’entitat
356-00843/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 26, tinguda l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Economia davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el contingut 
de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
356-00868/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 26, tinguda l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Sol·licitud de compareixença d’Emilie Rivas, portaveu de Save the 
Children, davant de la Comissió de la Infància amb relació a l’informe 
«Infància en reconstrucció»
356-00887/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 78201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 01.10.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de Foment del Treball Nacional 
davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació 
Socials i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00789/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió 
d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques 
per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris 
per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de 
la pandèmia de Covid-19
357-00790/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.
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