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parència perquè informi sobre les seves actuacions
356-00597/12
Rebuig de la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença de Marie Katinka Kapretz, delegada del Govern a Ale-
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Rebuig de la sol·licitud 72



BOPC 710
22 d’octubre de 2020

Taula de contingut 6

Sol·licitud de compareixença de Luca Bellizzi Cerri, delegat del Govern a Itàlia, da-
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a Portugal, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 940/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
sanitària
255-00015/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 63, 09.10.2020, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 9 d’octubre de 2020, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al de-
bat sobre la situació sanitària tingut els dies 6, 7 i 9 d’octubre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 155 del Reglament del Parlament, 
ha adoptat la següent

Resolució
I. Sistema sanitari 
I.1. Consolidació del sistema 
I.2. Potenciació de la salut pública
I.3. Recerca sanitària 
I.4. Finançament del sistema sanitari
I.5. Perspectives de futur 

II. Professionals del sistema sanitari 
II.1. Reconeixement i drets laborals 
II.2. Metges interns residents 
II.3. Sistema d’emergències i transport sanitari 
II.4. Farmàcies 
II.5. Demandes a l’Estat en matèria laboral 

III. Pandèmia de Covid-19
III.1. Gestió de la pandèmia 
III.2. Transparència i participació 
III.3. Infants, adolescents i joves 
III.4. Centres educatius 
III.5. Planificació de la represa 

IV. Atenció sanitària
IV.1. Reforç de l’atenció sanitària 
IV.2. Atenció primària 
IV.3. Atenció especialitzada 
IV.4. Atenció de la salut mental 

V. Atenció sociosanitària
V.1. Coordinació del sistema social i el sistema sanitari 
V.2. Salut pública i determinants socials de la salut 
V.3. Protecció social 
V.4. Atenció dels col·lectius vulnerables 
V.5. Atenció de les persones grans institucionalitzades 

VI. Dones i igualtat
VI.1. Conciliació familiar 
VI.2. Drets de les dones i lluita contra la violència masclista 
VI.3. Drets sanitaris i perspectiva de gènere 

I. Sistema sanitari

I.1. Consolidació del sistema
1
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Apostar per un sistema de governança tan descentralitzat com sigui possible, 

per a poder disposar d’un coneixement més real de les necessitats dels ciutadans i 
donar-los respostes més acurades.
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b) Col·laborar de manera estable amb les administracions municipals i supramu-
nicipals, i també amb altres col·lectius i institucions, com els diversos agents socials, 
i considerar-los part imprescindible de l’actuació sanitària i social.

c) Aprofitar l’impuls que ha calgut donar a les eines tecnològiques a causa del 
confinament i la gestió de la pandèmia per a donar la millor resposta en cada mo-
ment als pacients i als ciutadans en general. Continuar difonent l’aplicació «La meva 
salut», especialment entre la gent gran, com a exemple clar de l’impuls donat a les 
eines tecnològiques i de les bones pràctiques en aquest àmbit.

d) Continuar accelerant les reformes previstes, com la construcció de cinc an-
nexos a hospitals, per tal d’afrontar la Covid-19 en les millors condicions i, alhora, 
enfortir el sistema de forma estructural i permetre que s’adapti a les noves necessi-
tats i als reptes globals.

e) Assegurar permanentment que els sistemes sanitari, educatiu i residencial del 
país disposen d’un nivell adequat d’estoc de material de protecció i higiene per a 
afrontar noves epidèmies.

f) Garantir que les estructures i la dotació de professionals dels sistemes de salut, 
d’educació i d’afers socials estiguin correctament dimensionats quan calgui disposar 
de capacitat de resposta en una situació d’emergència.

g) Consolidar la flexibilitat mostrada pel sistema en el transcurs de la crisi amb 
l’adopció de mesures que han permès superar barreres administratives, culturals i 
actitudinals, i també l’adequació dels rols dels professionals i de les organitzacions.

h) Continuar construint un sistema de vigilància epidemiològica robust que sigui 
capaç de donar una resposta àgil quan calgui fer front a noves epidèmies.

i) Treballar per acabar de constituir una xarxa de vigilància epidemiològica di-
mensionada d’acord amb els nous reptes de salut globals i que incorpori les noves 
eines d’intel·ligència artificial.

j) Elaborar una agenda de transformació del sistema sanitari que tingui en consi-
deració el document del Comitè d’Experts per a la Transformació del Sistema Públic 
de Salut, el document del Consell Assessor del Departament de Salut i tots els altres 
documents que s’han fet arribar des de tot el sector sanitari i social al Govern, com 
a eines imprescindibles per a enfortir el sistema de salut públic.

2
El Parlament de Catalunya agraeix al Comitè d’Experts per a la Transformació 

del Sistema Públic de Salut de Catalunya l’elaboració de l’informe 30 mesures per 
enfortir el sistema de salut, lliurat el mes de setembre del 2020, i considera necessa-
ri que el Govern impulsi les mesures i l’acció de govern pertinents per a fer realitat 
les mesures proposades.

3
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar l’adopció de les mesures proposades després d’analitzar-les detallada-

ment, i adaptar-les a les possibilitats de cada moment.
b) Informar trimestralment a la Comissió de Salut del Parlament dels avenços en 

l’adopció de cada una de les mesures proposades.

I.2. Potenciació de la salut pública
4
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar treballant per un sistema de salut públic i universal, atès que, com 

ha demostrat la situació epidèmica, és la millor eina per a protegir els ciutadans i 
tenir-ne cura.

b) Posar en el centre de la planificació de totes les polítiques del Govern la pro-
moció de la salut i la prevenció de la malaltia, amb l’objectiu de garantir que tota la 
població disposa del millor estat de salut possible.
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c) Incorporar a l’agenda política les qüestions de salut global que poden tenir im-
pacte en la salut dels ciutadans, com l’emergència climàtica, la malnutrició (sobre-
pès o desnutrició), l’envelliment i la seguretat alimentària, entre altres.

d) Emprendre els treballs de preparació d’una futura legislació en matèria de 
contractació pública per a garantir la màxima qualitat en tots els serveis, inclosos els 
de salut, amb criteris de selecció que afavoreixin la contractació d’empreses especia-
litzades i que apostin per la innovació, i en què es valori la responsabilitat social i la 
pertinença al tercer sector, el millorament en les condicions laborals i les mesures 
d’igualtat de gènere i de responsabilitat ambiental, entre altres.

5
El Parlament de Catalunya constata que, per a potenciar la salut pública, cal: 
a) Reforçar el pressupost i el personal de l’Agència de Salut Pública de Catalu-

nya, perquè pugui continuar fent estudis epidemiològics i labors de previsió i pla-
nificació amb vista a nous brots de coronavirus o altres epidèmies i perquè pugui 
assumir el seguiment dels brots de Covid-19 i fer el seguiment de la situació a les 
escoles.

b) Augmentar la despesa en salut pública, perquè sigui com a mínim el doble de 
l’actual i tendir a destinar-hi, en anys successius, almenys el 3% del pressupost total 
destinat a salut.

c) Posar en marxa accions intersectorials, des de tots els àmbits de govern, per a 
millorar la salut de la població i disminuir les desigualtats en salut, com ara políti-
ques de reducció de la pobresa o polítiques contra la contaminació.

d) Promoure la participació dels professionals de la salut en altres sectors del 
coneixement per fomentar la perspectiva de salut en totes les polítiques públiques.

e) Assegurar la comprensió dels determinants de la salut per part de tots els pro-
fessionals sanitaris.

f) Establir per normativa l’avaluació sistemàtica de l’impacte en salut de totes 
les polítiques.

6
El Parlament de Catalunya declara que, després de la pandèmia de Covid-19, du-

rant la qual ha tornat a quedar palesa la importància de la salut de la població, com 
a mesura per a millorar-la cal apostar fermament per l’educació en els bons hàbits 
saludables i en la prevenció en tots els nivells de la salut.

7
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar apostant per a afrontar els determinants socials de la salut des de 

totes les àrees de govern.
b) Fer campanyes informatives específiques sobre la promoció d’hàbits saluda-

bles, especialment entre els col·lectius més vulnerables, com són la gent gran o els 
infants i adolescents, i parant atenció als mals hàbits adquirits o accentuats arran 
de la pandèmia i el confinament, com ara l’augment del sedentarisme i de les addic-
cions a les pantalles o l’empitjorament dels hàbits alimentaris.

c) Impulsar, conjuntament amb l’àmbit municipal, la creació de rutes saludables 
arreu del territori, ben senyalitzades i il·luminades.

d) Promoure que els mitjans de comunicació públics facin difusió sobre hàbits 
saludables a través del consell d’experts acadèmics i d’avalada reputació.

e) Vetllar perquè les màquines expenedores situades en espais de servei públic, 
especialment els espais vinculats amb l’àmbit de la salut, només continguin produc-
tes saludables i bons processats.

8
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un programa, amb recursos i en el marc del Pla d’Enfortiment i Trans-

formació de l’Atenció Primària, de renovació dels sistemes de telefonia dels centres 
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d’atenció primària, centres d’urgències d’atenció primària i centres assistencials, per 
a poder donar resposta a les necessitats generades.

b) Presentar, en el termini de dos mesos, una auditoria del funcionament del ser-
vei d’atenció telefònica i en línia 061 Salut Respon per a avançar cap a la internalit-
zació del servei, i determinar les responsabilitats de l’empresa concessionària amb 
relació a les fallades de l’atenció telefònica.

c) Obrir un expedient informatiu, i determinar responsabilitats, a l’empresa Fer-
rovial per la rescissió de contractes d’atenció telefònica enmig de la crisi de salut 
pública provocada per la pandèmia i en un moment d’increment de trucades, la qual 
cosa va provocar que es perdessin unes mil trucades diàries.

d) Revisar els protocols i les agendes dels facultatius per a determinar més temps 
d’atenció en les visites no presencials, tenint en compte que l’agenda actual fixa un 
temps de cinc minuts per visita.

9
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir a l’empresa concessionària del servei 061 Salut Respon que mantingui 

la qualitat i la capacitat de l’atenció a la ciutadania tenint en compte les circumstàn-
cies especials actuals arran de la pandèmia de Covid-19.

b) Elaborar els plans de contingència necessaris per al servei 061 Salut Respon 
amb previsió de situacions extraordinàries que requereixin mesures especials per a 
poder atendre la ciutadania, com la que s’ha produït arran de la pandèmia de Covid-19.

I.3. Recerca sanitària
10
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar generant recerca integrada de qualitat que garanteixi l’excel·lència 

del sistema de salut català en l’àmbit internacional.
b) Atraure i fidelitzar talent en recerca i innovació de tots els àmbits i etapes pro-

fessionals com a element necessari per a oferir recerca i innovació d’alta qualitat.
c) Garantir que el sistema de recerca i innovació en salut de Catalunya tingui ac-

cés a les infraestructures essencials per a dur a terme investigacions innovadores i 
generar impacte econòmic i social.

d) Reforçar la política de gestió i accés a dades clíniques, dades òmiques, bioi-
matges i mostres biològiques, i garantir la protecció de les dades dels pacients, espe-
cialment en situacions excepcionals com les de la gestió d’una pandèmia.

e) Accelerar la construcció de l’ecosistema d’innovació en l’àmbit de la salut, 
la biomedicina i la biotecnologia; promoure la col·laboració transversal i transdis-
ciplinària de manera sistèmica entre els agents clau per mitjà de nous mecanismes 
com aliances, partenariats, corredors d’innovació i hubs, entre altres; i promoure 
la compra pública d’innovació per a potenciar el desenvolupament de nous mercats 
innovadors.

11
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar significativament el pressupost en recerca, desenvolupament i 

innovació, fixar com a objectiu a mitjà termini assolir el 3% del producte interior 
brut en inversió publicoprivada i, per a assolir-lo, dissenyar i aplicar un pla que afa-
voreixi l’augment de la inversió privada.

b) Promoure projectes europeus viables que fomentin la innovació en matèria de 
salut per tal que puguin ésser seleccionats per les institucions europees.

c) Dinamitzar el clúster de biotecnologia i tecnologies de la salut.
d) Incentivar que el teixit productiu participi de manera efectiva en la producció 

del material sanitari necessari per a subministrar als centres sanitaris.
e) Dissenyar un pla estratègic Salut 4.0 amb l’objectiu de reduir les barreres que 

dificultin la transferència de coneixement. El pla ha de cercar un ús eficient dels re-
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cursos destinats a recerca, desenvolupament i innovació, i ha de facilitar la implan-
tació i transferència de les innovacions, i també l’avaluació d’aquest tipus de políti-
ques per a mesurar els resultats en salut i llur eficiència.

f) Maximitzar l’impacte de les activitats de recerca, desenvolupament i inno-
vació orientades a millorar la salut dels ciutadans i contribuir alhora a generar ri-
quesa.

g) Promoure i facilitar la col·laboració publicoprivada en les polítiques d’innova-
ció en matèria de salut, i estudiar la possibilitat d’introduir una deducció fiscal en el 
tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a aquest tipus 
de col·laboracions o mecenatges.

h) Millorar la transparència i la difusió entre els ciutadans dels resultats de la re-
cerca en matèria de salut finançada amb fons públics.

i) Desenvolupar sistemes d’avaluació, tant previs com posteriors, adaptats a cada 
tipus de recerca, en el marc de la recerca i la innovació orientades a les necessitats 
del sistema sanitari.

j) Crear un centre de recerca de malalties infeccioses, multidisciplinari, que tin-
gui com a objectiu l’elaboració de plans i protocols específics davant de situacions 
d’emergència sanitària.

12
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incentivar la recerca de manera continuada, amb la priorització de partides 

pressupostàries específiques per a la recerca en salut contra la Covid-19.
b) Cercar mecanismes de control i avaluació, per mitjà de la recerca, dels danys 

psicosocials causats per la Covid-19.
c) Establir que la col·laboració publicoprivada en l’àmbit de la recerca i la innova-

ció es faci basant-se en polítiques públiques que en determinin els valors i les pràc-
tiques de vocació de servei públic.

13
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, durant el mes de novembre del 2020, un informe detallat amb els re-

sultats dels programes Orfeu 1 i Orfeu 2 fets entre el Departament de Salut i els cen-
tres de recerca i les universitats públiques catalanes.

b) Destinar 15 milions d’euros entre els anys 2020, 2021 i 2022 a projectes de 
recerca en salut i específicament de la Covid-19, per a garantir la continuïtat dels 
grups de recerca i facilitar els resultats satisfactoris.

c) Invertir 250 milions d’euros entre els anys 2020, 2021 i 2022 per a promocio-
nar la innovació i el desenvolupament industrial en el sector de la salut, i afavorir la 
valoració del coneixement que es genera a les universitats i els centres de recerca a 
les empreses.

I.4. Finançament del sistema sanitari 
14
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Negociar amb el Govern de l’Estat la transferència de recursos recurrents 

que tinguin la finalitat d’augmentar en 5.000 milions d’euros el pressupost destinat 
a salut en els propers cinc anys, d’acord amb l’informe del Comitè d’Experts per a 
la Transformació del Sistema Públic de Salut, amb l’objectiu de garantir el finan-
çament suficient del sistema sanitari català davant la necessitat d’enfortir-lo per a 
afrontar la pandèmia de Covid-19 i per a prevenir-ne de noves.

b) Executar el Pla de prevenció i reducció del frau fiscal perquè l’Agència Tribu-
tària de Catalunya continuï les actuacions de control que ha dut a terme per a pre-
venir i reduir el frau, les quals han fet aflorar prop de 1.000 milions d’euros en els 
últims cinc anys.
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c) Prendre en consideració les reformes impositives, en un context de millores 
significatives en la transparència fiscal en l’àmbit internacional, recomanades per la 
publicació anual de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Eco-
nòmics (OCDE) Tax Policy Reforms 2020.

d) Requerir al Govern de l’Estat el finançament necessari per a ajudar els sec-
tors econòmics i els territoris més afectats per les mesures restrictives de l’activitat 
econòmica, i la garantia que durant l’exercici del 2021 l’Estat continuï transferint 
recursos extraordinaris per la Covid-19, i treballar per aconseguir la màxima mobi-
lització dels fons europeus, amb l’objectiu que els que arribin a Catalunya superin 
els 30.000 milions d’euros.

15
El Parlament de Catalunya, amb relació a l’infrafinançament que pateix el siste-

ma sanitari públic, constata que, per a poder disposar d’un sistema de salut de qua-
litat, cal: 

a) Incrementar la inversió en aquest àmbit, amb un sòl d’inversió de com a mí-
nim el 7% del producte interior brut, que caldria assolir progressivament en un ter-
mini màxim de tres anys, per deixar d’estar per sota de la mitjana de les comunitats 
autònomes espanyoles i igualar la mitjana europea.

b) Acordar un nou model de finançament que garanteixi a la Generalitat l’auto-
nomia i la suficiència de recursos.

c) Aprovar un increment de la inversió en salut orientat a passar d’un model cen-
trat en la malaltia a un model en què tingui més pes la prevenció i la promoció de la 
salut, amb la garantia que tota la nova inversió es destini a gestió pública, amb l’ob-
jectiu d’establir un model centrat en l’atenció primària, ampliar la cartera de serveis, 
reduir les llistes d’espera i millorar les condicions laborals.

16
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que la utilització dels recursos dels fons Covid-19 destinats a reforçar 

l’assistència sanitària es resolgui en coherència amb l’objectiu d’enfortir el sistema 
públic.

b) Fer servir la major capacitat de despesa pública per a l’exercici del 2021, deri-
vada de la flexibilització dels objectius de dèficit, per fer un pas decidit en el camí 
cap a l’objectiu de destinar a despesa sanitària el 7% del producte interior brut.

c) Continuar impulsant un sistema fiscal just i progressiu que gravi les rendes 
més altes i permeti incrementar els ingressos públics.

17
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les modificacions pressupostà-

ries que calgui, en el marc del pressupost per a l’any 2020, per a atendre adequada-
ment les necessitats extraordinàries de les polítiques de salut sorgides arran de la 
pandèmia de Covid-19, així com els plans de xoc per a recuperar part de l’activitat 
ordinària del sistema sanitari perduda durant la pandèmia, no només amb la incor-
poració dels nous ingressos que es puguin produir fruit de les aportacions del Go-
vern d’Espanya, sinó també amb la reassignació de recursos d’altres departaments.

18
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Emprendre els treballs de preparació, en el termini de tres mesos, per a una re-

forma de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques a fi 
d’incrementar la tributació de les persones que ingressen més de 60.000 euros l’any, 
en els termes que expressava l’esmena número 5 del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent en la tramitació de la Llei 5/2020, 
del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

b) Destinar a l’atenció primària del sistema públic de salut els ingressos que 
aporti la reforma tributària a què fa referència la lletra a.
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I.5. Perspectives de futur 
19
El Parlament de Catalunya manifesta que cal promoure canvis estructurals que 

permetin enfortir el sistema de salut davant dels reptes de futur en aquest àmbit, que 
ja han aflorat durant la pandèmia de Covid-19, i per això insta el Govern a: 

a) Assolir un pacte nacional de salut, a partir del debat responsable de tots els 
agents implicats, que inclogui com a mínim representants de la ciutadania i associa-
cions de pacients, professionals, proveïdors, món local i administracions.

b) Establir les línies de treball que han de guiar les polítiques de salut del país 
en el propers anys.

c) Presentar, en els propers mesos, el Pla de salut de Catalunya 2021-2025, el 
qual ha de: 

1r. Tenir en compte els objectius de desenvolupament sostenible amb vista a l’any 
2030.

2n. Basar-se en la retrospectiva de trenta anys de la planificació sanitària a Cata-
lunya, feta amb la col·laboració de l’Organització Mundial de la Salut.

3r. Servir per a afrontar els reptes de l’envelliment de la població, l’augment de 
la cronicitat i la multimorbiditat, i la millora tecnològica i les dades massives per 
a fer sostenible el sistema, i garantir una cobertura de qualitat per a totes aquestes 
noves necessitats.

4t. Tenir una òptica intersectorial.
5è. Incloure la participació ciutadana, dels professionals del sistema i del món 

local, entre altres.
6è. Basar-se en els valors del respecte a les persones, la cura de la gent i de l’en-

torn, la justícia, l’equitat, l’eficiència i la sostenibilitat.
7è. Ajudar a reorientar l’economia del país i a enfocar-la cap a les ciències de la vida.
20
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir les bases per a construir 

un nou pacte per la salut, amb les forces polítiques i socials i amb la participació 
de les entitats científiques i sindicals, que estableixi els mecanismes organitzatius 
i de coor dinació necessaris per a poder fer una atenció social i sanitària que tingui 
la persona en el centre i que en garanteixi l’atenció al llarg de la vida, i que, a més, 
apliqui, de manera prioritària, un sistema que permeti treballar amb els millors me-
canismes de finançament per a establir: 

a) Un sistema de salut públic, universal i finançat amb impostos.
b) Un increment de la despesa destinada a salut, amb més presència en els pres-

supostos de la Generalitat, per a tendir a una despesa en aquest àmbit del 7% del 
producte interior brut i amb una despesa per càpita que tendeixi als 2.000 euros 
l’any i que asseguri immediatament una despesa de 1.500 euros per càpita.

c) Un sistema que garanteixi l’equitat territorial i la qualitat assistencial.
d) Un sistema que afavoreixi el desenvolupament de la recerca i la innovació i 

faciliti el desenvolupament de la indústria relacionada amb la salut.
21
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la prevenció, la promoció 

i la vigilància de la salut, per mitjà d’autèntiques polítiques de salut pública, amb la 
participació de tots els nivells de l’Administració i: 

a) Reforçar la recentment recuperada Agència de Salut Pública amb recursos hu-
mans i materials suficients.

b) Desplegar la Llei 5/2019, del 31 de juliol, de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, i ela-
borar els estatuts de l’Agència i nomenar-ne el Consell Assessor.

c) Dotar les places d’epidemiòleg necessàries per a desenvolupar els programes 
de prevenció i de seguiment i rastreig del coronavirus, i tots els programes de salut 
pública, en col·laboració amb els municipis i les entitats supralocals.
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22
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar l’atenció primària i comu-

nitària com a eix assistencial bàsic i vertebrador del sistema de salut, i reflectir-ho 
en els pressupostos de la Generalitat, de manera que arribi a una despesa real del 
25% del pressupost per a salut.

23
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir uns marcs pressupostaris 

pluriennals que permetin el disseny i la inversió estratègics per a afrontar els canvis 
tecnològics i terapèutics complexos i ràpids que es produeixen.

24
El Parlament de Catalunya insta el Govern a incrementar la ràtio d’infermers per 

a apropar els percentatges als de la Unió Europea, i dotar els professionals del reco-
neixement i els mecanismes per a ampliar llur capacitat assistencial.

25
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir noves professions sanitàries 

de suport a les tasques de facultatius i d’infermeria que facilitin la tasca assistencial 
i disminueixin la burocràcia.

26
El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar els mecanismes de gestió 

a cada centre assistencial, i dotar els professionals de més mecanismes i capacitat 
de decisió.

27
El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar carreres professionals que 

es desenvolupin en entorns multiprofessionals i que tinguin en compte la major es-
pecialització, la millora dels tractaments i els avenços científics i tecnològics, i facin 
atenció a la cronicitat i a l’acompanyament al final de la vida.

28
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un pacte nacional per la 

salut pública, amb la participació de les administracions públiques, els professionals 
del sector sanitari, els grups parlamentaris, els agents socials i les entitats de defensa 
de la sanitat pública, que tingui, si més no, els objectius següents: 

a) Garantir que no hi hagi més retallades en el sistema de salut.
b) Dotar la sanitat d’un pressupost que tendeixi a la mitjana europea, amb l’ob-

jectiu de destinar-hi el 7% del producte interior brut català.
c) Reforçar l’atenció primària i comunitària, i transformar aquests nivells en el 

cor del sistema de salut.
d) Dignificar la professió sanitària.
e) Clarificar el sistema sanitari per garantir un control públic i efectiu de tots els 

serveis i tots els recursos.
f) Reforçar les polítiques de salut pública per promoure que els entorns, les con-

dicions i els modes de vida siguin saludables al llarg de tota la vida.
29 
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat de disposar d’una llei del Sis-

tema Nacional de Salut de Catalunya que substitueixi la Llei d’ordenació sanitària 
de Catalunya (LOSC), per a garantir un sistema sanitari universal veritablement 
equitatiu i de qualitat i per a assegurar que el finançament, la planificació, la gestió 
i la provisió siguin de caràcter públic.

30
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les actuacions neces-

sàries per a: 
a) Garantir que el Servei Català de la Salut sigui el govern efectiu de tot el siste-

ma de finançament públic, amb capacitat de coordinació de tot el sistema i de con-
trol dels pressupostos, dels objectius i dels circuits assistencials i clínics, per a ga-



BOPC 710
22 d’octubre de 2020

1.10. Acords i resolucions 17 

rantir una atenció equitativa arreu del país i poder aplicar estratègies efectives per a 
eliminar el greu problema de les llistes d’espera.

b) Regular condicions laborals equiparables per a tot el sistema de finançament 
públic.

c) Revisar totes les externalitzacions concedides a proveïdors privats amb ànim 
de lucre i planificar la recuperació dels serveis corresponents, ja sigui via mitjans 
propis, ja sigui via absorció per l’Institut Català de la Salut, en primer lloc pel que fa 
als serveis de rehabilitació i logopèdia, al servei d’atenció telefònica i en línia 061 i 
el servei de rastrejadors i als contractes i convenis subscrits amb els equips d’aten-
ció a les residències.

d) Garantir la transparència i la governança participativa en el sistema sanitari 
públic, amb més participació dels equips de professionals i de la ciutadania en la 
planificació i en les decisions de gestió, especialment pel que fa a l’atenció primària 
i comunitària, desplegant els consells territorials de salut i ampliant la coordinació 
amb el món local.

e) Garantir l’avaluació independent dels resultats en salut pública i de les despeses 
del sistema sanitari públic, amb control democràtic i transparència absoluta.

II. Professionals del sistema sanitari 

II.1. Reconeixement i drets laborals
31
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer i agrair a tots els professionals, sanitaris i no sanitaris, del sistema 

de salut de Catalunya llur total dedicació i entrega professional i humana, que ha 
permès que les conseqüències de la crisi de la Covid-19 no hagin estat encara més 
dramàtiques; i també, condemnar les amenaces i agressions als professionals sani-
taris.

b) Lamentar especialment els contagis entre els professionals del sistema sanita-
ri, que són conseqüència de la manca de mitjans adequats per a acomplir llur tasca 
en condicions de seguretat.

c) Ampliar les plantilles de professionals de tots els nivells assistencials per a 
ajustar-les a l’atenció adequada de la demanda real i les necessitats derivades de l’en-
velliment de la població i a les ràtios i els estàndards de qualitat assistencial euro-
peus.

d) Desfer les retallades efectuades pel Govern arran de la crisi econòmica del 
2008, les quals encara pateix el sistema de salut català.

e) Reforçar les plantilles de professionals per a poder atendre la població afecta-
da per la Covid-19, sobretot tenint en compte que el primer nivell assistencial ha ha-
gut d’assumir noves competències derivades d’aquesta crisi sanitària, com el control 
epidemiològic de la Covid-19, l’atenció a les residències geriàtriques i la supervisió 
dels possibles casos que sorgeixin als centres educatius.

f) Reforçar les plantilles dels professionals sanitaris per a recuperar l’activitat 
ajornada durant la primera onada de la pandèmia de Covid-19, garantir l’atenció de 
les altres patologies, detectar la patologia greu de nou diagnòstic i dur a terme les 
activitats preventives d’altres patologies.

g) Garantir la cobertura de totes les suplències necessàries per vacances dels 
professionals, per baixes mèdiques o per quarantenes derivades dels contactes amb 
casos positius de Covid-19.

h) Consolidar les plantilles de l’Institut Català de la Salut per mitjà d’una convo-
catòria anual de processos selectius de les categories professionals amb contractes 
temporals i interins per a posar fi a la temporalitat dels contractes i la inestabilitat 
dels equips laborals.
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i) Equiparar a l’alça el sou base de les professions sanitàries amb la mitjana 
europea, per a dignificar-les, reconèixer l’esforç i els coneixements que compor-
ten i fer-ne atractives les condicions laborals per a evitar la fuga de talent i de 
professionals cap a altres països de la Unió Europea que sí que en reconeixen el 
valor.

32
El Parlament de Catalunya torna a agrair a tot el personal de les institucions sa-

nitàries la dedicació i l’atenció que ha prestat i continua prestant a la ciutadania des 
de l’inici de la pandèmia de Covid-19, i l’encoratja a afrontar els rebrots que puguin 
anar sorgint fins que s’aconsegueixi estabilitzar la pandèmia.

33
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la disponibilitat dels recur-

sos humans i materials necessaris per a assegurar tant la seguretat del personal com 
les millors condicions possibles en el desenvolupament de les seves tasques.

34
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar els recursos econòmics ne-

cessaris perquè als professionals de la salut se’ls pugui: 
a) Retornar els drets i les retribucions perdudes durant les retallades.
b) Facilitar l’equiparació de retribucions, de jornades, de condicions laborals i 

d’objectius entre els professionals de l’Institut Català de la Salut i el Siscat.
c) Preveure el retorn del 5% que penalitza les nòmines dels sanitaris.
35
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer extensiu el pagament de la retribució extraordinària per l’atenció als ser-

veis sanitaris durant la primera onada de la pandèmia de Covid-19 a tots els tre-
balladors del sistema, arribant als que presten els serveis per mitjà d’empreses pri-
vades.

b) Presentar, en el termini d’un mes, un informe sobre les necessitats de perso-
nal facultatiu i d’infermeria que determini si el Departament de Salut s’acollirà a la 
possibilitat de contractar metges graduats sense plaça de metge intern resident o a 
les contractacions d’extracomunitaris.

c) Establir noves professions sanitàries de suport a les tasques de facultatius i 
d’infermeria, i definir els rols de cada professió, prioritzant el reconeixement i les 
tasques dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria.

d) Concretar el reconeixement en concepte de compensació de l’increment de 
costos acumulat del 2010 al 2020 per mitjà de l’import equivalent a la retribució va-
riable dels professionals del sector concertat i eliminar del conveni la vinculació de 
la direcció per objectius a l’equilibri pressupostari.

e) Garantir la correcta contraprestació de l’impacte econòmic de la Covid-19 als 
centres del Siscat sense afectar negativament l’equilibri econòmic de les entitats 
mitjançant l’aprovació de les tarifes i els programes suficients i la formalització dels 
contractes del 2020 abans del 15 de desembre de 2020.

36
El Parlament de Catalunya reconeix la tasca que fan tots els professionals que 

intervenen en el sistema sanitari, ja que amb llur implicació i actuació garanteixen 
que en tot moment es presti una atenció sanitària de qualitat a tots els ciutadans.

37
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir unes bones condicions la-

borals per als professionals del sistema sanitari, la qual cosa, en la situació de pan-
dèmia actual, comporta: 

a) Garantir les mesures i el material de protecció necessari per a desenvolupar 
llur tasca amb les màximes garanties de seguretat.
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b) Disposar de recursos de salut mental i suport emocional que donin resposta a 
les necessitats emocionals d’aquest col·lectiu, que ha estat en tot moment a primera lí-
nia per a afrontar la Covid-19 i que continua a peu de llit cuidant els ciutadans.

c) Adaptar la formació per a facilitar que s’adquireixin competències per a donar 
resposta a les noves necessitats de la població des d’una perspectiva holística, tot 
prioritzant l’ús de les noves tecnologies en l’activitat assistencial, enfortint el pensa-
ment crític i el treball multidisciplinari, i també adequant els diferents rols profes-
sionals i promovent la presa de decisions compartida.

38
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a les persones que treballen 

en l’àmbit del transport sanitari en llurs demandes per a millorar les condicions la-
borals en l’àmbit privat.

39
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Aplicar un pla de recursos humans per incrementar les plantilles de profes-

sionals de la sanitat, especialment en l’atenció primària i comunitària, i millorar les 
condicions laborals de tots els treballadors de la salut.

b) Elaborar un pla per a equiparar progressivament les condicions laborals del per-
sonal del transport sanitari a les del personal del Sistema d’Emergències Mèdiques.

c) Dur a terme les actuacions necessàries perquè el 90% dels actuals interins 
passin a ésser plenament fixos en la plantilla del Sistema sanitari integral d’utilitza-
ció pública de Catalunya (Siscat).

d) Equiparar els salaris i les condicions laborals de tots els treballadors del Siscat.
e) Consensuar els objectius anuals dels treballadors del Siscat, i les retribucions 

que hi van associades, i afavorir la qualitat i l’eficiència per damunt de criteris eco-
nòmics, amb factors com ara l’accessibilitat, les visites a domicili en l’atenció pri-
mària, l’atenció continuada o la gestió de la cronicitat.

f) Incrementar el pressupost i el temps per a la formació continuada i la recerca 
en els centres del Siscat.

g) Assegurar la conciliació entre la vida personal i la vida laboral per a tots els 
treballadors i treballadores del Siscat.

h) Facilitar el sistema per a garantir que tot el personal assistencial de residències 
tingui accés al cobrament de la paga extraordinària concedida als professionals sa-
nitaris amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 aprovada pel Decret llei 24/2020, 
del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal.

II.2. Metges interns residents
40
El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a les reivindicacions dels met-

ges interns residents en les darreres convocatòries de vaga, bàsicament l’increment de 
les garanties per a fer efectiva llur formació, els descansos mínims de dotze hores en-
tre jornades, el descans setmanal de trenta-sis hores i l’augment de llurs retribucions.

41
El Parlament de Catalunya insta el Govern a designar una persona en represen-

tació del Departament de Salut que s’incorpori a la negociació entre les patronals i 
els representants dels metges interns residents.

42
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dignificar la situació professional 

del col·lectiu de metges interns residents perquè surtin de llur condició de treballa-
dors precaris, situació que s’ha vist extremament agreujada per la pandèmia.

43
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar amb urgència amb el col-

lectiu dels metges interns residents i acordar-hi millores en les condicions de for-
mació, horaris i sous.
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44
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les accions necessàries 

per a donar resposta, en el marc de la negociació col·lectiva, a les demandes dels 
metges interns residents per a millorar llurs condicions laborals i formatives.

45
El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir un marc de negociació es-

table, amb presència del Servei Català de la Salut, amb la Plataforma de Metges In-
terns Residents per a avançar en la millora de llurs condicions de formació, laboral 
i retributiva.

46
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Participar en les negociacions amb els metges interns residents per a resol-

dre el conflicte en què estan immersos i que, fonamentalment, depèn del fet que el 
Govern pugui assumir el cost que representa la millora de les condicions laborals i 
formatives d’aquest col·lectiu.

b) Rebutjar les mesures establertes pel Reial decret llei 29/2020, del 29 de setem-
bre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les administracions públiques i 
de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19, pel que fa a la contractació de facultatius sense especia-
lització o amb formació no acreditada, i apostar per: 

1r. L’acceleració dels processos d’acreditació de formació especialitzada de met-
ges extracomunitaris.

2n. L’ampliació del nombre de places de metges interns residents.

II.3. Sistema d’emergències i transport sanitari
47
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer i agrair a tots els professionals, sanitaris i no sanitaris, del sistema 

d’emergències, de l’atenció hospitalària en general i del sistema de transport sanitari, 
llur total dedicació i entrega professional i humana, que ha permès que les conse-
qüències de la crisi de la Covid-19 no hagin estat encara més dramàtiques.

b) Lamentar especialment els contagis entre els professionals del sistema d’emer-
gències i del sistema de transport sanitari, que són conseqüència de la manca de mit-
jans adequats per a acomplir llur tasca en condicions de seguretat.

c) Mantenir la gratuïtat de les trucades al 061 i reforçar la plantilla de professio-
nals que les atenen per a assegurar que totes les trucades seran ateses amb la menor 
demora possible.

d) Dotar els serveis d’urgències i les unitats de cures intensives de tots els hos-
pitals del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat) amb: 

1r. La plantilla de professionals de totes les categories que calgui per a cobrir tots 
els torns i dies, permetent els descansos reglamentaris entre torns.

2n. Els mitjans òptims de protecció per als professionals, en prou quantitat perquè 
es puguin renovar amb la periodicitat que estableixen les millors guies d’ús.

e) Reforçar la plantilla del Sistema d’Emergències Mèdiques i millorar la coordi-
nació amb les empreses concessionàries del servei de transport sanitari, assegurant 
en tots els casos: 

1r. La disponibilitat dels mitjans òptims de protecció per a tots els professionals, 
en prou quantitat perquè es puguin renovar amb la periodicitat que estableixen les 
millors guies d’ús.

2n. La disponibilitat de proves PCR i serològiques per a controlar possibles con-
tagis entre els professionals del transport sanitari i evitar que es converteixin en un 
vector de transmissió.

3r. La disponibilitat de tot el material necessari per a prestar el servei sanitari 
necessari en la crisi actual.
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4t. El garantiment de la seguretat, del confort i de la disponibilitat de mesures 
contra la Covid-19 a les bases des d’on s’esperen entre els serveis.

5è. El garantiment, per mitjà de les inspeccions pertinents, del compliment per 
part de les empreses concessionàries de totes les bases concursals, assegurant la 
qualitat del servei que es presta als ciutadans, i, si se’n demostra l’incompliment, 
l’aplicació de les mesures correctores o sancionadores pertinents.

f) Establir, amb la participació directa dels responsables clínics i els represen-
tants laborals dels professionals del transport sanitari, uns protocols de treball ac-
tualitzats, coherents amb les millors guies de pràctica assistencial i basats en els 
darrers coneixements sobre la Covid-19, que garanteixin seguretat als professionals, 
una atenció correcta als pacients i compromís ètic amb la societat.

g) Garantir la higienització adequada, tant dels vehicles de transport sanitari 
com del material que s’hagi usat per al trasllat de persones amb sospita o certesa 
d’estar infectades de Covid-19, abans d’usar-los per a un altre servei.

h) Garantir la rentada i la higiene correctes dels uniformes dels professionals de 
transport sanitari –del Sistema d’Emergències Mèdiques o de qualsevol de les em-
preses concessionàries–, atesa la possibilitat d’haver estat en contacte amb alguna 
persona transmissora de la Covid-19, encara que sigui asimptomàtica.

i) Disposar la quarantena obligatòria per a tots els professionals dels serveis d’ur-
gències i les unitats de cures intensives de tots els hospitals del sistema sanitari in-
tegral d’utilització pública de Catalunya, i per a tots els professionals del transport 
sanitari –del Sistema d’Emergències Mèdiques o de qualsevol de les empreses con-
cessionàries–, i garantir la cobertura de llur lloc de treball per mitjà de la contracta-
ció temporal dels substituts que calgui.

j) Complir els compromisos adquirits pel Govern durant la negociació amb els 
representants del transport sanitari en el Tribunal Laboral de Catalunya. L’adapta-
ció d’aquests compromisos va comportar la desconvocatòria de la vaga del sector el 
setembre del 2019.

II.4. Farmàcies
48
El Parlament de Catalunya valora molt positivament el paper que han tingut les 

oficines de farmàcia, els professionals farmacèutics i llurs treballadors en l’emergèn-
cia sanitària arran de la pandèmia de Covid-19.

49
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar i acordar amb els agents socials i professionals quines de les mesures 

adoptades durant aquesta emergència sanitària poden romandre assignades a les ofi-
cines de farmàcia un cop superada la crisi.

b) Valorar i acordar amb els agents socials i professionals en quins altres àmbits 
de l’assistència sanitària poden col·laborar els professionals de la farmàcia, per a mi-
llorar l’atenció que rep la ciutadania i intentar optimitzar els recursos disponibles en 
benefici de la salut pública.

c) Valorar la possibilitat que les oficines de farmàcia puguin fer tests de detecció 
de la SARS-CoV-2 i, quan hi hagi disponibilitat i el volum ho requereixi, subminis-
trar les vacunes.

II.5. Demandes a l’Estat en matèria laboral
50
El Parlament de Catalunya, per a afrontar l’impacte de la crisi de la Covid-19 en 

l’àmbit laboral, insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat: 
a) Una pròrroga de la vigència dels expedients de regulació d’ocupació tramitats 

durant l’estat d’alarma fins el 30 de juny de 2021 i mentre es mantingui la situació 
de pandèmia, amb la introducció de fórmules que flexibilitzin la reincorporació al 
treball en funció del sector o l’activitat de les empreses, el garantiment de les pres-
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tacions d’atur dels treballadors i que en aquests supòsits no es consumeixi la durada 
màxima, el manteniment de les garanties de l’ocupació en les limitacions als aco-
miadaments i l’establiment de sistemes de bonificació proporcionals respecte a les 
cotitzacions empresarials

b) El reforçament urgent i immediat de l’atenció i la gestió a les oficines del Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal, per a donar sortida a les prestacions d’atur derivades 
dels expedients de regulació d’ocupació pendents des del març del 2020, i solucio-
nar totes les incidències i errades que s’han posat de manifest de manera reiterada, a 
més de transferir la competència en polítiques passives a la Generalitat.

c) El compromís de no disminuir el percentatge de la base reguladora pel càlcul 
de les prestacions d’atur, un cop hagin transcorregut sis mesos des de la situació  
de desocupació provocada pels expedients de regulació vinculats a la crisi sani-
tària.

d) El manteniment de les garanties excepcionals en matèria de prestacions i sub-
sidis d’atur per a treballadors fixos discontinus, de la llar, artistes i altres col·lectius 
que no s’han pogut reincorporar a l’activitat per raó de les conseqüències de la crisi 
sani tària.

e) La subscripció del conveni amb el Govern de la Generalitat a què fa referència 
l’article 29 i la disposició addicional quarta del Decret llei de l’ingrés mínim vital 
abans de l’1 de desembre de 2020, perquè aquest sigui efectiu a partir de l’any 2021.

f) La modificació de la normativa necessària que permeti que, en empreses en si-
tuacions concursals, la unitat productiva pugui ésser adquirida de manera preferent 
per les persones que hi treballen per mitjà de la conversió o la creació d’una coope-
rativa de treball associat.

g) El foment d’un sistema fiscal favorable a l’economia social i solidària, amb 
mesures de bonificació i amb deduccions fiscals. En concret: 

1r. L’obertura de deduccions fiscals per inversió en capital social amb la finalitat 
de mantenir l’ocupació i promoure la reactivació econòmica.

2n. La creació d’incentius fiscals per a l’adopció de solucions digitals que facili-
tin l’activitat comercial o de foment de la cooperació empresarial per a l’intercanvi 
d’informació.

h) La revisió urgent de la llei fiscal aplicable a les cooperatives (Llei de l’Estat 
20/1990), que ha esdevingut obsoleta per manca d’adequació a la normativa coope-
rativa i genera, per tant, una inseguretat jurídica greu. L’obsolescència de la norma 
fiscal impedeix el desenvolupament efectiu de noves formes cooperatives, aprova-
des per la Llei de cooperatives de Catalunya, per a donar resposta a les necessitats 
del mercat.

III. Pandèmia de Covid-19

III.1. Gestió de la pandèmia
51
El Parlament de Catalunya constata que la prevenció i l’anticipació són eines in-

dispensables en la lluita contra la pandèmia de Covid-19, i insisteix que els criteris 
tècnics dels experts han d’ésser la base per a les decisions polítiques.

52
El Parlament de Catalunya afirma que l’acord entre la comunitat de Madrid i el 

Govern de l’Estat arriba tard, és insuficient i vol uniformar i homogeneïtzar la res-
posta a la pandèmia a tots els territoris a conseqüència d’una batalla política.

53
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar actuant amb anticipa-

ció amb el pla de control de l’epidèmia de Covid-19 i a seguir l’estratègia pròpia 
per a reduir-ne la corba de contagis, per a evitar generar més confusió a la ciuta-
dania.



BOPC 710
22 d’octubre de 2020

1.10. Acords i resolucions 23 

54
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Donar compliment a la Resolució 842/XII del Parlament de Catalunya, sobre 

la resposta a la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de 
Covid-19.

b) Ampliar la campanya Mascareta/Salut mentre l’ús de la mascareta com a mitjà 
per a evitar el contagi davant la Covid-19 sigui recomanable o obligatori en determi-
nades situacions, d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries.

c) Mantenir de manera permanent una borsa de personal sanitari que permeti 
ampliar la dotació de personal del sistema sanitari públic quan la situació sanitària 
o epidèmica ho requereixi.

d) Continuar amb el programa de compres de material i equipament sanitari per 
a mantenir una reserva estratègica que garanteixi l’abastament de tot el material ne-
cessari per a afrontar possibles rebrots o noves onades de la Covid-19, o qualsevol 
altra crisi sanitària.

e) Garantir el material de protecció individual (EPI) suficient per a tot el perso-
nal del sistema sanitari en cas de contagi de Covid-19.

f) Reforçar la permeabilitat entre les residències de gent gran, l’atenció primà-
ria i l’atenció hospitalària per a garantir un seguiment mèdic constant a la gent gran 
resident.

55
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar, durant el mes de novembre del 2020, un informe detallat amb la 

despesa en salut feta durant la pandèmia de Covid-19 i la imputació dels 3.200 mi-
lions d’euros provinents del fons de l’Estat en el pressupost del 2020.

b) Elaborar una auditoria trimestral de la despesa feta en salut durant el període 
de mesures excepcionals, i presentar-la durant el mes de novembre del 2020.

c) Quantificar totes les accions que planteja l’agenda de transformació del Go-
vern.

d) Fer una auditoria de tots els pagaments fets a la sanitat privada per la seva par-
ticipació en la lluita contra la Covid-19.

III.2. Transparència i participació
56
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Publicar diàriament tota la informació relacionada amb l’evolució de l’epidè-

mia de Covid-19 de manera territorialitzada, per tal que la població disposi de les 
mateixes dades amb què el Govern pren les decisions, porta a terme actuacions i fa 
recomanacions.

b) Facilitar espais d’interlocució i participació directa i àgil entre els ciutadans 
i el Departament de Salut per tal de recollir tots els dubtes, preguntes i qüestions 
relacionats amb la gestió que aquesta administració ha dut a terme amb relació a la 
pandèmia de Covid-19, per transparència i retiment de comptes cap als ciutadans i 
per a contribuir a fer una diagnosi més acurada de les necessitats i expectatives reals 
dels ciutadans.

c) Empoderar els ciutadans posant a disposició aquesta informació per múltiples 
canals, en format accessible i obert.

d) Col·laborar amb el teixit associatiu mitjançant una interlocució propera i conti-
nuada i amb l’organització de voluntariat fonamentat en l’acció de conscienciar i fer 
saber als ciutadans les raons i la idoneïtat de seguir les indicacions de les autoritats 
sanitàries en tot moment.

e) Col·laborar amb els ens locals i supramunicipals en la generació de nous espais 
d’interlocució i participació, més àgils i directes, per tal de facilitar la coordinació 
de tots els actors institucionals que tenen una incidència directa al territori i, per 
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tant, a la realitat diària dels ciutadans i, alhora, copsar llurs necessitats i expectati-
ves pel que fa a la gestió de la pandèmia de Covid-19.

f) Cooperar amb els agents socials en la vertebració d’una estratègia de país que 
no deixi ningú enrere a l’hora d’afrontar l’epidèmia de Covid-19.

g) Facilitar espais de participació amb relació a la Covid-19 per a acollir neces-
sitats, opinions, expectatives i propostes que contribueixin a una presa de decisions 
més informada, fonamentada, compartida i robusta, amb més confiança i correspon-
sabilitat entre tots els actors d’aquest àmbit a Catalunya, tot impulsant la implicació 
activa dels ciutadans i millorant l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels serveis 
sanitaris.

III.3. Infants, adolescents i joves
57
El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar l’impacte de la pandèmia 

de Covid-19 i les conseqüències físiques, emocionals i socials del confinament i de 
la crisi econòmica que se’n deriva sobre infants, adolescents i joves i, atès que és 
clau aprofitar el coneixement i l’expertesa del sector, dels professionals i dels òrgans 
d’assessorament com l’Observatori dels Drets de la Infància, seguir les directrius 
següents: 

a) Copsar l’opinió dels infants i els adolescents, tant per mitjà dels consells terri-
torials d’infància i el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, 
com d’altres instruments de participació infantil.

b) Conèixer com han viscut la pandèmia i el confinament els infants i els adoles-
cents tutelats per mitjà de la informació d’ells mateixos, per tal d’identificar millores 
en cas de possibles confinaments parcials o d’un nou confinament total.

c) Fer una lectura dels efectes econòmics de les mesures dels pressupostos 
d’emergència i recuperació econòmica en l’afectació a la infància, d’acord amb el 
compromís del Govern amb les entitats d’infància, amb els criteris d’impacte eco-
nòmic en infància reconeguts per aquestes entitats.

58
El Parlament de Catalunya insta el Govern a canviar la perspectiva adultocèn-

trica amb què s’ha gestionat la pandèmia i, en general, les polítiques públiques, i 
incorporar elements essencials perquè els infants, els adolescents i els joves siguin 
considerats ciutadans de ple dret.

59
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar la campanya de divul-

gació del telèfon «Infància Respon» per a combatre les situacions amb un risc més 
alt de maltractament que poden comportar els diversos confinaments dels grups de 
convivència estable, anomenats grups bombolla.

60
El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar als mitjans audiovisuals 

públics que mantinguin l’esforç de divulgació i explicació de la pandèmia i dels 
efectes socials entre els infants i els adolescents.

III.4. Centres educatius
61
El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar les escoles serveis essen-

cials en situació de pandèmia, i a garantir que durant el proper curs escolar es con-
tinuï prestant el servei de menjador escolar als alumnes beneficiaris d’ajuts indi-
viduals de menjador, fins i tot en cas de quarantena o aïllament de l’alumne o de 
confinament del centre.

62
El Parlament de Catalunya, per a garantir els recursos suficients als centres edu-

catius perquè puguin afrontar les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia 
de Covid-19, insta el Govern a: 
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a) Treballar per reduir les ràtios a les aules de manera progressiva, tant a l’edu-
cació primària com a l’educació secundària obligatòria (ESO).

b) Incrementar la freqüència de les substitucions a tres dies setmanals per a do-
nar una resposta eficient a les necessitats de professorat dels centres, amb la possi-
bilitat d’augmentar-la encara més si calgués.

c) Garantir mascaretes FFP2 i pantalles facials al personal que ho pugui re-
querir pel lloc que ocupa o per la seva especial sensibilitat a la Covid-19, i pro-
porcionar-ne també, d’acord amb l’actualització del nou Protocol de casos amb 
símptomes compatibles amb la Covid-19, en el cas que l’alumne no pugui dur 
mascareta.

63
El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de combatre la bretxa digital i im-

pedir que sigui motiu de segregació i desigualtats en l’àmbit escolar, i per a ga-
rantir la continuïtat dels aprenentatges en escenaris de quarantenes, insta el Go-
vern a: 

a) Dotar de dispositius digitals l’alumnat dels centres públics i concertats des de 
tercer i quart d’ESO fins a l’ensenyament postobligatori, i dotar de connectivitat per 
a la llar l’alumnat en situació de vulnerabilitat que necessiti treballar des de casa 
com a conseqüència de l’aïllament per quarantena.

b) Capacitar digitalment el professorat del sistema oferint-li formació per a garan-
tir la continuïtat del procés d’aprenentatge de l’alumnat, ja sigui en modalitat virtual, 
presencial o híbrida, i per a crear propostes didàctiques i continguts que es puguin 
adaptar als contextos canviants. Aquesta formació ha de concebre l’educació des de 
l’aprenentatge i l’acompanyament emocional de l’alumnat i els docents.

64
El Parlament de Catalunya, en el marc de la coordinació entre els centres educa-

tius i els ajuntaments per a millorar la gestió de la Covid-19, insta el Govern a: 
a) Millorar la coordinació entre el Departament de Salut i els ajuntaments per-

què cada govern municipal disposi de la informació relativa als casos positius de 
Covid-19, i també de l’evolució de la pandèmia, el nombre de proves diagnòstiques 
fetes, la situació de risc, la situació a les residències, la tendència, entre altres infor-
macions, en temps real o en un màxim de vint-i-quatre hores.

b) Millorar la coordinació entre el Departament de Salut i els ajuntaments per a 
garantir que cada govern municipal conegui en temps real, o en un màxim de vint-i-
quatre hores, els centres educatius i els grups i alumnes, professors i personal d’ad-
ministració i serveis en quarantena o en aïllament del seu terme municipal, i també 
els casos positius detectats en l’àmbit educatiu.

c) Incloure en el programa Traçacovid el camp del municipi a què pertany cada 
centre educatiu registrat, per a facilitar la difusió de la informació.

d) Garantir a les direccions dels centres educatius tot l’assessorament i suport 
necessaris per a afrontar els dubtes i les qüestions relatius a la gestió de la Covid-19.

III.5. Planificació de la represa
65
El Parlament de Catalunya insta el Govern a planificar l’activitat ajornada a cau-

sa de la pandèmia de Covid-19 i assegurar: 
a) El caràcter flexible d’aquesta planificació, perquè s’adapti a la situació epidè-

mica de cada moment i a les necessitats de la població i es prioritzi sempre l’activitat 
urgent i inajornable.

b) La garantia que la recuperació de l’activitat es faci amb criteris clínics per tal 
de protegir la salut i el benestar dels ciutadans de manera equitativa, també des del 
punt de vista territorial.

c) Una dotació econòmica extraordinària que permeti absorbir part de l’activitat 
que es va ajornar a causa de la pandèmia de Covid-19.
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66
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir tots els centres d’atenció primària i consultoris locals i recuperar-ne 

els horaris d’atenció previs a la crisi generada per la Covid-19 i, en concret, amb ca-
ràcter immediat, adoptar les mesures següents: 

1a. Recuperar el servei d’urgències de 24 hores del CAP Bonavista, de la ciutat 
de Tarragona.

2a. Reobrir el CAP Torrelles de Llobregat i restablir el 100% dels serveis del 
CAP Santa Coloma de Cervelló i del CAP El Serral de Sant Vicenç dels Horts.

3a. Reforçar els recursos de les trenta àrees bàsiques de salut de les regions sani-
tàries de Ponent i d’Alt Pirineu i Aran.

4a. Reactivar i posar en marxa el 100% dels serveis dels centres d’atenció pri-
mària a totes les àrees bàsiques de salut de les comarques gironines, i en especial 
els equips d’atenció primària següents: EAP Camprodon, EAP Ripoll, EAP Olot, 
EAP Besalú, EAP Vilafant, EAP La Jonquera, EAP Salt, EAP Banyoles, EAP Cas-
sà de la Selva, EAP Celrà, EAP Taialà, EAP Bàscara, EAP Figueres i EAP Llançà.

5a. Restablir i mantenir el servei d’urgències de 24 hores del CAP El Masnou, i 
millorar-ne la qualitat.

6a. Obrir el 100% dels serveis dels centres d’atenció primària i consultoris locals 
de la regió sanitària de la Catalunya Central, i recuperar l’horari d’atenció anterior 
a la pandèmia de la Covid-19.

7a. Restablir i recuperar el 100% dels serveis durant tot l’any, i cobrir-hi les pla-
ces vacants, del CAP Palaudàries, de Lliçà d’Amunt, del CAP Montmeló i del con-
sultori de Cànoves i Samalús.

8a. Reobrir, amb l’horari habitual i amb el personal necessari, el consultori de 
Viladecavalls, i restablir el servei d’urgències i el servei d’atenció sexual i reproduc-
tiva al CAP La Florida, de Santa Perpètua de Mogoda.

b) Atendre la necessitat urgent de renovació d’infraestructura i d’equipaments 
dels centres d’atenció primària.

c) Presentar un pla per a atreure professionals per a treballar en l’atenció primà-
ria a les zones rurals.

IV. Atenció sanitària 

IV.1. Reforç de l’atenció sanitària 
67
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, per tal que 

l’atenció primària i les unitats de suport puguin absorbir els pròxims mesos les pa-
tologies que van restar desateses durant la crisi de la Covid-19 i acompleixin les 
activitats de prevenció i d’atenció sanitària a tots els ciutadans, complint els temps 
d’accés indicats en el Pla estratègic d’atenció primària.

b) Presentar un pla de xoc, amb la dotació econòmica corresponent, per tal que 
l’atenció especialitzada pugui absorbir els pròxims mesos totes les consultes ex-
ternes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques que no es van fer durant 
la crisi de la Covid-19 i pugui reduir clarament el temps mitjà de la llista d’espera 
quirúrgica, de proves diagnòstiques i de consultes externes que tenia abans de la 
crisi.

c) Elaborar un pla d’acció per a corregir les desigualtats territorials en la llista 
d’espera de primeres visites, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, i 
presentar-lo a la Comissió de Salut en el termini de sis mesos.

d) Presentar un pla de reforç, amb la dotació econòmica corresponent, per tal 
que els serveis de salut mental puguin absorbir els pròxims mesos les consultes i 
l’atenció terapèutica que va haver de restar desatesa durant la crisi de la Covid-19, 
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a més de la nova problemàtica generada directament per aquesta crisi, garantint 
l’accés dels pacients i de llurs famílies a la xarxa de recursos de salut mental amb 
la freqüència que ha demostrat eficàcia i que recomanen les guies de pràctica clí-
nica.

e) Garantir la publicació mensual, de manera transparent, de la informació sobre 
les llistes d’espera del sistema sanitari públic per a donar a conèixer el nombre de 
pacients que esperen un determinat tipus de prova i consulta. Aquesta informació 
mínima, aprovada fa dos anys per la Comissió de Salut, preveia el desglossament 
per prestacions i centres, especificant el sexe, l’edat i l’origen dels pacients.

f) Reprendre les mamografies ajornades, pel que fa al programa de prevenció 
precoç del càncer de mama, i continuar fent els cribratges incloent-hi les dones de 
quaranta a quaranta-nou anys, d’acord amb les recomanacions de l’Associació Espa-
nyola contra el Càncer, per a evitar el diagnòstic en una etapa avançada.

g) Publicar els informes anuals de la central de resultats i de la central de balan-
ços de tots els nivells assistencials per a complir la Llei de transparència i garantir 
als ciutadans l’accés a la informació.

h) Implicar, de manera clara i eficient, els professionals sanitaris i llurs organit-
zacions representatives en l’aportació de solucions encaminades a la reorganització 
i el millorament de la provisió del servei sanitari i, concretament, de les llistes d’es-
pera.

i) Vincular de manera efectiva la història clínica compartida de Catalunya (HC3) 
amb la història clínica digital d’Espanya per a garantir que tots els ciutadans puguin 
disposar de llurs historials sanitaris quan siguin atesos en una altra comunitat au-
tònoma.

IV.2. Atenció primària
68
El Parlament de Catalunya reconeix el paper primordial que té l’atenció primà-

ria com a punta de llança per a preservar la salut i el benestar de tots els ciutadans.
69
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar els recursos humans, materials i tecnològics d’aquest nivell assis-

tencial per a afrontar la demanda creixent i assegurar una capacitat d’atenció òpti-
ma, mitjançant una resposta ràpida i eficient als ciutadans.

b) Incorporar nous perfils professionals als equips d’atenció primària que treba-
llen de manera interdisciplinària.

c) Reprendre l’atenció presencial als centres d’atenció primària i als consultoris 
locals, sempre que es pugui garantir la seguretat tant dels professionals com dels 
pacients i usuaris.

d) Apostar per una atenció primària orientada a la comunitat.
e) Mantenir l’atenció primària a les residències, atès que són el domicili de les 

persones que hi viuen.
f) Reorganitzar les tasques administratives i de gestió que no són pròpies de la 

tasca assistencial per tal que els professionals assistencials se centrin en les tasques 
específiques de la seva especialitat, la qual cosa aporta valor al pacient i al sistema.

g) Millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials i entre els 
diferents centres del territori, de manera que es col·loqui sempre la persona en el 
centre.

h) Reafirmar el paper central i de lideratge de l’atenció primària en l’atenció de 
persones amb malalties cròniques, i, així mateix, fer èmfasi en la necessitat de defi-
nir pràctiques col·laboratives amb tota la resta dels actors que intervenen en l’atenció 
d’aquestes persones.

i) Aprofitar els avantatges que ofereix la tecnologia en tot el procés assistencial 
i de cura.
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70
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer i agrair a tots els treballadors de l’atenció primària de Catalunya 

llur total dedicació i entrega professional i humana, que ha permès que les conse-
qüències de la crisi de la Covid-19 no hagin estat encara més dramàtiques.

b) Lamentar especialment els contagis entre els professionals de l’atenció primà-
ria, que són conseqüència de la manca de mitjans adequats per a acomplir llur tasca 
en condicions de seguretat.

c) Recuperar tots els centres d’atenció especialitzada (CAE) i els serveis d’aten-
ció primària (centres d’atenció primària, consultoris locals, unitats de suport i ser-
veis d’atenció continuada) que es van tancar o en els quals es va reduir l’activitat a 
causa de la crisi de la Covid-19, amb les mateixes plantilles i els mateixos horaris 
d’atenció que tenien abans de decretar-se l’estat d’alarma.

d) Considerar els centres d’atenció primària com a centres d’especial rellevància, 
tant en el seguiment de la pandèmia com en l’atenció sanitària en general, per a la 
qual cosa s’han d’establir circuits i protocols d’atenció diferenciats per a cadascun 
d’aquests fins.

e) Reforçar les plantilles dels centres d’atenció primària per a poder cobrir per 
circuits separats l’atenció sanitària general, incloent-hi tot el que ha restat pendent 
d’atenció, i l’atenció específica derivada de la Covid-19 i les activitats de prevenció i 
de promoció de la salut comunitària.

f) Garantir les ràtios de professionals de la Unió Europea, tant d’infermeria com 
de facultatius mèdics, per a assegurar els temps necessaris d’atenció als usuaris i a 
llurs famílies, que han de permetre una atenció de qualitat i la cura de la salut emo-
cional dels professionals.

g) Dotar els centres d’atenció primària amb els mitjans òptims de protecció per 
als professionals, en prou quantitat perquè es puguin renovar amb la periodicitat que 
estableixen les millors guies d’ús.

h) Garantir la disponibilitat de tests PCR i de serologia per a fer-ne a tots els 
professionals d’atenció primària que en necessitin i identificar de manera precoç els 
positius.

i) Disposar la quarantena obligatòria per a tots els professionals d’atenció primà-
ria que siguin font de possible contagi i garantir la cobertura de llur lloc de treball 
per mitjà de la contractació temporal dels substituts que calgui.

j) Oferir un circuit d’accés ràpid als serveis especialitzats de salut mental i refor-
çar el Programa de suport a l’atenció primària en salut mental, tant per als pacients 
que estiguin desbordats psicològicament després del període de confinament i els 
que pateixin dols complicats, com per als professionals sanitaris que ho hagin de 
menester com a conseqüència de l’estrès i la sobrecàrrega d’activitat.

k) Establir relacions fluides amb els representants d’associacions de pacients i 
entitats socials de la zona d’influència per a millorar la detecció de casos, la coordi-
nació per a la recuperació de l’activitat pendent, la revisió de protocols i la col·labo-
ració en l’ajuda informal.

l) Complir les mocions i resolucions del Parlament sobre l’atenció primària, es-
pecialment les que fan referència als recursos que calen per a dignificar-la i per al 
seu reconeixement professional i que faciliten les condicions per al seu ple desenvo-
lupament competencial.

71
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir tots els centres d’atenció primària i consultoris locals d’arreu del ter-

ritori que encara resten tancats després de les actuacions extraordinàries per la Co-
vid-19, i recuperar i reobrir tots els serveis que ha d’oferir l’atenció primària.
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b) Presentar davant la Comissió de Salut, en un termini no superior a un mes, 
l’aplicació del Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària, amb la fixació 
d’un calendari concret i dels recursos disponibles.

c) Recuperar la presencialitat en els centres d’atenció primària per al seguiment 
de la cronicitat i l’atenció de patologies diferents de la Covid-19, i recuperar la qua-
litat assistencial i l’atenció dels usuaris que no s’han incorporat a la digitalització, 
per a observar les dimensions clau de l’atenció primària: accessibilitat, proximitat, 
capacitat de resolució i longitudinalitat.

d) Establir mecanismes i fluxos per a facilitar el trasllat i la mobilitat de profes-
sionals entre els diferents nivells assistencials d’acord amb les necessitats i amb ne-
gociació prèvia amb els agents socials.

72
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar amb caràcter immediat les 

mesures següents: 
a) Incrementar el personal, el pressupost i els materials per a l’atenció primària i 

comunitària, per a fer front a les necessitats de control i seguiment de la Covid-19, 
per a continuar assumint l’assistència sanitària a les residències i per a poder recu-
perar l’activitat preventiva i assistencial habitual i absorbir les acumulacions en les 
llistes d’espera.

b) Recuperar les visites presencials en tota l’atenció primària, amb l’equip de 
referència de cada pacient, per a tot el que no es pugui resoldre telefònicament o 
telemàticament, i garantir que l’atenció telefònica sigui prestada també per l’equip 
de referència.

c) Reforçar temporalment l’atenció primària amb personal d’altres nivells assis-
tencials.

d) Presentar un pla per a recuperar professionals assistencials d’atenció primària 
que els darrers anys han passat a altres nivells assistencials o han anat a treballar a 
altres comunitats autònomes o altres països.

73
El Parlament de Catalunya manifesta la urgència de fer una reforma estructural 

de l’atenció primària que la doti d’estructures de gestió pròpies i del pressupost i el 
personal suficients perquè pugui: 

a) Assumir serveis que es presten als hospitals que poden ésser més efectius 
prestats en l’atenció primària, amb mesures com l’hospitalització a domicili, els hos-
pitals de dia o la no duplicació d’especialitats.

b) Assumir l’atenció a la salut integral de les persones residents a les residències 
geriàtriques del territori respectiu.

c) Recuperar el servei externalitzat de rehabilitació ambulatòria i domiciliària 
per àmbits territorials.

d) Exercir un paper clau en la coordinació amb els hospitals del territori respectiu, 
tant pel que fa a gestió i informació com en l’àmbit dels tractaments clínics.

e) Reforçar el treball en xarxa amb els organismes de salut pública, amb els ser-
veis socials i amb el servei d’assistència domiciliària del territori respectiu.

f) Continuar incrementant progressivament els recursos per a l’atenció primària 
i comunitària, fins a arribar a una quarta part, si més no, de la despesa pública total 
en salut.

74
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reobrir tots els centres d’atenció primària amb els serveis que oferien abans 

dels efectes de la pandèmia de Covid-19.
b) Garantir als centres d’atenció primària les suficients línies telefòniques, gra-

tuïtes i accessibles per a tota la població.
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c) Recuperar el dret de la visita presencial, de manera que aquesta atenció no 
sigui substituïda per la que es fa per via telefònica o videotrucada o per les visites 
virtuals.

d) Incrementar el pressupost del Departament de Salut per a garantir que totes 
les visites i intervencions programades per a l’any 2020 es puguin fer efectives.

e) Incrementar el pressupost del Departament de Salut per a recuperar totes les 
retallades des del 2010 en les retribucions dels treballadors del sistema públic de 
salut.

75
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir uns criteris clars i homogenis sobre els serveis que poden prestar els 

centres d’atenció primària i sobre la modalitat (presencial o telefònica) en què els han 
de prestar.

b) Avançar en la recuperació de la normalitat en la prestació dels serveis sanita-
ris als centres d’atenció primària, amb l’objectiu que prioritàriament es prestin de 
manera presencial.

c) Dotar de centres d’urgències d’atenció primària d’alta resolució les poblacions 
de més de 30.000 habitants.

d) Posar en marxa una campanya de comunicació per a informar la ciutadania 
sobre els casos en què cal fer ús del 061 Salut Respon o recórrer als centres d’aten-
ció primària.

e) Impulsar un pla de reforçament de l’atenció primària per a donar resposta a 
la situació en què es troba actualment, però amb vista a enfortir-la per al futur im-
mediat.

f) Millorar la dotació pressupostària de l’atenció primària.

IV.3. Atenció especialitzada
76
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i aplicar un pla de xoc per a recuperar l’activitat ordinària i l’activitat 

que no s’ha dut a terme durant la crisi sanitària en consultes d’especialistes, proves 
diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

b) Continuar publicant puntualment les dades amb relació a les llistes d’espera 
tal com es feia fins al mes de maig del 2020, que és de quan daten les darreres da-
des disponibles.

77
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer un cribratge de l’estat de salut de la població més vulnerable, per edat, cro-

nicitat i pluripatologies, per a fer-ne un seguiment i una atenció prioritaris.
b) Elaborar un estudi de les llistes d’espera per a prioritzar les intervencions i les 

proves complementàries dels pacients amb més risc que hagin estat ajornades per 
la Covid-19.

c) Reprendre els programes de prevenció i cribratge del càncer de mama i del 
càncer de colon, i recuperar el principi d’atenció preventiva per a evitar que els pa-
cients arribin als centres assistencials en estadis avançats de la malaltia.

d) Elaborar un pla de xoc per a l’atenció i la reducció de les llistes d’espera gene-
rades durant la primera onada de Covid-19.

e) Presentar davant la Comissió de Salut un estudi sobre l’establiment de les uni-
tats de seguiment posterior a la Covid-19, per a atendre els pacients amb patologies 
generades pel coronavirus.

f) Adaptar el Pla estratègic de salut mental per a dotar-lo dels recursos humans i 
materials per a afrontar les necessitats i l’increment de la demanda generada per la 
Covid-19, que ha agreujat patologies ja existents i ha generat manifestacions noves 
causades per la pandèmia.
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g) Dotar de recursos estables i estructurals els centres d’atenció primària, l’aten-
ció especialitzada i les entitats de suport d’afectats i familiars.

h) Garantir la continuïtat del projecte de lluita contra l’estigmatització en salut 
mental, que s’ha agreujat per les conseqüències socials i econòmiques de la pandè-
mia de Covid-19.

i) Elaborar un programa específic de seguiment de l’afectació i de les conseqüèn-
cies emocionals en la gent gran per efecte de la pandèmia i de la solitud que provoca 
l’aïllament.

j) Dotar les residències per a gent gran de mecanismes d’accés a serveis de su-
port psicològic per a atendre els residents amb afectacions emocionals derivades de 
l’aïllament i la manca de relació familiar.

IV.4. Atenció de la salut mental
78
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Augmentar de manera estructural els recursos destinats a la salut mental i a 

l’atenció a les addiccions, garantint l’equitat territorial i la coordinació entre els dis-
positius que treballen en salut mental en les diferents etapes de la vida.

b) Apostar per una salut mental comunitària que prioritzi la inserció a la comu-
nitat, posant una atenció especial en la inserció laboral de les persones que pateixen 
algun trastorn mental.

c) Reforçar l’atenció primària com a peça clau en la detecció precoç i l’atenció 
dels problemes de salut mental més lleus.

d) Promoure accions preventives, de sensibilització i d’eliminació de l’estigma 
en salut mental.

e) Impulsar el Pla nacional de prevenció del suïcidi, de manera que s’hi inclogui 
formació específica per als professionals, s’incideixi en la detecció d’indicadors de 
determinants de la salut de risc i es promogui la prevenció des de l’etapa infantil.

79
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el Programa de suport a l’atenció primària de manera equitativa a tot 

el territori, per a garantir l’atenció de les persones que pateixen dols complicats i afec-
tació emocional durant la pandèmia de Covid-19, dels col·lectius definits com a treba-
lladors essencials i dels professionals sanitaris i socials que han acomplert activitats 
directament relacionades amb la cura dels ciutadans afectats per la malaltia.

b) Planificar l’atenció telemàtica i l’atenció domiciliària de les persones ateses 
en els dispositius sanitaris i socials de la xarxa de salut mental i addiccions, tant in-
fantil i juvenil com d’adults, incloent-hi el Programa de suport a l’atenció primària, 
i de llurs famílies, i donar les eines necessàries per a la prestació d’aquesta atenció, 
per tal d’ajudar-los i d’anticipar-se a eventuals onades de la pandèmia de Covid-19, 
amb la pràctica d’activitats terapèutiques individuals i grupals per via telemàtica que 
garanteixin el suport psicoterapèutic i amb els mitjans necessaris per a superar la 
bretxa digital que hi ha actualment en part d’aquests col·lectius.

c) Garantir en tota la xarxa de salut mental l’estoc necessari de material de pre-
venció, desinfecció i seguretat per a fer front a la pandèmia.

d) Desenvolupar programes de suport domiciliari en tots els territoris per a ga-
rantir l’atenció als usuaris dels centres de salut mental infantil i juvenil i d’adults i a 
llurs famílies durant els períodes de confinament de les properes onades de Covid-19, 
amb mitjans telemàtics i mitjans presencials amb les corresponents mesures de pro-
tecció contra la Covid-19.

e) Garantir la cura emocional i l’atenció psicoterapèutica dels professionals sani-
taris i socials i de les forces d’ordre públic, directament implicats en la cura de les 
persones infectades de coronavirus i llurs famílies, seguint les recomanacions del 
Consell de Salut Laboral.
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f) Establir un pla de detecció de les conductes addictives que han sorgit o s’han 
intensificat durant la pandèmia, tant en el col·lectiu juvenil com en el d’adults, i un 
pla d’atenció i intervenció per a abordar-les des de la perspectiva biopsicosocial. 
Aquest pla ha de fer un esment específic de les mesures de detecció en l’àmbit es-
colar i de les addiccions a les pantalles de tots els col·lectius. Alhora, s’han de posar 
mitjans per a atendre les alteracions conductuals en els adolescents, amb consum de 
substàncies o sense, i per a donar suport a llurs famílies.

g) Aplicar un pla antiestigma en salut mental i signar un conveni de col·labora-
ció econòmica pluriennal i interdepartamental amb l’associació Obertament per a 
fer front a les necessitats derivades de l’impacte de la crisi de la Covid-19 en la salut 
mental de la població i per a garantir la continuïtat del projecte de lluita contra l’es-
tigma en salut mental durant el període 2021-2023, complint la línia estratègica 1 
del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

h) Definir i aplicar un pla d’atenció de la salut mental infantil i juvenil i d’adults 
per a garantir l’atenció de les conseqüències emocionals de la pandèmia de Co-
vid-19, prevenir el suïcidi i lluitar contra l’estigma, de manera que, promovent les 
mesures impulsades pel Departament de Salut, es compleixin les lletres a, b, c, d i e.

i) Complir la Moció 122/XII del Parlament de Catalunya, sobre la salut mental, 
aprovada el 24 d’octubre de 2019, de la qual no consta l’informe de compliment que 
ha d’elaborar el Govern, per a garantir l’atenció de les persones amb algun problema 
de salut mental o addiccions i de llurs famílies, i per a prevenir-ne el suïcidi.

j) Fer públics, per mitjà de les eines institucionals de transparència, els proveï-
dors i els programes a què estan destinats els fons per a mesures estructurals de la 
xarxa de salut mental i addiccions socials i sanitàries i els fons assignats per a l’aten-
ció de la salut mental durant la pandèmia de Covid-19.

k) Garantir el finançament de les activitats d’acompanyament i de suport que du-
rant la pandèmia de Covid-19 han dut a terme les associacions de familiars i usuaris 
de l’àmbit de la salut mental, i detectar les possibles mancances del sistema social i 
sanitari que actualment es cobreixen amb aquestes activitats, per a poder planificar 
i aplicar un sistema de finançament estable que cobreixi les millors polítiques pú-
bliques en aquest àmbit.

80
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar amb caràcter immediat 

la xarxa de salut mental per afrontar les conseqüències que tindrà en aquest àm-
bit la crisi social i econòmica generada per la Covid-19, a més dels casos d’estrès 
posttraumàtic que poden sorgir de resultes de la crisi sanitària, del confinament i 
de les pèrdues patides.

81
El Parlament de Catalunya constata que per a millorar el sistema d’atenció a la 

salut mental cal atendre les prioritats següents: 
a) Garantir un model d’atenció a la salut mental i a les addicions que compleixi 

els requisits següents: 
1r. Que integri plenament la salut mental comunitària en l’atenció primària i co-

munitària i la coordini amb els diferents sectors.
2n. Que disposi d’una xarxa d’atenció especialitzada en salut mental i en addic-

cions plenament incorporada al Sistema Nacional de Salut.
3r. Que estigui orientat a l’atenció comunitària, a la reducció de les desigualtats 

i a la recuperació i la reinserció social.
4t. Que disposi de mecanismes de gestió integral per a assegurar una atenció 

igualitària i de qualitat al conjunt de la població.
b) Dotar el model d’atenció a la salut mental i a les addicions de prou recursos 

perquè pugui donar resposta a les necessitats de la tota la població, amb un augment 
d’un 40% del pressupost que permeti garantir una cartera de serveis que inclogui 
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l’atenció, la rehabilitació i la reducció de danys, amb dotacions de professionals ajus-
tades a la desigualtat social i a la complexitat de la població atesa.

V. Atenció sociosanitària

V.1. Coordinació del sistema social i el sistema sanitari
82
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme la coordinació i la integració global del sistema social i el sistema 

sanitari, amb mecanismes de registre i informació compartits i amb guies conjuntes 
d’actuació respecte a l’envelliment en solitud, les situacions d’exclusió social, les ad-
diccions o els problemes de salut mental.

b) Garantir una gestió unificada de l’atenció a la cronicitat i a la dependència en-
tre tots els nivells assistencials, tant socials com sanitaris.

c) Revisar tota la xarxa de centres sociosanitaris per mitjà d’una auditoria exter-
na, i elaborar plans de qualitat efectius.

d) Garantir un model de planificació, gestió i provisió públiques dels centres so-
ciosanitaris, i restringir els encàrrecs de gestió a ens propis o a entitats sense ànim 
de lucre per via de concertació únicament en cas que no es pugui garantir una gestió 
directa, de forma justificada.

V.2. Salut pública i determinants socials de la salut
83
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar el primer mapa general de la salut i els seus determinants socials, que 

haurà d’ésser una eina per a conèixer aquests determinants.
b) Elaborar un programa de formació per als treballadors del sistema públic de 

salut sobre la praxi professional adequada derivada del coneixement dels determi-
nants socials de la salut.

c) Elaborar un protocol per als treballadors del sistema públic de salut que orienti 
llur intervenció professional amb una mirada en clau dels determinants socials de 
la salut. Aquest protocol ha d’incorporar annexos en què constin per barris, ciutats i 
viles les realitats sociolaborals diverses i llurs expressions en la salut i en què s’iden-
tifiquin les expressions en la salut de les activitats productives.

d) Reforçar la prevenció i l’atenció primària i comunitària com a mecanisme 
d’actuació davant els determinants socials de la salut.

e) Potenciar l’Agència de Salut Pública de Catalunya perquè: 
1r. Incorpori al més aviat possible entre les seves funcions la resposta davant les 

emergències sanitàries.
2n. Avaluï la resposta sanitària durant la crisi de la Covid-19 i en demani també 

una avaluació externa.

V.3. Protecció social
84
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir prou mesures de protecció sanitària tant als professionals de l’aten-

ció a persones amb VIH com als residents que estiguin en residències i pisos tu-
telats, atès que la majoria d’aquestes persones són d’alt risc en cas de contraure la 
Covid-19.

b) Revisar i actualitzar de manera contínua i constant els protocols específics de 
prevenció de riscos laborals i preservació de la salut per a professionals de les farmàci-
es i personal de supermercats, atenció al públic, missatgeria, transports, servei d’aten-
ció domiciliària, residències, centres de dia, centres ocupacionals i recursos d’atenció 
i protecció socials.
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c) Garantir prou mesures de protecció sanitària tant als professionals com als re-
sidents que estiguin en acollida en pisos tutelats i allotjaments segurs per a víctimes 
de violència masclista.

85
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer urgentment un recompte integral a tot Catalunya, que s’ha d’actualitzar 

cada dos anys, de totes les persones sense llar o amb un habitatge insegur o inade-
quat, seguint la metodologia emprada per la Federació Europea d’Organitzacions 
Nacionals que Treballen amb els Sensesostre (Feantsa), en coordinació amb les en-
titats especialitzades de la societat civil i les administracions locals.

b) Elaborar un pla urgent de garantia residencial per als sensesostre reforçant els 
models de Housing First i impulsant el model Housing Led, i revisar i reforçar els me-
canismes de detecció i prevenció dels processos d’exclusió social.

c) Reforçar els equips d’intervenció professional a peu de carrer per a atendre 
l’emergència social dels sensesostre, incrementada per la crisi de la Covid-19, i per 
a fer un seguiment específic de les persones que no recorren als recursos sanitaris 
i de salut mental.

d) Establir mecanismes de prevenció que detectin els processos d’exclusió abans 
que les persones acabin vivint al carrer i incorporar-hi els agents socials i les àrees 
de l’Administració que hi puguin intervenir, com la policia local, els Mossos d’Es-
quadra, els centres de salut i els serveis socials.

V.4. Atenció dels col·lectius vulnerables 
86
El Parlament de Catalunya constata que els col·lectius més vulnerables han vist 

agreujada llur situació de fragilitat en el context de la pandèmia de Covid-19, espe-
cialment les persones grans, les persones amb discapacitat i les dones víctimes de 
violència masclista.

87
El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant, en col·labora-

ció amb el poder legislatiu, per promoure un envelliment actiu i aconseguir que les 
residències de gent gran mai més no siguin un espai vulnerable davant d’amenaces 
com la que s’ha viscut amb la pandèmia.

88
El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar perquè, en el cas de noves 

situacions de confinament, no es repeteixin els aïllaments que han viscut fins ara les 
persones amb discapacitat, i continuar proporcionant a aquestes persones l’acompa-
nyament i les teràpies que necessiten, especialment els menors, per a evitar retro-
cessos en llur evolució.

89
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Establir els mecanismes necessaris per a combatre la violència masclista, es-

pecialment en situacions de confinament, ja que la víctima queda reclosa amb el seu 
botxí i no té cap tipus d’escapatòria.

b) Continuar treballant per abolir totes les capes i facetes de la violència mas-
clista que s’oculten darrere la violència física, que n’és només la part més visible.

V.5. Atenció de les persones grans institucionalitzades
90
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir i respectar el dret a la igualtat i la no-discriminació de les persones 

grans, amb discapacitat o trastorn de l’espectre autista, i garantir l’atenció de llurs 
necessitats sanitàries i socials des de la xarxa sanitària i social pública en tot mo-
ment, especialment en cas de nous repunts de la Covid-19.
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b) Abordar els riscos psicosocials derivats de l’aïllament prolongat, en particular 
els derivats de la major ansietat i angoixa davant la malaltia que experimenten els 
usuaris dels centres residencials i els derivats de les situacions de solitud indesitjada.

c) Assumir que la prevenció és l’eina més eficaç per a afrontar amb garanties 
qualsevol emergència epidemiològica i comprometre’s a adoptar les mesures preven-
tives necessàries per a evitar que la Covid-19 torni a entrar a les residències, per a la 
qual cosa s’ha d’actualitzar el Pla sectorial de la gestió de la infecció pel coronavi-
rus SARS-CoV-2 en l’àmbit residencial (versió 5.0, del setembre del 2020) i s’ha de 
vincular la possibilitat de rebre visites a la situació epidemiològica i a la transmissió 
comunitària de la localitat on hi hagi la residència.

d) Garantir que els familiars dels usuaris de les residències rebin informació fi-
dedigna i actualitzada de llur estat de salut, i promoure l’adopció d’un protocol de 
comunicació entre familiars i residents.

e) Garantir el subministrament de material de protecció a les residències de gent 
gran, els centres de dia, els habitatges tutelats, els serveis d’atenció domiciliària i els 
diversos recursos residencials o ocupacionals per a persones amb discapacitat, per 
tal de protegir els professionals, treballadors, residents i llurs familiars.

f) Garantir els mitjans necessaris, la provisió de materials, els equips de protec-
ció i la formació en l’ús d’aquests equips per a poder complir els protocols i l’atenció 
adequada dels residents o usuaris de residències, centres de dia i serveis d’atenció 
domiciliària en cas de rebrots de Covid-19, que comportarien un augment exponen-
cial de la despesa a causa de les sectoritzacions i els aïllaments.

g) Fer proves periòdiques, a les residències de gent gran, els centres de dia, els 
habitatges tutelats, els serveis d’atenció domiciliària i els diversos recursos residen-
cials o ocupacionals per a persones amb discapacitat, a professionals i treballadors, 
per a monitoritzar la situació en cadascun dels centres i, en conseqüència, poder 
adoptar en cada moment les mesures necessàries.

h) Crear una comissió de coordinació sociosanitària, amb presència de tots els 
actors implicats, per a avaluar tota la normativa i l’adaptació a la realitat de les resi-
dències per a gent gran, els centres de dia, els habitatges tutelats, els serveis d’aten-
ció domiciliària i els diversos recursos residencials o ocupacionals per a persones 
amb discapacitat, i evitar contradiccions i duplicitats.

i) Identificar una persona d’enllaç de l’atenció primària amb les residències per 
a gent gran i els diversos recursos residencials per a persones amb discapacitat de 
llur àmbit territorial, amb un repartiment de les competències i funcions que cor-
responguin a cadascuna de les parts, per a coordinar les proves, el seguiment i les 
necessitats dels centres i els residents.

j) Treballar en problemàtiques pendents ajornades, com la situació de l’atenció 
primària, l’atenció a l’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida, 
la prevenció i l’atenció de la patologia crònica i la pluripatologia, o la coordinació 
entre l’atenció social i la sanitària.

91
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Clarificar els nombrosos protocols existents per a la prevenció de nous brots de 

Covid-19 en l’àmbit de les residències per a persones grans i per a persones amb dis-
capacitat, que aclareixin, entre altres aspectes, els condicionants per a rebre visites de 
familiars, l’aïllament i trasllat de residents tant a la residència com a l’hospital o cen-
tres sociosanitaris, els criteris d’admissió de nous ingressos, la formació continuada 
dels professionals, i l’emmagatzematge i ús del material d’autoprotecció.

b) Fer efectius de manera immediata tots els pagaments que estableix el Decret 
llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s’adopten mesures pressupostàries amb relació 
al desplegament de les actuacions d’atenció social, ordenació i reforç de determinats 
serveis socials de caràcter residencial i d’atenció diürna.
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c) Donar compte de manera immediata a la Comissió de Treball, Afers Socials i 
Famílies del compliment del Pla de contingència per a residències per a la tardor del 
2020, presentat al mes de juliol del 2020.

d) Publicar els protocols necessaris per a l’atenció primària i consensuats amb 
altres nivells assistencials, com l’atenció intermèdia i l’atenció hospitalària, per a po-
der prendre les decisions clíniques i ètiques més adequades en la cura i el seguiment 
de les persones que viuen en residències.

e) Enllestir l’ampliació de llits prioritàriament en centres sociosanitaris i centres 
d’atenció intermèdia de nivell 1 fins als 341 llits addicionals, tal com disposa el Pla 
de contingència per a residències per a la tardor del 2020.

f) Enllestir, en el termini d’un mes, la contractació de 1.800 gericultors i perso-
nal auxiliar per a residències per a gent gran i discapacitats, tal com disposa el Pla 
de contingència per a residències per a la tardor del 2020.

g) Fer efectiu de manera immediata el pagament del cent per cent de les places 
residencials buides, no incloses en el Decret llei 29/2020, des de la data d’aixeca-
ment de l’estat d’alarma, el 20 de juny de 2020, fins al 30 de setembre de 2020, i que 
no han estat objecte de nous ingressos.

h) Complir de manera immediata l’acord aprovat pel Parlament en el debat gene-
ral sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat 
durant la pandèmia de la Covid-19 del 7 de juliol de 2020, que l’instava a iniciar, en 
el termini de dos mesos, un procés de renovació del mètode d’inspecció dels centres 
residencials, enfocant-lo fonamentalment a la millora de la qualitat del servei.

i) Complir de manera immediata l’acord aprovat pel Parlament en el debat gene-
ral sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat 
durant la pandèmia de la Covid-19 del 7 de juliol de 2020, que l’instava a publicar, 
en el termini d’un mes, el nombre de persones que es troben en llista d’espera per a 
accedir a una plaça pública de residència, amb la seva distribució territorial.

j) Complir de manera immediata l’acord aprovat pel Parlament en el debat gene-
ral sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapaci-
tat durant la pandèmia de la Covid-19 del 7 de juliol de 2020, que l’instava a publi-
car, en el termini d’un mes, les persones amb el dret reconegut a una prestació del 
Sistema de Dependència i que es troben en llista d’espera, tenint en compte que les 
dades siguin mensuals, del gener al juliol del 2020, per a comprovar els efectes que 
la pandèmia ha tingut en la gestió de les prestacions per dependència.

k) Complir de manera immediata l’acord aprovat pel Parlament en el debat gene-
ral sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapaci-
tat durant la pandèmia de la Covid-19 del 7 de juliol de 2020, que l’instava a reobrir 
de manera immediata totes les oficines d’Afers Socials i Famílies de Catalunya.

l) Coordinar els sistemes d’informació social i sanitari perquè els professionals 
treballin sobre una història clínica i social compartida.

VI. Dones i igualtat

VI.1. Conciliació familiar
92
El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat d’impulsar polítiques de con-

ciliació real per a evitar que, en cas de quarantena o de confinament, el pes de les 
cures recaigui en les dones o perjudiqui les famílies més vulnerables, i per això ins-
ta el Govern a: 

a) Articular mesures per a acompanyar les famílies en situació de vulnerabilitat 
que hagin de tenir cura dels infants a casa en cas de quarantena o de confinament, i 
per a evitar que aquesta situació els generi cap pèrdua de drets laborals ni econòmics.

b) Demanar al Govern de l’Estat que vetlli per la conciliació familiar com a prin-
cipi garant de la igualtat i que doni cobertura, per mitjà d’una baixa per incapacitat 
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temporal, als treballadors amb infants menors a càrrec en edat d’escolarització obli-
gatòria en el cas que hagin de fer quarantena i que, per tant, no puguin anar a l’escola.

VI.2. Drets de les dones i lluita contra la violència masclista
93
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir la seguretat de les dones, i amb aquest objectiu potenciar tots els re-

cursos i serveis d’atenció a les dones víctimes de la violència masclista i millorar els 
protocols de prevenció.

b) Millorar les xarxes socials de suport per a dones en risc de patir violència mas-
clista, com ara la iniciativa «Establiment segur contra la violència masclista».

c) Difondre periòdicament les dades d’afectació de la Covid-19 desagregades per 
sexe, tant en l’àmbit de la salut (infeccions i morts a causa del virus) com en l’àmbit del 
treball (afectacions per expedients de regulació temporal d’ocupació i taxa d’atur).

d) Garantir l’anàlisi de l’impacte de gènere de la Covid-19 i de la situació de crisi 
econòmica i social que en deriva, així com garantir i fer el seguiment de la incorpora-
ció transversal de la perspectiva de gènere en les estratègies i els plans de recuperació.

e) Reforçar els recursos d’acompanyament per a les dones que han patit violèn-
cia masclista durant el confinament i després del confinament, tenint en compte que 
l’aïllament i les dificultats per a accedir als recursos han disminuït les possibilitats 
d’abordar les situacions de violència i la recuperació dels projectes vitals.

f) Garantir l’accés de les dones i de les persones LGBTIQ+, indistintament de llur 
situació administrativa, als serveis de salut sexual i reproductiva necessaris i integrals.

g) Treballar per mantenir, més enllà de l’estat d’alarma, l’accés a l’avortament, amb 
una sola visita com a màxim al centre o al servei de salut i amb el seguiment mèdic 
per via telemàtica, per a reduir el risc de contagi tant de dones com de professionals.

h) Assegurar canals d’informació de qualitat assequibles, accessibles i adaptats 
sobre els serveis de salut sexual i reproductiva per a tota la població.

i) Garantir l’accés a productes de salut reproductiva i garantir l’atenció durant 
l’embaràs, el part i el puerperi.

j) Garantir el dret de les dones a rebre informació, cures i acompanyament al 
llarg de tot el procés reproductiu, a escollir on i com volen parir i a ésser ateses en 
tot moment amb ple respecte de llur dignitat i llurs decisions, tant si estan afectades 
com si no per la Covid-19.

VI.3. Drets sanitaris i perspectiva de gènere
94
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar el dret a la salut sexual i 

reproductiva per mitjà de les mesures següents: 
a) Assegurar el dret a l’avortament gratuït arreu del territori, i garantir que els 

centres públics ofereixin aquesta intervenció.
b) Mantenir la tramitació telemàtica de les interrupcions voluntàries de l’emba-

ràs més enllà de la crisi generada per la Covid-19, i reduir els passos previs aplicats 
fins ara.

c) Garantir l’accessibilitat dels mètodes anticonceptius.
d) Impulsar la prevenció de les malalties de transmissió sexual.
e) Potenciar la llibertat de decisió de les dones amb relació a les pràctiques sa-

nitàries i evitar l’excés d’intervenció i medicalització de l’embaràs, del part, de la 
lactància i de la menopausa.

f) Adoptar mesures per a recuperar, amb la deguda seguretat, la possibilitat que 
els dos progenitors puguin ésser presents durant les proves mèdiques de seguiment 
d’un embaràs, i també durant el part.

95
El Parlament de Catalunya insta el Govern a implicar més el sistema de salut en 

la lluita contra la violència masclista i les violències sexuals, i a incrementar amb 
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aquest objectiu els recursos del sector sanitari dedicats a la prevenció, l’atenció i la 
recuperació en aquest àmbit, en coordinació amb els circuits territorials.

96
El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegurar l’accés universal al sis-

tema sanitari públic, en matèria de salut sexual i reproductiva, a totes les persones 
que viuen a Catalunya.

97
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure en un període de sis mesos, conjuntament amb els col·lectius i les enti-

tats de referència, un pla interdepartamental contra la violència obstètrica que inclogui: 
1r. Un programa de formació en aspectes ètics i comunicatius per als professio-

nals sanitaris, a fi de garantir una atenció que promogui i respecti l’autonomia de les 
dones pel que fa a la presa de decisions amb relació a les pràctiques sanitàries que el 
sistema sanitari els ofereix i evitar la medicina paternalista que infantilitza les dones 
embarassades i exerceix violència obstètrica sobre elles.

2n. Un programa de prevenció, visibilització i erradicació de la violència obstè-
trica per a tots els serveis de salut que atenen les dones embarassades.

3r. Els recursos necessaris per a evitar que els nadons siguin separats de llurs 
mares.

4t. Mesures per a abordar el dol perinatal.
b) Adoptar les mesures pertinents per a reduir la medicalització i els tracta-

ments inadequats i promoure que les dones disposin de la informació completa 
sobre les possibilitats de tractament, amb els beneficis i els efectes secundaris 
corresponents, a fi que puguin ponderar adequadament amb els professionals les 
decisions en aquest sentit, per a promoure la presa de decisions autònomes com-
partides.

c) Integrar els serveis de salut mental a l’atenció primària, amb la incorporació 
de professionals que utilitzin procediments i tractaments amb evidència científica i 
que puguin treballar amb les dones des d’una visió feminista interseccional basada 
en drets.

d) Revisar i reforçar els protocols de detecció i atenció de les violències masclis-
tes i a considerar aquestes violències un tema prioritari de salut pública.

e) Donar suport a les organitzacions no governamentals dedicades a la salut de 
les dones i a ajudar en la creació de xarxes de col·laboració i coordinació entre els 
diversos sectors de la salut.

98
El Parlament de Catalunya constata que l’accés a la interrupció voluntària de 

l’embaràs és un dret universal.
99
El Parlament de Catalunya constata que el projecte de decret pel qual es desplega 

la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària amb càrrec 
a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, publicat el 27 de desembre de 
2019 pel Departament de Salut, és insuficient per a assolir la universalització de l’as-
sistència sanitària i comporta un retrocés en la universalitat de la sanitat.

100
El Parlament de Catalunya constata que l’objecció de consciència dels metges i 

infermers vulnera el dret de les dones a avortar als centres sanitaris públics.
101
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme, en el termini de tres mesos, un estudi sobre l’impacte de l’objec-

ció de consciència dels professionals de la salut en la garantia del dret a l’avortament.
b) Revisar la proposta de reglament de la Llei 9/2017 per a: 
1r. Escurçar de tres mesos a quinze dies el termini per a respondre les sol·licituds 

del dret a l’assistència sanitària.
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2n. Eliminar el període mínim d’arrelament de dos mesos, tal com recomana 
l’Organització de les Nacions Unides.

3r. Preveure sense condicionants l’atenció sanitària de totes les dones i menors 
embarassades que es trobin a Catalunya amb relació a llur salut sexual i reproducti-
va, també pel que fa a la interrupció voluntària de l’embaràs.

c) Elaborar un programa de formació sobre el dret a l’accés universal a l’atenció 
sanitària a Catalunya adreçat al personal administratiu i sanitari de tots els centres, 
serveis i establiments del Servei Català de la Salut.

d) Iniciar una campanya d’informació sobre el dret a l’accés universal a l’atenció 
sanitària a Catalunya.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 941/XII del Parlament de Catalunya, sobre els mecanismes 
de reforç contra la violència infantil
250-01353/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 13, 13.10.2020, DSPC-C 569

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la 
violència infantil (tram. 250-01353/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el 
Grup Parlamentari Republicà (reg. 74654).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar impulsant la formació dels professionals de tots els àmbits relacio-

nats amb l’atenció a la infància tal com preveuen els protocols d’actuació contra el 
maltractament infantil i adolescent aprovats i actualitzats.

b) Continuar la difusió i publicitat del telèfon 116 111 per a la detecció i notifica-
ció de qualsevol situació de maltractament infantil per mitjà de la campanya publi-
citària per als mitjans audiovisuals que s’ha iniciat recentment adreçada a conscien-
ciar la població sobre la violència infantil i a promoure que els ciutadans hi truquin 
si han vist, han patit o coneixen algun cas de violència, maltractament, abús sexual 
o assetjament escolar contra infants i joves.

c) Continuar el treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, que 
coordina les diverses administracions i institucions en la promoció social de la 
infància i l’adolescència davant de possibles situacions de risc o desemparament, 
especialment pel que fa als maltractaments infantils, i continuar l’aplicació del 
Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Ca-
talunya, pel que fa a la coordinació entre departaments per a una intervenció efi-
caç, abordant tant la prevenció com la detecció i l’atenció davant de qualsevol for-
ma de violència.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa
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Resolució 942/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat del 
reforç en les mesures de polítiques de la infància
250-01355/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 13, 13.10.2020, DSPC-C 569

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les me-
sures de polítiques de la infància (tram. 250-01355/12), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 74656).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Adoptar les mesures pertinents perquè les polítiques d’infància, i concreta-

ment les que han de combatre la pobresa infantil, s’adaptin als objectius de l’Agenda 
2030.

b) Tenir en compte els motius de l’increment de la pobresa infantil a Catalunya 
dels darrers cinc anys per a planificar un projecte a mitjà o llarg termini per tal de 
fer front a possibles i reiterats increments.

c) Comunicar aquesta resolució a totes les entitats relacionades amb la infància 
i la família i a la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Ado-
lescència.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 943/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació d’un 
programa de reforç educatiu per als alumnes més vulnerables
250-01371/12

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 13, 13.10.2020, DSPC-C 569

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 13 d’octubre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació d’un programa de re-
forç educatiu per a l’alumnat vulnerable en els casals d’estiu (tram. 250-01371/12), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
74657).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure l’èxit educatiu dels alumnes, especialment dels que tenen dificultats 

d’aprenentatge i es troben en unes circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, 
i també dels alumnes que necessiten reforçar l’aprenentatge pel retard causat per la 
pandèmia.

b) Aplicar un pla personalitzat d’estiu de suport educatiu als alumnes més vul-
nerables que han patit situacions d’allunyament escolar i desigualtat, amb la finalitat 
de no traspassar aquesta desconnexió educativa a les escoles a l’inici del curs esco-
lar 2020-2021.
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c) Fomentar la conciliació de la vida laboral i la familiar per mitjà, entre altres 
accions, de l’obertura dels casals d’estiu una vegada finalitzat el període lectiu.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Marta Ribas Frías; la presidenta de la Comissió, 

Najat Driouech Ben Moussa

Resolució 957/XII del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment 
del compliment de les conclusions de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
250-01020/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 30, 14.10.2020, DSPC-C 574

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 d’octubre de 2020, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment del compliment de les 
conclusions de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de 
l’Ús de Material Antiavalots (tram. 250-01020/12), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el compliment integral per part dels Mossos d’Esquadra de la Re-

solució 476/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de 
l’Informe de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses, amb una atenció i un segui-
ment especials de les conclusions relacionades amb un ús més elevat de la mediació 
i la prevenció, per sobre de les que són més d’ordre públic, i exigir el compliment 
d’aquesta resolució als cossos i les forces de seguretat.

b) Dur a terme les investigacions de totes les actuacions policials seguint els me-
canismes d’investigació interna pertinents i, en el cas que siguin injustificades o no 
ajustades als protocols, depurar-ne les responsabilitats i informar-ne els ciutadans 
amb total transparència.

2. El Parlament de Catalunya, per a garantir el compliment de la normativa per 
part dels cossos policials de l’Estat, exhorta els partits polítics amb representació 
parlamentària a presentar les iniciatives legislatives necessàries al Congrés dels Di-
putats i al Senat amb l’objectiu que els cossos i les forces de seguretat de l’Estat que 
operen a Catalunya compleixin els estàndards i protocols d’actuació aprovats pel 
Parlament.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Elena Fort i Cisneros; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Fascicle segon
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Resolució 958/XII del Parlament de Catalunya, sobre la destinació 
dels ingressos provinents de la Unió Espanyola d’Entitats 
Asseguradores i Reasseguradores
250-01038/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 30, 14.10.2020, DSPC-C 574

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 d’octubre de 2020, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos pro-
vinents de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (tram. 
250-01038/12), 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: 
a) Considerar amb caràcter finalista els ingressos provinents de la Unió Espanyo-

la d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa) i destinar-los a millorar les 
inversions en el Cos de Bombers de la Generalitat.

b) Elaborar un informe sobre la destinació que han tingut els ingressos pro-
vinents de la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (Unespa)
durant els darrers cinc anys.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2020
La secretària en funcions de la Comissió, Elena Fort i Cisneros; el president de 

la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 973/XII del Parlament de Catalunya, sobre la necessitat de 
combatre l’antisemitisme
250-01185/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 24, 

15.10.2020, DSPC-C 579

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la necessitat de combatre l’antisemitisme (tram. 250-01185/12), presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 67238).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva profunda preocupació per l’auge 

del discurs antisemita i dels atacs i atemptats antisemites arreu d’Europa.
2. El Parlament de Catalunya fa una crida als ciutadans a combatre i aïllar els 

discursos de l’odi, entre els quals es troba el discurs antisemita.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar, en l’àmbit de les seves competències, els mecanismes per mitjà dels 

quals es recullen dades sobre els incidents o delictes relacionats amb els discursos 
de l’odi, de manera que sigui el més fàcil possible identificar els casos motivats per 
l’antisemitisme.
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b) Desenvolupar campanyes que sensibilitzin els ciutadans contra els discursos 
de l’odi i que combatin, entre altres estereotips xenòfobs, racistes o homòfobs, els 
estereotips, prejudicis i pseudoarguments antisemites.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 974/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’auge del 
discurs antisemita
250-01258/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 24, 

15.10.2020, DSPC-C 579

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució de condemna de les pràctiques antisemites (tram. 250-01258/12), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem (reg. 71786).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva profunda preocupació per l’auge 

del discurs antisemita, dels atacs i atemptats antisemites arreu d’Europa i dels actes 
d’odi o discriminació per raó de raça o ideologia.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a retirar la cessió d’espais i denegar 
l’autorització per a celebrar actes i esdeveniments a entitats que promoguin l’antise-
mitisme en llurs reivindicacions.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez

Resolució 975/XII del Parlament de Catalunya, sobre la retirada del 
pla unilateral de Donald Trump relatiu a Palestina
250-01320/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 24, 

15.10.2020, DSPC-C 579

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la 
sessió tinguda el dia 15 d’octubre de 2020, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la defensa de la vall del Jordà, a Palestina (tram. 250-01320/12), presen-
tada pel Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar davant totes les instàncies 

internacionals: 
a) La retirada del pla unilateral de Donald Trump, conegut com a «Acord del 

segle». No és possible cap acord sense negociació amb la part palestina, i cap acord 
que no respecti la legalitat internacional i els drets humans no és ni admissible ni 
viable.

b) L’establiment de mecanismes per a edificar una pau dialogada, justa i respec-
tuosa amb els drets humans, la legalitat internacional i les resolucions de les Naci-
ons Unides per a Palestina.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comis-

sió, Aurora Madaula i Giménez
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la destitució del director del Programa 
de desenvolupament de projectes cultural d’àmbit internacional i la 
impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària
250-00806/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Proposta de resolució sobre els experts contractats pel Consell 
de Diplomàcia Pública de Catalunya durant el referèndum de l’1 
d’octubre de 2017
250-00809/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Proposta de resolució sobre el reconeixement i agraïment a les 
missions de defensa i de manteniment de la pau de les Forces 
Armades amb motiu de llur trentè aniversari
250-01075/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Proposta de resolució de solidaritat amb l’exvicepresident de la 
República de l’Equador Jorge Glas Espinel
250-01182/12

RETIRADA

Retirada en la sessió 24 de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i 
administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per 
la Covid-19 i altres de complementàries
200-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; SP PPC; GP ERC; GP JxCat (reg. 80172; 80182; 80196; 
80670).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 20.10.2020 al 
21.10.2020).
Finiment del termini: 22.10.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal
200-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; SP PPC; GP ERC; GP JxCat (reg. 80171; 80183; 80197; 
80671).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 20.10.2020 al 
21.10.2020).
Finiment del termini: 22.10.2020; 10:30 h.

Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC (reg. 80170).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.10.2020; 10:30 h.
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Projecte de llei pel qual s’adopten mesures pressupostàries en 
relació amb el desplegament de les actuacions d’atenció social, 
ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter 
residencial i d’atenció diürna que preveu el Pla de contingència per 
a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per 
la Covid-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria 
d’infància i adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel 
qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 
2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, 
sota el títol de mesures de caràcter social
200-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP CUP-CC; SP PPC; GP JxCat (reg. 80179; 80184; 80672).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 20.10.2020 al 
21.10.2020).
Finiment del termini: 22.10.2020; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00078/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: SP PPC; GP JxCat (reg. 80185; 80673).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 22.10.2020 al 26.10.2020).
Finiment del termini: 27.10.2020; 10:30 h.

Proposició de llei d’equitat territorial per al desenvolupament 
sostenible de les àrees rurals
202-00081/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80674).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.10.2020; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 77121; 79812 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.10.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 77121)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del punt 1

1. Denegar el projecte d’aeròdrom de l’Escala.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
De modificació del punt 2

2. Donar suport a l’Ajuntament de l’Escala en el projecte que està dissenyant de 
convertir els terrenys i el mas de Vilanera en un centre vinculat al projecte de reser-
va de la Biosfera i el medi ambient, als Parcs Naturals dels Aiguamolls de l’Empor-
dà i del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i un centre social amb una vessant cultural 
i artística.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 79812)

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

2. Preservar el sol no urbanitzable d’interès agrari i paisatgístic a l’Escala amb 
les limitacions que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d’urbanisme i les 
condicions que es deriven dels motius que, en cada cas, justifiquen la seva conside-
ració com a sòl de protecció territorial.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 79798 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 20.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 79798)

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

1. En el marc de l’avaluació ambiental, analitzar la viabilitat de la nova pedrera 
anomenada ampliació Tramuntana a La Garriga, al municipi de Llers.

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

2. Compensar els efectes sobre la Xarxa Natura 2000, si així ho determina l’ava-
luació ambiental en curs.

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’ús de mascaretes 
transparents homologades per part del personal d’organismes 
públics que tingui contacte amb el públic
250-01497/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79457; 79482).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació urgent dels mòduls 
prefabricats de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol
250-01498/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79458; 79483).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa 
Robert Bosch
250-01501/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79459; 79484).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les accions de suport a l’empresa Saint-
Gobain Glass
250-01502/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79460; 79485).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les associacions i 
les entitats gitanes
250-01503/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79461; 79486).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la definició d’un pla de conciliació 
laboral per als familiars de les persones amb discapacitat intel·lectual 
per a afrontar la segona onada de Covid-19
250-01504/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79462; 79487).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’exclusió del castellà com a llengua 
cooficial i d’ús normal per les institucions i els mitjans de 
comunicació públics duta a terme per l’exconsellera de Cultura
250-01505/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79463; 79488).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la gratificació econòmica 
al personal de neteja, bugaderia i cuina de les residències
250-01506/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79464; 79489).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la possibilitat de fer tests ràpids de 
detecció de la Covid-19 a les farmàcies
250-01507/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79465; 79490).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a 
infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i 
Lleida l’11 de setembre de 2020
250-01508/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79466; 79491).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 116/XII, 
sobre la retirada d’un monument franquista de Montserrat
250-01509/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79467; 79492).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’autonomia del Parlament respecte al 
Govern
250-01510/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79468; 79493).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de la navegació a les zones 
de pas de cetacis de les costes catalanes
250-01511/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79469; 79494).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’unitats de reserva en el 
servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur
250-01512/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79470; 79495).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del 
servei ferroviari entre les estacions de l’Hospitalet de Llobregat i 
Granollers-Canovelles
250-01513/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79471; 79496).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’emplaçament del consultori del Bruc 
en un nou local
250-01514/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79472; 79497).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mecanismes de 
protecció per als professionals que tramiten baixes laborals per la 
Covid-19
250-01515/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79473; 79498).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01516/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79474; 80676).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’opció que les famílies puguin demanar 
la jornada contínua als centres educatius
250-01517/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79475; 79499).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la indústria al Penedès
250-01518/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79476; 79500).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els intèrprets de llengua de signes al 
Parlament de Catalunya
250-01519/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79477; 79501).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació dels espais i les ràtios 
d’alumnes i professors a l’Escola Vilamar, de Calafell
250-01520/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79478; 79502).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’empresa Nobel Plastiques Ibérica
250-01521/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80677).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del tercer edifici a la pineda 
d’en Gori, de Palamós
250-01522/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79479; 79503).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la Instrucció de la Fiscalia 
General de l’Estat 1/2020, l’ocupació d’immobles a Catalunya i el 
garantiment de la seguretat jurídica dels cossos i forces de seguretat 
de l’Estat
250-01523/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 79480; 79504).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Baix Penedès
250-01524/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP ERC; GP JxCat (reg. 79426; 79507; 80678).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 21.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 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 12/2020 sobre el 
Consorci de l’Institut de Física d’Altes Energies, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00049/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 79505).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.10.2020 al 20.10.2020).
Finiment del termini: 21.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2020, sobre el 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica, corresponent al 2017
256-00050/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 79506).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 20.10.2020 al 22.10.2020).
Finiment del termini: 23.10.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2020, sobre la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2018
256-00051/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 80710).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 02.11.2020 al 06.11.2020).
Finiment del termini: 09.11.2020; 10:30 h.
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi de la 
protecció del delta de l’Ebre
252-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 79508).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 22.10.2020 al 27.10.2020).
Finiment del termini: 28.10.2020; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
d’habitatges
302-00242/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80810, 80825, 80829 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 80810)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habitatges (tram. 
302-00242/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova lletra a bis a l’apartat 3

a bis. Reforçar la protecció social que presta directament de la Generalitat, i 
també la que es presta per mitjà dels ajuntaments, davant les d’ocupacions mo-
tivades per motius socials o econòmics sobrevinguts, tot buscant solucions per a 
aquestes famílies mitjançant el parc públic d’habitatges de la Generalitat i els ajun-
taments.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 7

7. Sol·licitar al Govern de l’Estat les modificacions legals oportunes que perme-
tin, en un termini de vint-i-quatre hores, el desallotjament d’un immoble ocupat de 
manera delinqüencial.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80825)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació d’habitatges (tram. 302-00242/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 1

1. El Parlament de Catalunya constata la falta d’inversió en polítiques publiques 
i sol·licita al Govern incrementar la dotació pressupostaria, especialment per fer 
front a la crisi agreujada per la Covid-19.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 3

Elaborar i aprovar un Pla integral per l’Abordatge de l’Ocupació a Catalunya 
per tal d’afrontar i diferenciar clarament el tractament, els protocols i la resposta 
a les diferents casuístiques d’ocupacions: amb fins socials (per vulnerabilitat socio-
econòmica i impossibilitat d’accedir a un habitatge de manera regular), ideològica, 
i delinqüencial (aquelles amb l’objectiu de realitzar activitats il·lícites dins l’habitat-
ge). Aquest abordatge s’ha de fer des d’una mirada integral, complexa i no estigma-
titzadora, i amb la coordinació de diferents àmbits: social, justícia i seguretat. En el 
marc d’aquest pla:

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació a l’apartat a del punt 3

a) Proporcionar recursos econòmics, residencials i formatius que siguin necessa-
ris per a acabar amb la situació de vulnerabilitat de les persones demandats d’habi-
tatge inscrites a les Meses d’emergència, amb destinació especifica de recursos per 
a donar compliment i seguiment a l’obligatorietat dels grans tenidors d’oferir lloguer 
social, regulat en el Decret Llei 17/2019, i en cas d’incompliment, iniciar el corres-
ponent expedient sancionador.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat d al punt 3

d) Impulsar els mecanismes escaients per a incrementar el parc d’habitatge pú-
blic que permeti donar resposta a les famílies en situació de vulnerabilitat deman-
dats d’habitatge i poder reduir les llistes d’espera de les meses d’emergència.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al punt 4

4. Elaborar, en cooperació amb els Ajuntaments, un cens continu d’habitatges, 
detectant els que estan buits i/o ocupats, i iniciar els pertinents, si escau, expedients 
sancionadors per us anòmal de l’habitatge.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 80829)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació d’habi-
tatges (tram. 302-00242/12).

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

1. El Parlament de Catalunya constata les dificultats del conjunt de les admi-
nistracions públiques per poder impulsar polítiques d’habitatge a causa de l’escàs 
finançament aportat a través del Plan Estatal de Vivienda i com a conseqüència de 
l’estructural dèficit de finançament que les administracions públiques catalanes pa-
teixen des de fa anys.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2

2. El Parlament de Catalunya rebutja té en consideració les afirmacions del Con-
seller de Territori i Sostenibilitat en seu parlamentaria acusant demanant als ajunta-
ments catalans de no una major implicació per fer front a les necessitats d’habitatge 
dels seus veïns i veïnes.

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

3. Elaborar i aprovar conjuntament amb les diputacions i ens municipalistes un 
Pla Integral per l’Abordatge de l’Ocupació a Catalunya per tal d’afrontar l’ocupació 
des dels diferents àmbits: social, de seguretat i de justícia, que integri i coordini tots 
els poders públics amb competències i mitjans en la resolució del conflicte, inclusiva 
la Fiscalia Superior de Catalunya i el TSJC, en les seves funcions governatives. En 
el marc d’aquest pla:

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 3.a

a. Contactar, des dels serveis socials impulsors dels expedients, en col·labora-
ció amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb totes les persones demandants 
d’habitatge inscrites a les Meses d’Emergència, per conèixer la seva situació social 
i residencial i proporcionar-los-hi els reforçar els mecanismes per a dotar-los dels 
recursos econòmics, residencials i formatius que siguin necessaris per acabar amb 
la situació de vulnerabilitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.b

b. Impulsar la coordinació efectiva de totes les forces i cossos de seguretat, a tra-
vés de les juntes de seguretat locals i de la resta d’òrgans de coordinació i col·labo-
ració entre organismes i administracions, per aconseguir una lluita eficaç contra les 
màfies que afavoreixen les ocupacions il·legals.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3.c

c. Instar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè convoqui la sessió 
constitutiva de la Comissió de Seguiment del Protocol de Llançaments de Catalunya.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 4

4. Elaborar, en cooperació amb els Ajuntaments, un cens continu d’habitatges, 
detectant els que estan buits i/o ocupats i col·laborant en l’impuls d’inspeccions que 
permetin l’obertura d’expedients sancionadors o d’expropiació temporal en els ca-
sos que es constati que no s’està complint la funció social de l’habitatge prevista al 
Decret Llei 17/2019.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Estudiar l’increment del tipus impositiu de l’Impost sobre Habitatges Buits als 
grans tenidors. Estudiar mecanismes d’incentius a la rehabilitació i manteniment 
per als petits tenidors que vulguin posar-los al mercat de lloguer.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. Presentar a la Comissió de Territori, quan aquesta estimi oportú, l’informe 
sobre l’estat d’ús i manteniment del parc gestionat per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, fruit de la tasca de control que diàriament hi realitza aquest ens.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Treballar amb mecanismes de reglamentació, de mediació i negociació per faci-
litar la recuperació dels habitatges en situació d’ocupació il·legal del parc públic, 
necessaris per atendre l’emergència habitacional.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa 
infantil
302-00243/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80657, 80811, 80821, 80826 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80657)

A la Mesa del Parlament
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la pobresa infantil (tram. 302-00243/12).



BOPC 710
22 d’octubre de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 60

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7 bis

7 bis. Promoure una modificació de la Renda Garantida de Ciutadania per a in-
crementar de 100 a 200 € mensuals la percepció per fill a càrrec en les unitats fami-
liars perceptores de la RGC 

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt 7 ter

7 ter. Promoure una modificació de la Renda Garantida de Ciutadania per a 
afegir-hi una prestació per cobrir les despeses d’habitatge, tant per a les unitats fa-
miliars perceptores de la RGC que tenen un habitatge de lloguer com per a les que 
viuen en pisos compartits. 

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, GP CatECP

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 80811)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Manuel Reyes López, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil (tram. 
302-00243/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 7 bis

7. Posar en marxa una prestació per a fill a càrrec de caràcter universal, on l’in-
fant sigui el titular de l’ajut i que cobreixi els mínims essencials per a gaudir d’un 
nivell de vida adequat. Aquesta prestació serà major en el supòsit de famílies mono-
parentals o nombroses.

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Manuel Reyes López, diputat, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 80821)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil (tram. 302-
00243/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 9 bis

9.bis Recuperar la actividad del Comité Interdepartamental encargado del se-
guimiento de la aplicación del protocolo de detección de malnutrición infantil que 
permita seguir teniendo un recuento de los niños y niñas que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad
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Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 13

13. Instar al Gobierno de España a reducir el tipo impositivo aplicable del Im-
puesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisi-
ciones intracomunitarias de mascarillas de uso obligatorio de acuerdo con la nor-
mativa vigente para prevenir la transmisión durante la emergencia sanitaria de 
Covid-19, del actual tipo ordinario del 21% al tipo superreducido del 4%.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 14

14. Crear urgentemente una ayuda para ciudadanos y familias en situación de 
vulnerabilidad con el objetivo que puedan sufragar económicamente mascarillas y 
geles hidroalcohólicos necesarios para la protección durante la segunda oleada de 
Covid-19.

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 80826)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil 
(tram. 302-00243/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. La necessitat de complir els mandats de Parlament que han instat al Govern de 
la Generalitat, en els últims deu anys, al desplegament de la Llei de 14/2010, del 27 
de maig, dels drets i les oportunitats de la infància, que espera des de fa una dècada 
un Reglament i una dotació pressupostària.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. La necessitat de complir els mandats de Parlament que han instat al Govern de 
la Generalitat, en els últims anys, a incrementar el percentatge del producte interior 
brut que destina Catalunya a polítiques d’infància i família des del 0,8% al 2,4% de 
mitjana europea.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. La necessitat de complir els diferents protocols en relació amb la malnutrició 
infantil, que exigeixen comptabilitzar el nombre d’infants i adolescents que no tenen 
accés a una alimentació correcta o suficient a Catalunya, per poder desplegar políti-
ques per revertir aquesta situació de mancança material greu.



BOPC 710
22 d’octubre de 2020

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 62

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió 

4. Presentar una Estratègia de País per Combatre la Pobresa que inclogui un 
calendari a curt, mitjà i llarg termini i uns objectius calendaritzats en el temps per 
combatre la pobresa infantil a Catalunya i fixi una especial atenció al combat contra 
la pobresa infantil, que afecta el 31% dels infants i adolescents, amb apartats espe-
cífics en relació amb la pobresa infantil severa.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

5. Convocar les diferents forces polítiques per tirar endavant un Pacte contra la 
pobresa infantil que reuneixi una sèrie de compromisos pressupostaris que estiguin 
presents en els pressupostos de Catalunya més enllà del govern de torn, tal com ha 
fet l’estat espanyol amb el pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

6. Presentar, abans de final d’any, un informe sobre la situació de les famílies 
monomarentals i una bateria de mesures específiques per reduir a curt termini la 
xifra de pobresa que afecta a aquestes famílies i que s’alça en aquests moments al 
53,6%, el que representa 156.222 llars monomarentals en situació de pobresa. L’in-
forme ha de quantificar l’impacte que ha tingut sobre aquestes famílies la Covid-19.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

7. Garantir que les 154.000 famílies amb menors a càrrec en situació de pobresa 
severa tinguin accés a la Renda Garantida de Ciutadania i a totes aquelles presta-
cions associades que els permetin cobrir les seves necessitats essencials, assegurant 
una correcta coordinació amb els serveis socials per detectar i acompanyar a totes 
les famílies que necessiten està prestació i no saben com accedir-hi.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

9. Desplegar, de manera immediata, actuacions per combatre la malnutrició in-
fantil a Catalunya i l’avaluació corresponent amb les dades relatives als infants i 
adolescents que no tenen accés a una alimentació correcta i/o suficient amb una ba-
teria de mesures que garanteixin que tots els menors de 16 anys disposin durant el 
període lectiu i no lectiu amb a almenys un àpat complet i equilibrat a el dia.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

10. Valorar la possibilitat i la viabilitat de crear una prestació específica per a 
aquells infants que tenen beca de menjador pels dies no lectius, similar al que s’ha 
fet amb les targetes moneder.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Recuperar, de manera progressiva, el servei de menjador als instituts i tots els 
ajuts associats a aquest servei per l’alumnat que ho requereixi.

Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació 

12. Treballar per garantir l’ajuda a aquelles persones afectades per la situació 
de crisi ocasionada per la Covid-19, a través d’un pla de xoc social creat per la Con-
selleria de Treball, Afers Socials i Famílies, mentre no finalitzi la situació de pan-
dèmia.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del 
turisme
302-00244/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 80830)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del turis-
me (tram. 302-00244/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2.a

a) Posar en marxa Mantenir, de forma coordinada amb el sector turístic i la resta 
d’administracions, un pla per a recuperar la confiança del mercat turístic, especial-
ment del mercat interior, i potenciar Catalunya com a destinació turística sostenible, 
de qualitat i segura.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2.b

b) Dissenyar Mantenir un pla internacionalització de Catalunya com a destina-
ció turística a partir dels nous comportaments i hàbits que la Covid-19 ha generat 
en els turistes.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.c

c) Reclamar a AENA que doni una millor resposta des de la seva responsabilitat 
en la gestió dels aeroports de Reus, Barcelona i Girona pel que fa a una política ta-
rifària i d’incentius més atractiva per les companyies.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 2.d

d) Impulsar un Mantenir el pla de digitalització del turisme i l’impuls de la seva 
sostenibilitat.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.f

f) Mantenir els programes de mentoratge i emprenedoria que afavoreixen la 
innovació tecnològica en el sector turístic.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.g

g) Reclamar a l’Estat l’impuls de programes de turisme social orientats a joves, 
gent gran i persones amb pocs recursos.

Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 2.h

h) Impulsar, juntament amb el sector, la reconversió temporal dels establiment 
turístics per a donar-l’hi altres usos, com per exemple centres coworking, mentre la 
ocupació turística no recuperi la normalitat, sempre que no entri en contradicció 
amb la regulació urbanística dels usos.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2.j

j) Reclamar al govern d’Espanya per tal que doni resposta als aclariments ja 
demanats de com aplicar els recursos del pla de recuperació de la UE i que aten-
gui els requeriments per una major capil·laritat de les ajudes en un teixit productiu 
constituït per PIMES.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
pressupostària del projecte de Hard Rock
302-00245/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 80828)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard Rock 
(tram. 302-00245/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 7

7. Insta al Govern de la Generalitat a crear una taula de treball interdeparta-
mental amb participació social per obrir el debat sobre el model de desenvolupa-
ment econòmic del Camp de Tarragona que permeti l’impuls d’una diversificació 
econòmica al Camp de Tarragona, que no només passi per la dependència cap a la 
indústria petroquímica o el monocultiu turístic. 

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 8

8. Constata que la plataforma «Aturem BCN World» i el GEPEC-EdC han pre-
sentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Tarragona en la que han exposat les 
presumptes irregularitats comeses pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en 
concret els Departaments d’Economia i Hisenda i el de Territori i Sostenibilitat, en 
l’autorització de la llicència de joc a Hard Rock i en l’operació de compravenda dels 
terrenys de la Caixa.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància 
del delta de l’Ebre per al sector primari
302-00246/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80713, 80775, 80820, 80822, 80827 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

20.10.2020

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 80713)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
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a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector 
primari (tram. 302-00246/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 5

5. Reactivar la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, amb la im-
plicació de tots els agents del Territori, per tal de consensuar mesures urgents adre-
çades a frenar la regressió i subsidència i reduir la vulnerabilitat del Delta de l’Ebre 
front els impactes del canvi climàtic, assegurant la perdurabilitat tant del medi físic 
i de la biodiversitat d’espècies i ecosistemes així com el sector primari i turístic com 
a principal activitat socioeconòmica que sustenta el Delta, mitjançant un riu de qua-
litat i amb majors cabals.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou punt

8. Situar la futura seu central de l’Agència de la Natura a les Terres de l’Ebre, 
amb l’objectiu de contribuir a revertir la situació de manca d’equitat territorial i de-
mostrar un compromís ferm amb la preservació del Delta de l’Ebre. 

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 80775)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre importància del delta de l’Ebre per al 
sector primari (tram. 302-00246/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

A través del Departament de Territori i Sostenibilitat, assumir el lideratge en la 
defensa del riu i del Delta de l’Ebre, acompanyant a les administracions locals i en-
titats que treballen amb el mateix objectiu des del territori, per col·laborar amb el 
Govern de l’Estat, especialment en el tràmit de revisió del Pla Hidrològic de la De-
marcació Hidrogràfica de l’Ebre (2021-2027). 

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 7

Plantejar al Govern de l’Estat, en el marc del Fons de Recuperació Next Gene-
ration EU i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a prioritzar per al 
2021 l’execució dels projectes ja redactats pel Ministeri per a la Transició Ecològica 
de protecció del litoral del Delta i a iniciar els estudis i projectes executius per a la 
restauració del trànsit de sediments dels embassaments de Riba-Roja i Flix

Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP 

PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 80820)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per 
al sector primari (tram. 302-00246/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición del punto 1

1. Denuncia la situació de vulnerabilitat del Delta de l’Ebre i del sector primari, 
en especial del cultiu de l’arròs i l’aqüicultura, davant les amenaces del canvi climà-
tic , la regressió i la subsidència provocades per la minva de cabals d’aigua del riu, 
la manca d’aportació dels sediments retinguts en els embassaments i l’alteració del 
transport de sediments marins al llarg de la costa catalana sentit Nord-Sud a causa 
de la forta pressió antropogènica.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición del punto 2

2. Es compromet a crear una Comissió Parlamentària d’Estudi per a la Protecció 
del Delta de l’Ebre amb l’objectiu d’estudiar i realitzar el seguiment de les mesures 
de protecció del Delta de l’Ebre proposades i impulsades per les administracions 
competents i per les entitats territorials i ambientals, en especial la Taula del Con-
sens creada pels usuaris reals del territori, comunitats de regants i ajuntaments im-
plicats.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 2 bis

2.bis El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a assumir 
el lideratge en defensa del Delta de l’Ebre amb l’objectiu de mantenir l’status quo 
morfològic del Delta del Ebre, com a eina per garantir la sostenibilitat ambiental, 
social, agronòmica i econòmica del Delta del Ebre.

Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo punto 3 bis 

3.bis (nou) El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat mitjan-
çant el Departament d’Agricultura a coliderar juntament amb els agents implicats 
un pla de Gestió dels recursos hídrics al Delta de l’Ebre, per satisfer les necessitats 
de tots els agents implicats (medi ambient, regants, mariscadors, caçadors i muni-
cipis).

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De adición del punto 4

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Invertir des del Departament de Territori i Sostenibilitat i abans que acabi l’exer-

cici pressupostari vigent, els 6 M€ per a la protecció del Delta de l’Ebre que es van 
aprovar als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, destinant-los a mesures 
urgents i necessàries per garantir l’estabilitat funcional i estructural de les infra-
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estructures hidràuliques que ajuden a la gestió sostenible de la plana deltaica, a 
l’aportació de sorres per protegir les zones més vulnerables, així com també en 
aquelles altres actuacions encaminades a curt o llarg termini a salvaguardar el Del-
ta de l’Ebre

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputa-

do, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 80822)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la im-
portància del delta de l’Ebre per al sector primari (tram. 302-00246/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 3

3. A través del Departament de Territori i Sostenibilitat, assumir el lideratge en 
la defensa del riu i del Delta de l’Ebre, acompanyant a les administracions locals i 
entitats que treballen amb el mateix objectiu des del territori, davant el Govern de 
l’estat, especialment en el tràmit de revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hi-
drogràfica de l’Ebre (2021-2027). Així mateix, i per tal de facilitar el desenvolupa-
ment d’aquest lideratge institucional, adscriure l’Institut per al Desenvolupament de 
les Comarques de l’Ebre (IDECE) al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Exigir al Govern de l’Estat que «el plan para la protección del litoral del Delta 
del Ebro» que s’està redactant per encàrrec del Ministeri per a la Transició Ecolò-
gica sigui compartit i consensuat de forma urgent amb la resta d’administracions i 
amb les entitats del Delta de l’Ebre de manera que permeti al Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, invertir els 6 M€ per a la protecció del Delta de l’Ebre que es van 
aprovar als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, destinant-los a accions i 
mesures urgents de manera coordinada i sense que es produeixin duplicitats o dis-
funcions. Aquestes mesures han d’afavorir la protecció de les zones més vulnerables, 
o han d’estar encaminades, a curt o llarg termini, a salvaguardar el Delta de l’Ebre.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De supressió del punt 6

6. Exigir al Govern de l’Estat que «el plan para la protección del litoral del Delta 
del Ebro» que s’està redactant per encàrrec del Ministeri per a la Transició Ecolò-
gica sigui compartit i consensuat de forma urgent amb la resta d’administracions i 
amb les entitats del Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 80827)

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector primari 
(tram. 302-00246/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 8

8. Aturar el projecte de transvasament del riu Ebre a la Conca de Barberà.

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 9

9. Treballar per la dissolució gradual del CAT (Consorci d’Aigües de Tarragona) 
i redactar un pla de retorn de cabals per posar fi al mini transvasament de l’Ebre a 
Tarragona i que incorpori una planificació de canvis en la captació, com la dessa-
lació o la reutilització d’aigua regenerada.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
greu inseguretat que es pateix als carrers
302-00248/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 80778 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.10.2020

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 80778)

A la Mesa del Parlament
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Assumpta Escarp Gibert, diputada del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es 
pateix als carrers (tram. 302-00248/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra C del punt 1

C. Tomar las medidas necesarias para que el recién nombrado Conseller de Inte-
rior, Sr. Samper, comparezca en sede parlamentaria a explicar cómo planea abordar 
la crisis seguridad que sufren los ciudadanos en Cataluña.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra E del punt 1

E. Vetllar per tal que l’exercici del dret fonamental a la manifestació, que ha de 
ser preservat pel Govern, no limiti sistemàticament i continuada el dret a la mobili-
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tat i al gaudi de l’espai públic que té el conjunt de la ciutadania, i vetllar per evitar 
i aïllar actes o fets violents. 

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la lletra F del punt 1

F. Respetar que los operativos policiales ante las actuaciones de grupos radicales 
y violentos que rompen la convivencia pacífica de nuestra sociedad se lleven a cabo 
conforme a criterios técnicos y legales, absteniéndose de políticas de caza de brujas 
y de imposición de órdenes políticas de pasividad y permisividad a los efectivos ac-
tuantes ante actos totalitarios y violentos.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió i addició a la lletra G del punt 1

G. Investigar y, si s’escau, depurar las responsabilidades en las que estarían in-
curriendo aquellas autoridades públicas del Govern y dependientes del mismo, espe-
cialmente aquellas del Departamento de Interior que permiten y amparan el desvío 
en la función de garantes de la seguridad pública que tienen los efectivos del Cuer-
po de Mossos d’Esquadra para convertirlos en escoltas de un fugado de la Justicia.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió a la lletra H del punt 1

H. Garantizar que la utilización de facultades como la gubernativa, la sanciona-
dora en materia de seguridad ciudadana o la de garantizar la indemnidad de los efec-
tivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra mediante el ejercicio o retirada de acciones 
penales como acusación particular se lleva a cabo según la Ley y en exclusiva perse-
cución del interés general de los ciudadanos y no solamente de sus postulados políti-
cos separatistas.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra J del punt 1

J. Cumplir con las resoluciones del Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a 
la Información Pública del Parlament, facilitando el acceso a los diputados del Par-
lament de Catalunya que así lo han solicitado a los expedientes sancionadores tra-
mitados por la División de Asuntos Internos en los últimos tres años, debidamente 
anonimizados. 

Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 3

3. Insta el Govern a protegir de manera adequada els servidors públics del Cos 
de Mossos d’Esquadra davant els greus riscos derivats de la pandèmia sanitària que 
estem vivint, d’acord amb l’establert pel Tribunal Superior de justícia de Catalunya.

Palau del Parlament, 15 d’octubre de 2020
Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP 

PSC-Units
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre l’obertura de 
delegacions del Govern al Japó, Austràlia i el Senegal
354-00369/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els 
pagaments fets a un organisme de les Nacions Unides
354-00385/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

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

Sol·licitud de compareixença del responsable d’informatius de 
televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre l’elaboració i la difusió 
informativa de la notícia sobre una dona ferida quan retirava llaços 
grocs en un espai públic a Barcelona
356-00184/12

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 24 de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.
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Sol·licitud de compareixença de Sergi Marcén López, delegat del 
Govern al Regne Unit i Irlanda, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00597/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Marie Katinka Kapretz, delegada del 
Govern a Alemanya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00598/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Sala Queralt, delegat del Govern 
als Estats Units d’Amèrica, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00599/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Luca Bellizzi Cerri, delegat del 
Govern a Itàlia, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00600/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.
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Sol·licitud de compareixença de Rui Álvaro Serra da Costa Reis, 
delegat del Govern a Portugal, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00601/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Manuel Manonelles Tarragó, delegat 
del Govern a Suïssa, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00602/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença d’Eric Hauck, delegat del Govern als 
Balcans, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions
356-00603/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Francesca Guardiola Sala, delegada 
del Govern als Països Nòrdics, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00604/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.
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Sol·licitud de compareixença d’Ewa Adela Cylwik, delegada del 
Govern als Països Bàltics, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00605/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Krystyna Schreiber, delegada del 
Govern a Europa Central, davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les 
seves actuacions
356-00606/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de David Poudevila-Vives, delegat del 
Govern a l’Argentina, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00607/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Lleïr Daban Hurtós, delegat del 
Govern a Mèxic, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00608/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.
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Sol·licitud de compareixença d’Ahmed Benallal Benallal, delegat del 
Govern a Tunísia, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves 
actuacions
356-00609/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió 24, tinguda el 15.10.2020, DSPC-C 579.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Crehuet, 
president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona que anul·la un 
acord de l’ens
356-00799/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els reptes dels mitjans 
públics catalans després de la crisi de la Covid-19
356-00813/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 24, tin-
guda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els reptes 
dels mitjans públics catalans després de la crisi de la Covid-19
356-00820/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 24, tin-
guda el 16.10.2020, DSPC-C 581.
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Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio i 
Mitjans Digitals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
els reptes dels mitjans públics catalans després de la crisi de la 
Covid-19
356-00821/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 24, tin-
guda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença de la presidenta en funcions del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
vicepresidenta primera del patronat de la Fundació La Marató de 
TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els criteris 
emprats per a comptabilitzar els ingressos de la venda de discos i 
llibres de La Marató
356-00882/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, en la sessió 24, tinguda el 16.10.2020, DSPC-C 581.

Sol·licitud de compareixença de Roger Loppacher i Creuet, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
informi sobre l’activitat duta a terme per l’ens el 2019
356-00885/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió 24, tin-
guda el 16.10.2020, DSPC-C 581.
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